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VISUEEL COMMUNICEREN
BEELDEN ZEGGEN MEER DAN
WOORDEN

Helder in groei

“BEELDEN ZEGGEN MEER DAN WOORDEN”
Dit gezegde kennen we allemaal. Onderzoek toont
aan dat 90% van de informatie die naar het brein
wordt doorgestuurd visueel is en dat mensen 80%
onthouden van wat ze zien, 20% van wat ze lezen
en 10% van wat ze horen. Onze hersenen verwerken
verbale en visuele informatie via twee verschillende
kanalen. Een auditief/verbaal kanaal dat geschreven
en gesproken tekst verwerkt en een visueel kanaal
dat beeld verwerkt. Door informatie zowel in
tekst als in beeld te presenteren, verspreid je de
geheugenbelasting over deze twee kanalen. En zo
onthoud je het makkelijker. Beeld communiceert een
sterkere en directere boodschap dan tekst. Visueel
communiceren is een tool om complexe zaken
inzichtelijk te maken met eenvoudige tekeningen.
DOEL
Leer in 1 dag de beginselen van zakelijk tekenen.
Aan het einde van de dag heb je vertrouwen gekregen
dat ook jij kunt tekenen en dat je het in kunt zetten op
je werk. Je kunt je plannen en presentaties kracht bij
zetten door ze visueel te maken.
VOOR WIE?
De training is voor iedereen die in zijn werk visueler
wil communiceren om daarmee op een heldere en
effectieve manier zijn of haar belangen, ideeën en
gevoelens over te brengen.
PROGRAMMA
In de ochtend gaan we aan de slag met het ABC voor
tekenen. Wat zijn de basisvormen en hoe kun je ze
toepassen? Hoe teken je bijvoorbeeld gemakkelijk
figuurtjes en veelgebruikte iconen? We werken in
groepjes en leren van elkaar.
In de middag gaan we onder andere aan de slag met
een persoonlijke casus. Hierbij leer je om bijvoorbeeld
je eigen verhaal / gedachte / projectopzet etc. etc. om
te zetten naar een helder, logisch en visueel verhaal.
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BEGELEIDING

LOCATIE

Rudolf Matulessya heeft meer dan 40 jaar
ervaring op het gebied van ontwerpen, illustreren
en visualiseren. Hij is een ware meester in het
visualiseren en er lijkt geen vraag te zijn op dit
gebied waar hij geen antwoord op heeft. Hij is
als geen ander in staat om deze ervaring over
te brengen op mensen die deze vaardigheid ook
willen leren. Hij studeerde aan de Academie voor
Industriële Vormgeving en werkt als illustrator
en visualiser voor reclamebureaus en bedrijven,
illustreert bij brainstormsessies & ondersteunt
projectteams bij het visueel maken van ontwerpen,
problemen en oplossingen.

De dag wordt gehouden op een inspirerende locatie.
Het is ook mogelijk om de cursus in-company te
verzorgen.

INVESTERING
De kosten voor de cursus bedragen € 395, inclusief
materialen.
Cursusmateriaal:
• Set stiften
• Basisset Faber Castell pitt artist pens
• Clear Academy notebook
• Clear Academy tas
• Eigen portfolio map
• Eigen beeldbank

START VAN HET PROGRAMMA
Deze cursus wordt meerdere keren per jaar
gegeven, kijk voor de data op de site
INTERESSE?
Aanmelden of vragen? Neem gerust contact met
ons op: info@clearacademy.nl / 06-55734700 /
www.clearacademy.nl
CLEAR ACADEMY
De Clear Academy staat voor helderheid in groei.
Groei zit van nature in je. Die maken we helder en
zetten we aan.
De Clear Academy biedt een breed programma
aan workshops, cursussen en opleidingen aan.
Voor iedereen, van generalist tot specialist, die wil
groeien.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw en
inclusief lunch.

VISUEEL COMMUNICEREN

