FABIO
BARTALI
VISUELE COMMUNICATIE //
IDENTITEIT //
ILLUSTR ATIE //
VISUALISATIE //

WAT BIED IK?
Ik vind het leuk je te helpen complexe zaken helder te maken en om te zetten in een communicatief
sterke figuur, illustratie of infographic. Door vragen te stellen, te luisteren en te kijken filter ik alle ruis
om zo samen tot de kern te komen. Soms zorgt dit proces ook voor nieuwe inzichten, en kan ik deze
begrijpelijk visualiseren.

VISUELE COMMUNICATIE DRAAIT OM BEGRIJPELIJKHEID
Of het nu gaat om het inzichtelijk maken van een complex proces of systeem, het ontwerp van een
rapport, publicatie of rapportage, juist in de wetenschap is een heldere boodschap cruciaal.
De kern van wat ik doe is in alle gevallen hetzelfde: ik richt mij op het scherp krijgen van de kern en
ontdoe deze van ballast. Alles draait om begrijpelijkheid.

06 421 09 961
mail@bar tali.nl // www.bar tali.nl

PORTFOLIO

DIVERSE STIJLEN EN MOGELIJKHEDEN
Elke boodschap vraagt om een bijpassende vorm of stijl, afhankelijk van onder meer de inhoud en
de complexiteit. De voorbeelden hierna geven een idee van de mogelijkheden en stijlen.
Alle illustraties zijn gemaakt ter ondersteuning en verheldering van een tekst of artikel.
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Diverse informatieve illustraties
Opdrachtgever: Engie
Uitgave: Horizon.Live
© 2020 • Fabio Bartali
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Schalies / kleisteenlaag
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Diverse informatieve illustraties
Opdrachtgever: Engie
Uitgave: Horizon.Live
© 2020 • Fabio Bartali

Diverse informatieve illustraties
Opdrachtgever: Stichting De Noordzee
Uitgave: Jaarverslag
© 2020 • Fabio Bartali

! IT-beveiliging, is dat wel nodig?

5.630.000 17.000
IT-aanvallen per maand

met potentieel erge gevolgen
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van de virussen is afkomstig van
surfgedrag van medewerkers op
hun laptop, thuis.

1

i
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internetverkeer/maand
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Computers

desktop & laptop

Servers & Printers

in november 2015.

Een botnet is een uiterst gevaarlijke aanval die een groep van computers
besmet en die een datapiraat toelaat om van op afstand controle te krijgen
over de toestellen.
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Dankzij efficiënte beveiliging
ligt het risico op virussen
in ons bedrijf op minder
dan 0,01%*.

< 0,01%

*De norm voor de sector ligt 40 keer hoger!
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Diverse informatieve illustraties
Opdrachtgever: Engie
Uitgave: Horizon.Live
© 2020 • Fabio Bartali
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Illustraties bij lezersvragen
m.b.t. verkeerssituaties
Opdrachtgever: Touring
Uitgave: Touring Magazine
© 2020 • Fabio Bartali
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Redactionele illustraties
m.b.t. motorisatie
Opdrachtgever: Touring
Uitgave: Touring Magazine
© 2020 • Fabio Bartali
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Redactionele illustraties
m.b.t. gebruik van energie
Opdrachtgever: Engie
Uitgave: Engie Report
© 2020 • Fabio Bartali

Redactionele ilustratie
Opdrachtgever: Bosch
Uitgave: Magie van Technologie
© 2020 • Fabio Bartali

NIET
JUIST

ALS WE TEVEEL
ELEKTRICITEIT PRODUCEREN,
KUNNEN WE DIE
BEWAREN VOOR LATER.

NIET
JUIST

DE KERNCENTRALES MAKEN
DAT MIJN ENERGIEFACTUUR
ZO DUUR IS
NIET
JUIST

KERNCENTRALES
ZIJN VERVUILEND
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Er bestaat nog geen oplossing
om elektriciteit op grote schaal
op te slaan
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Over het algemeen maakt de kost van
de energie slechts 25 tot 30% uit
van de totale energiefactuur
Kerncentrales stoten effectief weinig co₂ uit
en laten toe om geleidelijk over te schakelen
op hernieuwbare energie

Illustraties m.b.t. vragen omtrent het
gebruik van kernenergie
Opdrachtgever: Engie
Uitgave: Doelbewust
© 2020 • Fabio Bartali

PROCES

Hieronder een eenvoudig overzicht van het proces, met voorbeelden van alle stappen.

Vaak begint de vraag om een illustratie
het met een tekst, een figuur of een tabel
of andere data die begrijpelijk gemaakt
moet worden. Na deze bekeken of gelezen
te hebben zal ik na de nodige vragen

Input

Inventarisatie

Schetsen /
Voorstellen

Feedback

Uitwerking

beantwoord te hebben gekregen, vaak een
schets maken om een idee te krijgen van de
opties, soms op de computer en soms met
potlood en papier.
Door deze al vroeg in het proces te
overleggen kan je direct meekijken en
-denken.
Resultaat

Hierna maak ik meestal een aantal opzetten,
al werkend ontstaan er inzichten waardoor

Practice perspective

Learning perspective

Clusters

Patients

• Trust & safety
• Information
• Active involvement

• Trust & safety
• Relatedness
• The personal

Shared
Themes

• Doctor-patient relationship
• Open communication
• Language
• Learning
• Personal Impact

• Trust & safety
• Relatedness
• Openness
• Language
• Learning
• The personal
• Notions of quality
• Attitude & involvement
• Relevance, Borders & Constraints

de nodige vorm vaak helder wordt.
Door de vraag centraal te stellen en continu
te communiceren ontstaat er ruimte om
nieuwe inzichten mee te nemen, en bij te
sturen in het ontwerp indien nodig.
Healthcare
Professionals

• Notions of quality
• Patient-centered attitude
• Balance for the patient

Extra
• Perspectives, reﬂection, frames,
beliefs and assumptions

• Openness
• Learning
• Notions of quality
• Language
• Attitude & involvement
• Relevance, Borders & Constraints
• Perspectives, reﬂection, frames,
beliefs and assumptions

Code Tree
Opdrachtgever: Britt Myren, Radboud UMC
© 2020 • Fabio Bartali

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

CONTACT

Neem gerust contact op en ik vertel je graag meer en bekijk ook graag met je wat we voor elkaar

Fabio Bartali

kunnen betekenen!

06 421 09 961
mail@bartali.nl
www.bartali.nl
P/a Koningsdam 1
3011 TN Rotterdam

