
 

 

Siderian | Sturingdashboards voor betere beslissingen - 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sturingsdashboards voor  

betere beslissingen 
 

 

Hoe je als organisatie Business Intelligence kunt inzetten om: 

 

 24/7 inzicht te hebben in alle cruciale bedrijfsinformatie 

 Managementbeslissingen te baseren op visuele sturingsdashboards 

 Eén informatieoverzicht te raadplegen, volledig aanpasbaar 
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Inleiding 
 

We zijn de laatste jaren in een wereldwijde stroomversnelling omtrent IT terecht 

gekomen. Organisaties maken meer dan ooit tevoren gebruik van de technische 

hulpmiddelen om de corebusiness te verbeteren en ondersteunen. We willen gezien de 

concurrentiepositie zo veel mogelijk weten over onze klanten en zo efficiënt mogelijk 

bedrijfsbeslissingen nemen. Business Intelligence (BI) is één van de hardst opkomende 

technieken die organisaties helpt met het bereiken van deze doelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie deze whitepaper als een blauwdruk om ook jouw organisatie kennis te laten maken 

met visuele informatievoorziening en hoe jouw organisatie óók voortaan: 

 

 Alle (potentiële) klanten van binnen en buiten kent 

 Ieder gewenste soort bedrijfsinformatie in één visueel overzicht kunt weergeven 

 Managementbeslissingen kunt baseren op één (betrouwbaar) visueel overzicht 

 Weten welke (interne) ontwikkelingen gaande zijn: snel kunnen schakelen om 

verbeteringen nóg sneller door te voeren 

 Een versterkte concurrentiepositie heeft, omdat je 24/7 stuurt op realtime data! 

 

Let op! 

Dit whitepaper is geschreven om jou kennis te laten maken met Business Intelligence én 

hoe je dit kunt toepassen. Ben je al een ervaren BI-specialist, ontwerper óf heb je 

simpelweg al het een en ander gelezen over Business Intelligence? Om jouw (kostbare) 

tijd te besparen kun je het beste lezen vanaf pagina 7, waarin ik inga op dashboarding 

en hoe je deze kunt ontwerpen.  

In dit whitepaper neem ik je mee vanaf de definitie 

tot aan de implementatie van Business Intelligence: 

 

 Wát is Business Intelligence? 

 Wáárom Business Intelligence?  

 Hóe Business Intelligence? 
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Wát is Business Intelligence? 
 

Voordat we in de diepte duiken en ik je vertel hoe je BI het beste kunt implementeren, 

moeten we eerst weten wát Business Intelligence nou precies betekent. 

 

Zoals de naam eigenlijk al een beetje zegt, draait Business Intelligence volledig om het 

intelligenter maken van de organisatie/business. Of zoals ik het zelf liever omschrijf: de 

intelligentie van een organisatie optimaal benutten. In de meeste gevallen bezit een 

organisatie al grote hoeveelheden data: verkoopcijfers, productie-gegevens, kosten, 

klantgegevens en nog veel meer. Deze data wil je optimaal gebruiken om je concurrentie 

voor te blijven én om als organisatie zelf door te ontwikkelen.  

 

De ‘traditionele’ manier van informatievoorziening bestaat veelal uit het raadplegen van 

langdradige en onoverzichtelijke (Excel) rapportages, waarbij je vaak meerdere bronnen 

moet verzamelen en samenvoegen om tot een concrete vorm van 

informatievoorziening te komen. Deze traditionele manier van informatievoorziening 

heeft een aantal valkuilen: 

 Omdat de data uit meerdere bronnen komt, houd je een slecht (kwalitatief) 

overzicht 

 Het kost veel tijd om überhaupt de informatievoorziening klaar te zetten 

 Omdat de menselijke factor de grootste rol speelt, is de kans op fouten groter, 

waardoor mogelijk belangrijke beslissingen worden gebaseerd op foutieve 

informatie. 

 

Met Business Intelligence tackel je deze problemen: je maakt voortaan gebruik van één 

omgeving waarin je de totale informatievoorziening kunt raadplegen. Deze visuele 

omgeving heb je helemaal naar wens ingevuld én is enorm flexibel.  

