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lnfograpbics Congres

De populariteit van infographics is de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen. Er is veel
belangstelling van opdrachtgevers en
infographics zijn in vele verschijningsvormen
doorgedrongen tot een breed scala aan
platforms. Kortom het vak staat op de kaart.

Ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van dit
nummer van Vormberichten vindt in Zeist de vijfde
editie van het lnfographics Congres plaats.
Het thema van dit jaar is 'The Infographic Expe rience'
en laat zien dat het va k van de infographicmaker zich
niet lang er beperkt tot de kaders van het papier of de
randen van het beeldscherm. maar zich ook steeds
vake r manifesteert op andere manieren in bijvoorbeeld de openbare ruimte. games. films of het onderwijs. Wij spraken met twee makers, Ka rin Schwandt,
eigenaar van Schwandt infographics en Frédérik Ruys
eigenaar van Vizualism en initiator van het lnfograp hics Congres, en twee opdrachtgevers over de stand
van het vak en verwachtingen voor de toekomst.
Is de populariteit van infographics goed
voor het vak?
Karin Schwandt: 'Ik merk dat het begrip "infographic" nu veel bekender is dan tien jaar geleden.
Veel opdrachtgevers denken "dat wil ik ook", maar
vragen zich niet af of een infographic wel het juiste
antwoord is op een bepaald communicatievraagstuk. De inhoudelijke kwaliteit van infographics laat
daardoor vaak te wensen over, wat een vervuiling
van de markt veroorzaakt.'
Frédérik Ruys bevestigt deze trent. 'Veel reclamemakers en ontwerpbureaus spelen in op de populariteit van infographics door deze ook te gaan maken.
Dat is fijn omdat het de zichtbaarheid van het vak
vergroot, maar jammer omdat de infographics van
deze makers veelal minder inhoudelijk zijn. Ze zijn
voorname lijk gemaakt vanuit een designstandpunt
en minder va nuit een communicatievraagstuk.
Het gaat meer om decoreren, dan om informeren.
De illusie wordt gewekt dat dit infographic s zijn
maar in feite zijn het plaatjes; het publiek raakt hierdoor verveeld. Dat is jammer omdat infographics
voor organisaties juist de perfecte "tool" zijn om
zich te positioneren.'
Karin Schwandt: 'Ik moet aan opdrachtgevers
vrijwel dagelijks opnieuw uitleggen wat een infographic feitelijk is - wat ik overigens helemaal niet
erg vind en met plezier doe, ik zie het als een soort
opvoedkundige slag die we moeten maken. Ik merk
ook dat ik zelf selectiever word in het aannemen van
opdrachten. Als een opdrachtgever de kernboodschap zelf niet helder weet te formuleren, dan is het
moeilijk om er middels een infographic wél een
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'IR denk dat
door de vervuiling
de populariteit
van de infographic
zal afnemen.'

toegankelijk verhaal van te maken. Als je een dergelijke opdracht dan toch aanneemt dan kan je vaak
niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever
voldoen. Bovendien wil ik zelf ook niet inleveren
op de kwaliteit: vorm en inhoud zijn daarbij even
belangrijk. Het komt ook voor dat opdrachtgevers
niet op de hoogte zijn van de technische mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van interactie of
animatie. Als ik wil laten zien welke toepassingsmo gelijkheden er zijn, werk ik soms op eigen initiatief
een project uit. Zo werken we momenteel aan een
app die medische informatie voor kinderen visualiseert. Ik zou dit graag een paar keer per jaa y willen
doen, maar onder de huidige economische omstandigheden is het helaas moeilijk om daar tijd voor vrij
te maken.'
Wat betekent de toenemende digitalisering en het
groeiende aantal interactieve mogelijkheden voor
infographicmakers?
Karin Schwandt: 'Interactie is een mooie aanvulling
op het vak waarvan iedereen de meerwaarde ziet.
Je moet echter als maker we selectief zijn in het

