“Ik vond de inhoud van de training Visueel communiceren
verrassend divers. Ik dacht dat ik alleen zou leren om
goed te tekenen. Maar je leert veel meer!”
Van flyer tot nieuwsbrief. Van rapport tot handleiding. Van brief tot persbericht. Lotte
Franken, communicatiespecialist bij BAM, is goed in advies geven over tekst. En ook over
fotografie heeft zij zo haar ideeën. Maar tegenwoordig zie je steeds meer andere soorten
visuele communicatie, zoals infographics. En ze vond het lastiger om daar advies over
te geven. Daarom deed ze op ons kantoor mee met de training Visueel communiceren.
En ze werd blij verrast …

Lotte Franken

“Overal waar ik keek, zag ik tekeningen.”
“Toen ik de trainingsruimte binnenkwam, zag ik gelijk dat
er overal aan de wanden enorme vellen papier met
illustraties hingen. Het hele programma van de training
hing aan de muur. Van het visuele alfabet van handelingen
tot aan het visuele alfabet van symbolen. Van een poster
over de manier waarop je data visualiseert tot aan een
poster met daarop alle basisvormen. Alles was helemaal in
stijl. Ik vond dat zo leuk! Ik was gelijk geïnspireerd om aan
de slag te gaan.”
“Ik denk dat visuele communicatie een mooie aanvulling
is op tekst. Omdat de aantrekkingskracht van visuals
groter is. Waardoor mensen sneller geneigd zijn om
een boodschap tot zich te nemen.”
“Ook de inhoud van de training vond ik verrassend divers.”
“Van tevoren dacht ik dat ik alleen zou leren om goed te
tekenen. Maar we leerden veel meer! Een echte eyeopener
vond ik dat je visuals net als teksten ook in verschillende
structuren kunt gieten. Waardoor je informatie heel
gemakkelijk kunt ordenen. Iedere visual heeft een andere
structuur. Zo heb je bijvoorbeeld structuren voor plannen
van aanpak, adviezen, instructies, brainstormsessies,
evaluaties … noem het maar op. Als je die gebruikt, heb je
je visuele verhaal veel sneller en logischer op papier.”
“Het is nu makkelijker om vormgevers te briefen.”
“De structuren zorgen ervoor dat ik nu veel beter weet hoe
ik (externe) vormgevers kan briefen om een visual te
maken. Voorheen gaf ik ze vaak de vrije hand. Maar nu kan

ik de informatie die in een visual moet komen zelf
gemakkelijker ordenen voordat ik alles naar de vormgever
stuur. Waardoor ik hem of haar gerichter een opdracht kan
geven. Het leuke is dat de andere cursisten en ik na de
training gelijk al naar huis gingen met een concrete briefing
voor het maken van een visual! Zo had ik zelf een briefing
gemaakt voor een infographic waarin we klanten laten
weten hoe we woningen energiezuiniger maken.”
“Ik weet zeker dat ik de leerstof ook ga toepassen in
overleggen en presentaties.”
“Ik ga de leerstof ook gebruiken om mijn flipovers wat meer
schwung te geven. Als je de aantrekkingskracht van de vorm
van een presentatie vergroot, vergroot je automatisch de
aantrekkingskracht van de inhoud van een presentatie. Een
creatieve flipover kan op die manier dus ook bijdragen aan
wat een presentatie of overleg uiteindelijk oplevert. Je hoeft
daarbij helemaal niet mooi te kunnen tekenen. Als je maar
leesbaar tekent. Op een manier die ervoor zorgt dat de
boodschap overkomt. En dat kun je na deze training zeker!”
“Ik houd mijn syllabus bij de hand.”
“Tijdens de training kregen we een syllabus van ongeveer
90 pagina’s. Daarin staan alle vellen papier die aan de muur
in de trainingsruimte hingen én meer. Als ik straks een
visual ga maken, pak ik die er als eerste erbij. Want het
stappenplan voor het maken van een visual zit nog niet
helemaal in mijn hoofd. Daarnaast ga ik voortaan een
visual altijd even toetsen bij een collega: interpreteert hij of
zij de visual op de manier hoe ik het bedoel? Dat deden we
ook in de training en dat bleek heel handig te zijn.”
“Ik vond trainer Martijn heel sterk. Hij kon over iedere
branche goed meedenken. En had heel snel goede suggesties
voor visuals. Hij is zo gepassioneerd over tekenen, dat je zelf
ook meteen geïnspireerd raakt om aan de slag te gaan!”

Heeft u ook interesse in de 1-daagse training
Visueel communiceren?
Schrijf u direct in via onze website lve.nl. Benieuwd
hoe u in 9 stappen van tekst tot beeld komt? Lees ook
eens het boekje hierover op onze website bij
‘publicaties’.