Je hebt vast wel eens van de term dashboard gehoord: hét centrale aspect omtrent 

Business Intelligence. Om je een eenvoudig beeld van Business Intelligence te geven, 

moet je het zien als een ‘visuele informatieschil’ bovenóp de data die je toch al in huis 

hebt.  

 

En om je een helder beeld te geven van de verandering: je maakt, in plaats van 

langdradige en onoverzichtelijke tabellen met cijfers, voortaan gebruik van grafieken 

waardoor je een beter én sneller overzicht hebt in de bedrijfsinformatie. 
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Wáárom Business Intelligence? 
 

Je denkt waarschijnlijk dat Business Intelligence weer één van die opkomende IT-trends 

waaraan je ‘moet meedoen om mee te kunnen concurreren!!!’. Nee, dat is het zeker niet. 

Je moet Business Intelligence dan ook zeker niet zien als een uitvoerende strategie of een 

verandering van de corebusiness. Zie het als een ondersteuning en verbetermogelijkheid 

voor je bestaande strategie.  

Maar wáárom zou je het dan gebruiken? Hier een aantal redenen waarom ook jóuw 

organisatie ermee aan de slag moet: 

 

 

Sales inzicht: We beginnen direct met de allerbelangrijkste, het bestaansrecht van een 

commerciële organisatie: de verkoop. De meeste klantgegevens, interacties en 

communicatie wordt vastgelegd in een Customer Relationship Management (CRM), een 

systeem dat jouw organisatie hoogstwaarschijnlijk ook gebruikt. Bedenk je eens hoeveel 

data hierbij komt kijken; welke klant, koopt wat, op welk moment, conform welk patroon. 

Als je al deze data zou gebruiken in je BI-systeem, kun je talloze nieuwe soorten informatie 

supersnel te weten komen!  

 

Nieuwe klanten: Deze sluit erg goed aan op het ‘sales inzicht’. Als je weet welke producten, 

door wie, op welk moment en hoe frequent worden gekocht, kun je deze informatie 

gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken. Je kunt bijvoorbeeld bestaande producten 

verbeteren en nieuwe producten verkopen die aansluiten op dátgene wat zo goed 

verkoopt. Je kunt uiteraard ook je hardlopers simpelweg promoten voor een nóg groter 

publiek! 
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Realtime informatie: Een ander groot voordeel om met BI aan de slag te gaan, is het feit 

dat je gebruik maakt van realtime informatie. Maar wat betekent ‘realtime’ en hoe 

verschilt het t.o.v. de informatievoorziening die je nu gebruikt? De kans is groot dat je 

momenteel éénmaal per week/maand/kwartaal bepaalde cijfers bekijkt die belangrijk zijn 

voor de sturing van de organisatie. Met Realtime informatie wordt altijd de meest recente 

informatie aan je gepresenteerd! 

 

Verbetermogelijkheden: Nog een onmisbaar voordeel van BI is het feit dat je 

verbetermogelijkheden binnen één klik kunt inzien. Verkoopt een bepaald product niet 

goed? Zijn er pieken in bepaalde kosten? Welke processen kosten te veel tijd? Alles is 

visueel in te zien en daarmee de basis voor verbetering. 

 

Concurrentievoordeel: En dan last but not least het concurrentievoordeel wat BI je kan 

opleveren. Je bent immers altijd op de hoogte van de laatste interne en externe 

ontwikkelingen. Je weet precies welke producten je het beste verkoopt. Je weet welke 

service jouw klant verwacht én wat potentiële klanten verwachten, iets wat je concurrentie 

wellicht nog moet uitvinden. 
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Hoe start je met Business Intelligence? 

 
Nu weet je wát BI betekent én waarom je het gisteren al had moeten implementeren. 

Maar nu de allerbelangrijkste vraag: Hóe moet onze organisatie hier mee beginnen? Aan 

welke kosten moeten we denken? Hoeveel tijd kost het? Wat gaat het ons nou écht 

opleveren? Wat als de medewerkers er niet mee willen kunnen omgaan? De antwoorden 

die ik je gaandeweg geef zullen je vragen/zorgen tackelen, zodat je na het lezen 

(nagenoeg) geen zorgen meer hoeft te hebben! 