gebruiken van interactieve mogelijkheder,i en die
alleen inzetten als ze daadwerkelijk iets toevoegen.
Maar voor welk medium je ook een infographic
maakt, uiteindelijk blijft de kern van het vak
hetzelfde namelijk het analyseren en structureren
van informatie, dat neemt zeker zestig procent van
het ontwikkeltraject in; vormgeving en realisatie
komen pas daarna. Als maker moet je natuurlijk de
mogelijkheden van bijvoorbeeld een nieuw medium
als een tablet verkennen maar je hoeft niet helemaal
op de hoogte te zijn van de technologische kant.
Elk medium heeft zijn eigen formaat. brengt een
specifieke bediening met zich mee en de plek waar
de gebruiker zich beviFldt als hij met het medium
in aanraking komt is bij elk medium anders.
Die verschillen moet je kennen. Ik werk momenteel
aan een app over de verschillende soorten behandeling bij refractiechirurgie. Hiervoor hebben wij het
concept, de vormgeving en het interactiemodel
ontwikkeld, maar het programmeren besteed ik uit.
De samenwerking met programmeurs is vruchtbaar
en interessant omdat ze je vanuit een andere invalshoek laten nadenken over je ontwerp.'
Hoe zie je de toekomst van het vak?
Kari ?. Schwandt: 'Ik denk dat door de vervuiling, waar
ik hét eerder over had, de populariteit van infograp hics zal afnemen. Opdrachtgevers zullen kritischer
zijn en het aantal niet al te communicatieve creatieve
experimenten zal minder worden. Maar het vak heeft
zich inmiddels wel bewezen en is niet meer weg te
denken uit het communicatielandschap.'
Frédérik Ruys: 'lnfographics staan in de "hype cycle"
volgens mij nu op het hoogtepunt, de "peak of inflated expectations". Omdat veel opdrachtgevers
verwachten dat infographics de oplossing zijn om
hun uitstraling te verbeteren - terwijl ze eigenlijk
zoeken naar een veel groter communicatieplan zal spoedig de "trough of disillusionment" volgen.
Parallel hieraan zal ook moeheid bij een deel van het
publiek optreden: infographics kunnen dankzij de
kranten en tijdschriften nu nog bogen op het imago
van 'feitelijk' en 'objectief' Maar omdat veel visualisaties vaker als propagandamiddel misbruikt
worden, zal ook dat imago veranderen. Het blijft dus
zaak dat infographicmakers elkaar scherp houden .
Het congres is voor ons één van de manieren om
dat te doen.'

De praktijk
'Het zijn de kranten die voor de zichtbaarheid van
infographics hebben gezorgd.' aldus Frédérik Ruys.
'Bij veel opdrachtgevers zoals de overheid en in het
bedrijfsleven is inmiddels doorgedrongen dat het
delen van kennis goed is voor het imago. Daardoor
neemt het aantal opdrachten voor infographics in
deze sectoren toe.' Aan het woord twee opdrachtgevers: Jan Banjer, hoofdredacteur van 'H et Financeele Dagb lad' en Geert Rozinga, eindred acteur van
'Nederland van Boven'.
'Het Financieele Dagblad' staat aan de vooravond
van de invoering van een nieuw concept voor de
krant waarin visualisaties een meer prominente
rol gaan spelen. Stuwende kracht hierachter is
hoofdredacteur Jan Bonjer. Eerder zorgde hij er
als hoofdredacteur van het 'Algemeen Dagblad'
al voor dat de infographicredactie van die krant
uitgroeide tot een innoverende afdeling die alle
Nederlandse kranten inspireerde.

\

Wat is daar de reden visualisaties een belangrij kere rol te laten spelen in de krant?
Jan Bonjer: 'We leven in een tijd waarin platforms
naar elkaar toe groeien, dat vergt een integrale
benadering. Van online platforms verwacht men dat
ze snel zijn, maar ook hier w il men steeds meer
diepgang. Ande rsom geldt voor de krant dat stee ds
meer interactie wordt verwacht. Afnemers wil len en
moeten altijd ove ral terecht kun nen. In de integratieslag die we moeten maken is visua li sering een
wezenlijk onde rdeel.
Gevolg hiervan is dat vakspecialisten beter met
elkaar moeten samenwerken en mediamakers met
elkaar aan de slag moeten . We komen uit een situatie
van lo sse componenten: nu, in een tijd waarin organisatie- en disciplinegrenzen vervagen, is een ge1ntegreerde denk- en werkwijze nodig. Het is lastig om
die te realisere n, daarvoor is gewenning nodig, veel
sparren en evalueren en inzicht in de kracht van het
samenspel. De dialoog, daar gaat het om.'
Is het belangrijk voor een krant als 'Het Financieele Dagblad' dat de infographics die erin staan
een eigen stijl hebben?

