
VISUALISATIEWIJZER
Bij veranderingen in organisaties worden steeds vaker visualisaties 

ingezet. Er bestaan inmiddels veel visualisatievormen:  van animaties 

tot live tekenen, van co-creatie workshops tot infographics. Maar welk 

visueel middel past het beste bij uw organisatie? Vraag u af wat het 

doel is van het visualiseren. Ligt de nadruk op begrip van de nieuwe 

situatie? Dan wilt u vooral informatie overbrengen.  

Gaat het u vooral om het creëren van draagvlak  voor de verandering? 

Dan is een gezamelijke aanpak vereist. Of wilt u dat medewerkers zich 

op individueel niveau herkennen in de nieuwe situatie? Ga dan voor 

een persoonlijke benadering. Met de visualisatiewijzer kiest u het 

visuele middel dat het beste past bij uw doel.

WELK VISUEEL MIDDEL PAST BIJ UW DOEL?

CO-CREATIE WORKSHOP
Medewerkers maken zelf samen met onze 
designers hun eigen visuele product, bijvoor-
beeld een animatie.

Medewerkers zijn op actieve en creatieve 
manier bezig met het proces.
Overleg over het verhaal leidt automatisch  
tot inhoudelijke discussie.
Ruimte voor eigen input in taal én beeld.

LIVE TEKENEN 
Een visual consultant schetst ter plekke de 
samenvatting van een groepsdiscussie.

Directe visuele samenvatting nodigt uit tot 
reflectie.
Eenvoudig te delen met collega’s.
In één blik een overzicht van standpunten.

GAMIFICATION
Speciale ontwikkelde 
tool om medewerkers spelenderwijs 
informatie te laten ontdekken.

Medewerkers zijn op actieve en creatieve 
manier bezig met de verandering.
Overleg leidt tot inhoudelijke discussie.
Andere manier van kijken zorgt voor nieuwe 
ideeën.

E-LEARNING
Middels vragen en feedback ziet de medewer-
ker waar hij staat.

Medewerkers trechteren zelf informatie.
Vraagt om actieve houding van medewerkers.
Managers krijgen inzicht in ontwikkeling van 
medewerkers.

EXPLANIMATION
Een animatie van 1 tot 2 minuten.

Vertaalt de informatie naar een concreet 
verhaal.
Vergt weinig inzet van kijker.
Ruimte voor sfeer en gevoel 

INFOGRAPHIC
Een poster die woord, beeld en data op 
schematische wijze combineert.

Veel ruimte voor (verschillende soorten) 
informatie.
Nadruk op de structuur van informatie.
Een fysiek document

INTERACTIEVE INFOGRAPHIC
Een klikbare infographic die beeld, 
woord en data combineert en reageert 
op de keuzes van de medewerker.

Medewerkers trechteren zelf informatie. 
Veel ruimte voor verschillende soorten 
informatie.
Leidt medewerkers op overzichtelijke 
wijze door de informatie heen

PERSONALIZED CONTENT
Een visueel product zoals een animatie, 
aangepast per (type) medewerker.

De medewerker ontvangt alleen voor 
hem/haar relevante informatie.
Vraagt weinig inzet.
Iedereen neemt op eigen manier informa-
tie tot zich.

Meer info? Neem contact op met
contact@gtp.nl of ga naar www.gtp.nl

DRAAGVLAK
BEGRIP

HERKENNING
“Mijn medewerkers 

begrijpen niet wat de  
verandering inhoudt. We  

hebben inzicht en 
overzicht nodig.”

“Mijn medewerkers herkennen zich niet 
in de nieuwe situatie en voelen zich 

niet persoonlijk aangesproken. Wat is 
de impact van de verandering op 

individueel niveau?”

“Mijn medewerkers voelen 
zich niet betrokken bij de 
verandering. We hebben 
interactie en discussie 

nodig.”
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