 

Ik snap je zorgen, want waarschijnlijk zie je dit als wéér zo’n vervelende implementatie die 

vooral heel veel middelen gaat kosten. Ik zet het allemaal voor je uiteen in deze 

whitepaper, zodat je de basis hebt om er mee aan de slag te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voordat je écht kunt beginnen…. 

Is het cruciaal om een BI-strategie op te stellen. 

Klinkt logisch toch? Eerst plannen wát je wilt, 

alvorens je de uitvoer in duikt. Toch is een 

groot deel van de organisaties (te) enthousiast 

en duikt direct de realisatie in: dashboards 

worden gebouwd, iedereen is enthousiast… 

Maar binnen enkele maanden werkt iedereen 

weer traditioneel via Excel, omdat “dit het nét 

niet is”.  

Daarom beginnen we met een strategie! 
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1. Begin met de juiste mindset 

Hopelijk ben je niet al meteen afgeknapt, aangezien dit natuurlijk 

niet de meeste concrete stap binnen een strategie is. Maar deze 

stap is misschien wel de allerbelangrijkste om het BI-proces 

succesvol af te ronden. Betrek je stakeholders actief, en houd 

continu de problemen/uitdagingen in gedachte die je met BI op 

gaat lossen. Door het doel niet uit het oog te verliezen realiseer je 

op den duur een effectiever dashboard. Waarom? Omdat je anders 

verdrinkt in de talloze mogelijkheden die business intelligence je 

biedt waardoor je juist een onoverzichtelijk dashboard als resultaat 

hebt. Daarom is het cruciaal om met de juiste mindset het project 

aan te gaan! 

 

2. Zet concrete doelen neer 

Kijk, hier kunnen we wat concreets mee: bepaal voor jezelf, voor je 

team, voor je gehele organisatie wát je met de BI-implementatie 

gaat bereiken. ‘Het realiseren van een sturingsdashboard’ is niet 

concreet. Bekijk bijvoorbeeld het proces wat aan een strategische 

beslissing vooraf gaat: voorheen moest je eerst alle vormen van 

informatievoorziening raadplegen, analyses uitvoeren om 

vervolgens na dagen pas een besluit te kunnen nemen. Een concreet 

doel hierin zou zijn: ‘Door middel van strategische dashboarding het 

beslissingsproces versnellen van gemiddeld 3 dagen, naar 1 dag.’ 

Hierbij kijk je immers niet alleen naar de techniek (hoe maak ik een 

dashboard), maar ook naar; welke informatie hebben we nodig? Wat 

heeft prioriteit? Wie is er betrokken? Welke fases gaan we 

doorlopen? Maar waarom is een concreet doel zó belangrijk? De 

meeste BI-projecten falen op het feit dat de dashboards 

weinig/nooit gebruikt worden. Zonde van de tijd en het geld, maar 

is dat te voorkomen? Zeker! Zolang je altijd concrete doelen in het 

achterhoofd hebt, weet je ook wat wel en niet bijdraagt aan het 

dashboard, en hiermee ook of een dashboard gebruikt gaat worden 

of niet! 
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3. Werk gefaseerd 

Business Intelligence is niet iets wat je van de één op de andere dag 

realiseert. Net als bij ieder ander verandertraject is het daarom 

belangrijk om het traject op te delen in fasen. Hierbij gaat het 

voornamelijk om de realisatie van de dashboards. Werk 

bijvoorbeeld in iteraties van 2 weken, waarbij je na iedere fase de 

gebruikers en stakeholders op de hoogte houdt en om hun mening 

vraagt omtrent de ontwikkelingen. Zie de realisatie van BI dan ook 

niet als één groot project, in principe heeft een succesvolle BI-

roadmap geen einddatum: je blijft ontwikkelen conform trends en 

wensen van gebruikers!  