Jan Bonjer: 'J a, ma ar ook op dit vlak is me er integratie nodig. De infographics die tot op heden in de
krant staan hebben een te indivi du eel handschrift.
We werken momenteel aan een eigen stij l in samenwerking met spec ial isten va n "The Guardian", onder
wie voorma li g artdirec tor Mark Porter. De (multi)
mediale ontwikkelingen van "The Gu ardi an" vo rm en
een inspiratiebron voor ons. Devies voor die eigen
stijl is "keep it simple". de lezer mo et namelij k snel
tot de kern kunnen doordringen. Uit onderzoek blijkt
overigens dat onze lezers blij zijn met de infograp hics in de krant en het zien als een onderscheidend
kenmerk van "Het Financieele Dagblad".'
Welke taak ligt er op het gebied van journalistiek
en infographics?
Jan Banjer: 'Ik denk dat goede samengestelde
producties een verdere emancipatie van de visue le
journalistiek vergen. lnfod ragers zijn steeds sneller
en sterker gericht op vis uali se ring. De staat van de
visuele journa li stiek is echter onderkomen, zowel in
opleiding als uitvoer ing. We moeten ervoor zorgen
de lezer sneller tot de kern te laten doordring en en
effici ënte r zijn in de informatieoverdracht.'
Het VPRO-programma 'Nederland van Boven'
werd afgelopen jaar bekroond met de lnfograp hics Jaarprijs doordat het zowel de vernieuwing
van het vak en de steeds bredere toepassing van
infographics vertegenwoordigd. Eindredacteur
Geert Rozinga en infographicmaker Frédérik Ruys
speelden beiden een belangrijke rol in de
totstandkoming ervan .
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om in
'Nederland van Boven' infographics zo zwaar in
te zetten?
Geert Rozing a: 'We werkten voor de eerste serie
met helikopterbeelden. maar niet alles is daarmee
te visualiseren. We kunnen vierentwintig uur
scheepsverkeer niet in één beeld vatten, maar met
een datavisualisatie kan dat wel spectaculair inzichtel ijk wo rd en gemaakt. Daar komt bovenop dat het
er fantas ti sch uitziet en er hele nieuwe verha len
mee kunnen worden verteld. Maar prima ir is de
reden dat het ook uit noodzaak is geboren om
bepaalde verhalen te kunnen vertellen.

Het werken met infographics was compleet nieuw.
We moesten data sets lo s zien te krijgen en hier een
verhaal in zoeken, wat best lastig is. Ik heb op dat
punt veel geleerd van Frédérik Ruys en Jasper
Koning die onderdee l uitmaakten van de redactie.'
Frédérik Ruys: 'H et was voor mij een luxe om aan
"Nederland van Boven" te we rke n, dat komt niet
vaak voo r zo'n enorme klus met een jaar voo rbereidingstijd. Ik vond de wisselwe rking met de redactie
interessant en heb geleerd hoe belangrijk het is om
een goede focus te hebben. Al les staat als je zo'n
programma als "Ned erland van Boven" maakt in
dienst van het verhaal. De redactie heeft van mij
denk ik weer geleerd dat niet alles geschikt is als
visualisatie. Je moet kijken wat data doen en je
daardoor laten verrassen.'
Hoe verklaar je de populariteit van infographics?
Geert Rozinga: 'Mooie visualisaties genereren meer
vraag en dat weer meer aanbod. Tegenwoordig
denken we bovendien meer in beeldtaal. Daar lenen
infographics zich bij uitstek voor; door infographics
gaat informatie leven.'
Jullie zijn nu bezig met een tweede serie van
'Nederland van Boven', is dat anders?
Geert Rozinga: 'D e tweede serie gaat over de veranderingen in Nederland door de ti jd heen en is vanaf
half november te zien. We hebben dus weer een
lange productietijd en dat is we l nodig ook. Bij de
vorige se rie hebben we ervaren dat het erg lastig is
om datasets los te krijgen. Ik had gedacht dat dat nu
makkelijker zou zijn en de vorige se ri e een precedent
zou hebben geschapen. Maar niets is minder waar,
het is nu misschien nog wel moeilijker. Dat wil ik
organisaties en bedrijven wel op het hart drukken:
infographics en journalistieke verhalen kunnen alleen
worde n gemaakt als er data worden vrijgegeven,
daarvoor zouden we niet te angstig moeten zijn.'
Floor van Essen
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