


Welkom bij de Challenge Zakelijk Tekenen
In deze korte challenge leer ik je de basis elementen voor het tekenen van 
een symbool of simpele tekening, welke je kan gebruiken in je business.

Waarom is het maken of gebruiken van illustraties zo belangrijk?

Men onthoudt van wat men hoort slechts 
10%, van wat men leest slechts 20%. Maar 
van wat men ziet wordt 80% onthouden!

Tegenwoordig leven we in een vluchtige maatschappij. Op internet heb je 
maar 2 seconden om op te vallen anders ben je alweer weg “geswipet”.

Betere zichtbaarheid of als je boodschap beter begrepen wordt zorgt dus 
voor een hogere omzet!  

Op de volgende pagina een voorbeeld dat ik kreeg van iemand uit mijn 
netwerk over communicatie zonder plaatje.

Als de Klant of de Projectleider hier gelijk een schetsje of tekening had 
kunnen maken was de communicatie een stuk beter en vlotter verlopen.

IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT  
IEDEREEN KAN TEKENEN.

Eigenlijk net zoals een muziekinstrument leren bespelen. 
Met veel oefenen gaat het je echt lukken. 
Natuurlijk help het enorm als je talent hebt maar waar een wil is, is een 
weg.

Mijn droom was altijd tekenaar worden. 
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Hoe de Klant het 
omschreef

Hoe de Analist 
het vorm gaf

Hoe het Consultantbureau 
het zag

Hoe het was 
geïnstalleerd

Hoe de Media 
het beschreef

Hoe de Projectleider 
het begreep

Hoe de Programmeur 
het schreef

Hoe het project was 
gedocumenteerd

Wat de Klant 
betaalde

Wat de Klant eigenlijk 
nodig had!
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Voor de uitgeverij en onderwijsinstelling Innovam mocht ik in het verleden 
deze poster maken die ze gebruiken in hun lespakket in de automotive 
opleidingen. 

In 4 tekeningen zie je hier hoe een zuiger werkt. Door een doorgaans 
technisch verhaal hier op een komische manier te tonen wordt het door de 
leerlingen beter onthouden. 

Nu we weten nu hoe belangrijk een illustratie kan zijn hoe tof zou het dan 
zijn als je na deze challenge gewoon bij je verkoopverhaal of pitch snel een 
plaatje kan tekenen wat jouw verhaal versterkt?

Natuurlijk is elke branche en onderneming anders en zijn er voor elke 
onderneming specifi eke symbolen te verzinnen en te ontwerpen.

In dit werkboekje leer ik je er 7.
Maar voor we hier mee beginnen eerst een paar basis vaardigheden.

We beginnen “makkelijk”!
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Voorbeeld VoorbeeldEn nu jij! En nu jij!
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Voorbeeld
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In een (Strategie) gesprek hebben we het vaak over de “Wie?” 
Dit kan de klant zijn of de gebruiker. Als symbool gebruiken we daar een poppetje voor.



En nu jij!
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Voorbeeld
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Ook hebben we het vaak  over de “Wat?” 
Het product of dienst die je verstrekt. Als symbool gebruiken we daar het pakje voor.



En nu jij!
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Voorbeeld
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Als we het hebben over onze droom het uiteindelijke doel van je onderneming, 
 hebben we het over de “Ooit” Als symbool gebruiken we daar het denk- of droom wolkje voor.



En nu jij!
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Voorbeeld
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Als we het over later hebben, hetgeen we nog moeten doen om onze droom te bereiken 
Daar bedacht ik een lijstje voor. (Aantekeningen voor later - To do lijstje) 



En nu jij!
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Voorbeeld
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Transactie of wisselwerking!



En nu jij!
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Voorbeeld
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De Agenda. Handig als je het in je verhaal hebt over afspraken inplannen. 



En nu jij!
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Voorbeeld
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Vaak is het handig om een bepaald onderwerp een kader te geven. (Even te omlijsten). 
Hierin kan je eindeloos variëren. En met een kleine aanpassing is een kader opeens een spiegel.



En nu jij!
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Dit waren 7 symbolen die kunnen helpen met je verkoopverhaal of  
je kunnen helpen bij wat je als boodschap wil overbrengen. 

Ik hoop dat je er iets aan hebt en dat je natuurlijk blijft oefenen. Want oefening baart kunst.

Heb je de smaak te pakken en wil je nog 30 symbolen leren tekenen? 
En leren hoe je dingen in de praktijk toepast

Omdat je deze challenge hebt gevolgd heb ik in de webinar na afloop een heel leuk aanbod voor je.

Wil je daarnaast zien wat ik allemaal maak en eventueel gebruik maken  
van mijn diensten als illustrator voor jou product of verhaal  

dan kan je mijn portfolio en voorbeelden vinden op de volgende sites.

https://www.begrijphet.nu
https://www.karikatuurtekenaars-nederland.nl

Natuurlijk zou ik het helemaal tof vinden als je mij een mail stuurt met jou ervaringen van deze workshop  

zodat ik jouw referentie op mijn website kan plaatsen.

alvast vriendelijk bedankt!!!



“ONTWERPEN GAAT 
VERDER DAN ALLEEN EEN 

MOOI PLAATJE. 
Het dient naadloos aan te sluiten bij uw bedrijf en 

uw doelgroep en is een essentieel
onderdeel van uw marketing.

Wij bieden een strategische oplossing 
om uw bedrijf en product zichtbaar te maken.”