 

4. BI is niet alléén maar techniek 

Aansluitend op punt 2, blijf ik benadrukken dat BI-implementatie 

niét alleen maar bij de ICT afdeling hoort te liggen. Het is enorm 

belangrijk dat de business net zo actief wordt betrokken als de ICT 

van jouw organisatie. Sterker nog, het zou moeten beginnen bij de 

business; zij moeten uitdagingen of problemen hebben die met BI 

worden opgelost! Daarom zou je ook niet per definitie een CTO of 

CIO als eindverantwoordelijke moeten hebben in een BI-traject. 

Gaat jullie BI-traject expliciet over het visualiseren van financiën? 

Overweeg dan de CFO als eindverantwoordelijke en centraal 

bestuurder te zien in het traject. Hij weet wáárvoor BI 

geïmplementeerd wordt, en verliest het doel dan ook absoluut niet 

uit het oog!  
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Los van het feit dat je de juiste stakeholders moet betrekken, staat 

de menselijke factor volgens onze theorie ver bovenaan  in praktisch 

ieder (technisch) verandertraject. Waarom? Omdat bij 90% van de 

‘mislukte’ verandertrajecten de menselijke factor wordt vergeten of 

minimaal wordt meegenomen. En hoe kan het dan dat de 

menselijke factor wordt vergeten? Omdat het niet belangrijk genoeg 

gevonden wordt wat medewerkers/gebruikers ervan vinden, dat is 

‘zorg voor later’. Op het moment van de verandering zijn de 

uitvoerders te druk bezig met de technische veranderingen, de 

mooie features en het overtuigen van managers. Om optimaal 

gebruik te maken van de medewerkers én om een verandertraject 

als BI  succesvol af te ronden is het belangrijk de betrokkenheid 

maximaal te houden. Voornamelijk gedurende het realiseren van 

een dashboard is het belangrijk dat gebruikers en stakeholders 

actief op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen! 

 

5. Garbage in, garbage out 

Ja, dit statement geldt ook voor Business Intelligence. Laad je data 

in met een slechte kwaliteit? Dan krijg je slechte analyses. Slechte 

analyses?  

Slechte besluitvorming. Het is hierom cruciaal dat je vóórdat je aan 

je dashboards begint, zorgt dat de bronnen die je gebruikt van hoge 

kwaliteit zijn. Het heeft immers totaal geen zin om dashboards te 

realiseren die onjuiste informatie presenteren. Sterker nog, het 

gebruiken van incorrecte dashboards kan leiden tot verkeerde 

beslissingen die de business niet positief zullen beïnvloeden! 

Kortom; de basis ligt bij de kwaliteit van de data, zorg ervoor dat die 

op orde is! 

 



 

 

 

9 

Aan de slag met dashboards! 
Goed, je weet nu in grote lijnen waar je aan moet denken bij de implementatie van 

Business Intelligence. Maar, je wilt natuurlijk gewoon weten hoe je zo’n supergaaf 

dashboard realiseert! Er is helaas geen ‘succesformule’ om het allerbeste dashboard te 

realiseren. Daarentegen ga ik je wel voorzien van bruikbare tips, zodat ook jij aan de slag 

kunt met het realiseren van dashboards.  

 

Om te beginnen geef ik je vier voorwaarden waar ieder dashboard aan zou móeten 

voldoen: 

 

Kwaliteit 

De eerste zou eigenlijk een no-brainer moeten zijn: een dashboard móet kwaliteit 

uitstralen. Denk hierbij niet alleen aan de datakwaliteit, maar ook aan de manier waarop 

de visualisaties zijn gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van de juiste 

grafieken bij verschillende typen informatie (hier vertel ik je later nog veel meer over!). 

Het gebruik van een dashboard rust volledig op vertrouwen; medewerkers die een 

dashboard er sketchy uit vinden zien zullen het minder snel gebruiken.  

 

Kleur 

Deze zal je wellicht iets meer verbazen, maar kleur heeft een enorm stimulerende werking 

bij het analyseren van dashboards én het uiteindelijk nemen van beslissingen. Stel je voor: 

je hebt een aantal staafdiagrammen die de kosten van jouw productieprocessen 

aantonen. De kleur rood valt op en wordt vaak geassocieerd met negativiteit. Om deze 

reden kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de kleur rood feller te maken naarmate de 

kosten voor een bepaald aspect hoger worden, zo vallen ze sneller op én zul je eerder 

schakelen (wie zit er immers te wachten op donkerrode staafdiagrammen?!) 

