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Welkom bij de Training Zakelijk Tekenen
In deze training leer ik je de basis elementen voor het tekenen van een 
symbool of simpele tekening, welke je kan gebruiken in je  
business, presentatie, of uitleg tijdens een les. 

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!

Als jij als trainer of docent iets uitlegt kan je het beste illustraties gebruiken. 
Het gezegde is niet voor niks, “ Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”.

Daarbij komt dat men aandacht heeft voor wat je staat te doen.

En zelfs voor jezelf wordt je verhaal veel krachtiger.

Daarbij komt dat tekenen gezond is. Het is namelijk goed voor je hersenen.

Tekening is goed voor de oog-hand coördinatie en  
er komen gelukshormonen vrij namelijk, Dopamine en Endorfine.

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.

Met veel oefenen gaat het je echt lukken. 
Natuurlijk help het enorm als je talent hebt maar waar een wil is, is een 
weg.
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Hoe de Klant het 
mschreef

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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Mijn droom was altijd tekenaar worden.
Echter omdat ik op speciaal onderwijs zat werd me dit afgeraden.
“Nee joh!, dat kan jij helemaal niet”.
“DAT ZULLEN WE NOG WEL EENS ZIEN!” Dacht ik dan.

Sinds februari 1997 heb ik mijn eigen ontwerp en tekenstudio. 
De weg daar naartoe was niet makkelijk zo heb ik na mijn lagere schooltijd 
eerst 2 jaar landbouwschool gedaan. 
Als ik geen tekenaar kon worden dan vond ik dierenarts een goed alternatief. 
Na 2 jaar kwam ik er echter achter dat ze me voor boer aan het opleiden 
waren en dat was niet echt mijn ding.

Vervolgens 2 jaar grafi sche LTS gevolgd en daarna het leerlingwezen in als 
leerling Off setdrukker. Na 4 weken lag ik in het ziekenhuis omdat ik niet 
tegen de chemicaliën kon. Tja wat nu?

Mijn ouders hadden al wel door dat ik erg creatief was dus ik moest iets met 
mijn handen gaan doen. “Joepie tekenen! Dacht ik. 

“Nee, ga jij maar de opleiding voor banketbakker volgen”.
Aangezien ik al een LTS diploma had hoefde ik gelukkig alleen het laatste 
jaar mee te draaien (wat ik trouwens haalde) en ging daarna met nog een 
diploma op zak een tekenopleiding volgen in Antwerpen. 
Waar ik na 4 jaar met een HBO diploma afstudeerde.

In de afgelopen decennia heb ik voor heel veel klanten veel mooie dingen 
mogen maken. En ook daar merkte ik dat door iets vaak en veel te doen je er 
steeds beter in wordt.

Hiernaast een illustratie van schets tot defi nitieve tekening.

Schets

Uitgewerkt
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Als grafisch vormgever gebruik ik ook de kracht van symbolen in 
bijvoorbeeld het maken van een passend logo voor een klant.

Het logo moet de boodschap eigenlijk al zo goed mogelijk over brengen.

Hiernaast 2 logo’s die ik voor klanten mocht maken.
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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 hoe belangrijk een illustratie kan zijn, hoe tof zou het dan zijn 
als je na deze workshop 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 trainings boek leer ik je 30 symbolen te tekenen en variaties hierop.

Bij dit werkboek horen de traingings video’s waarin ik alle stap voor stap 
uitleg.

We 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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Puzzel



En nu jij!
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Volg de video en teken in elk vakje een puzzelstukje



Voorbeeld
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Netwerk



En nu jij!
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Volg de video en teken in elk vakje, zo kan je het 8x tekenen - oefening baart kunst.



Voorbeeld
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Sleutel en sleutelgat



En nu jij!
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Ook hier weer 8 vakjes om te oefenen



Voorbeeld
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Boek



En nu jij!

15



Voorbeeld

16

Idee



En nu jij!
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Voorbeeld

18

Globe of wereldbol



En nu jij!
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Voorbeeld

20

Kaart of map



En nu jij!
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Voorbeeld
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Dorp



En nu jij!
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Voorbeeld
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Stad



En nu jij!
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Voorbeeld
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Industrie



En nu jij!
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Voorbeeld
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Hier het voorbeeld van hoe je een plant kan tekenen. 



En nu jij!
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Voorbeeld
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Prive



En nu jij!
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Voorbeeld
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Brainstormen



En nu jij!
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Voorbeeld

34

Discussie of dialoog



En nu jij!
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Voorbeeld
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!

Bootje, de te varen koers



En nu jij!
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Voorbeeld

38

Kennis en vaardigheid 



En nu jij!
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Voorbeeld

40

Burn out of opgebrand



En nu jij!
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Voorbeeld
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We hebben ze allemaal to-do lijstjes



En nu jij!
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Voorbeeld

44

Budget - geld



En nu jij!
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Voorbeeld
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Communicatie



En nu jij!
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Voorbeeld

48

Complexiteit - warboel



En nu jij!

49



Voorbeeld
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we gaan als een Raket



En nu jij!
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Voorbeeld

52

Hindernis - soms moet je obstakels nemen



En nu jij!
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Voorbeeld

54

kijker- zichtbaar



En nu jij!
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Voorbeeld
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Bomen in allemaal variaties



En nu jij!
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Wees creatief en verzin zelf ook variaties



Voorbeeld
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Spoor



En nu jij!
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Voorbeeld

60

Open deur



En nu jij!
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Voorbeeld
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Presentatie



En nu jij!
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Voorbeeld

64

Transport



En nu jij!
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Voorbeeld

66

Oor



En nu jij!
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Voorbeeld

68

Auto



En nu jij!
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Voorbeeld

70

Poppetje



En nu jij!
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Voorbeeld
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Variaties op het Poppetje



En nu jij!
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Voorbeeld
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Variaties op de puzzel



En nu jij!
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Voorbeeld
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En nu jij!
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Dit waren 30 symbolen die 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.

Wil je zien wat ik allemaal maak en eventueel gebruik maken van mijn diensten als illustrator voor jouw 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 jouw ervaringen van deze training  

zodat ik jouw referentie op mijn website kan plaatsen.

EINDE  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.”