 

Stimulans 

Eén van de voornaamste redenen dat een BI-tool/dashboard niet gebruikt wordt is de 

stimulans die ontbreekt. De meeste moderne BI-tools bieden mogelijkheden om de 

frequentie van bezoek bij te houden, oftewel, hoe vaak wordt een dashboard 

geraadpleegd? Zoals ik al eerder deelde: BI is een lange-termijn traject, dat betekent dat 

je continu kleine tweaks door moet voeren om het een succes te laten blijven! 
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Beknopt 

Misschien herkenbaar, maar je enthousiasme kan binnen BI als een valkuil gezien 

worden. Stel, er wordt besloten dat er een financieel dashboard moet worden 

gerealiseerd. Je verzamelt alle financiële data die je denkt nodig te hebben, realiseert een 

dashboard en presenteert het aan de CFO. Vervolgens heeft de CFO een enorme zee aan 

tijd nodig om de vereiste informatie in te zien. Waarom? Je hebt veel te veel informatie in 

één dashboard gestopt! Houd het daarom beknopt. Vraag jezelf (en je stakeholders) af 

welke informatie prioriteit heeft, welke informatie niet én welke visualisaties ze zelf graag 

zien. Je kunt er echter wél voor kiezen om down-drill mogelijkheden toe te passen, waarbij 

je ‘doorklikt’ om steeds gedetailleerdere informatie in te kunnen zien. 

Aan de hand van de zojuist gegeven voorwaarden kan ik deze uiteraard het beste 

toelichten met een totaal niet overdreven voorbeeld! Hieronder heb ik twee dashboards 

geschetst, waarbij de bovenste niet erg effectief te noemen is en waarbij de onderste al 

een enorme verbetering is! 
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Maar wat is hier niet goed aan? Hopelijk zijn er al een hoop punten opgevallen! Om te 

beginnen de belangrijkste voorwaarde voor een dashboard: de kwaliteit. Wat lees je nou 

feitelijk af van dit dashboard en waarom is de kwaliteit niet optimaal? 

 

 De omzet: het is leuk om te weten wat de omzet in de maand mei was, maar 

wat was de omzet in de maanden ervoor? Is het verbeterd? 

 De grafieken: de grafieken geven wel een curve weer, maar de bedragen 

missen waardoor het overzicht niet duidelijk is! 

 

Naast de kwaliteit is er nog een héél belangrijk aspect dat volledig ontbreekt in het 

bovenstaande dashboard: kleur! Als er iets belangrijk moet zijn voor een effectief 

dashboard is het kleur, waarom?  Omdat waarden op moeten vallen. Een (te) lage omzet 

zou bijvoorbeeld   in het rood aangeduid moeten worden, zodat je oog er snel op valt. 

 

Het (enige) positieve aspect van het bovenstaande dashboard is de beknoptheid, er 

staat misschien zelfs te weinig informatie op om hier überhaupt íets mee te kunnen.  
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En hoe het wel moet: 

Wat is het eerste wat opvalt in het onderstaande dashboard? Waarschijnlijk zeg je 

‘kleur!’. Logisch, want het valt direct op dat er vooral veel groen aanwezig is in het 

dashboard. Sterker nog, wellicht dacht je bij het werpen van je eerste blik ‘Wauw, het 

onderstaande dashboard laat vast veel positieve informatie zien!’. En dat klopt, door het 

gebruiken van kleuren wek je direct een bepaald idee op bij de gebruiker, zoals de 

stijging in omzet en afzet in het onderstaande voorbeeld. 

 

Een ander belangrijk aspect wat opvalt is de kwaliteit van het dashboard: er staat veel 

meer (cruciale) informatie weergeven die het aflezen een stuk eenvoudiger maakt voor 

de eindgebruiker. Zo zie je nu de omzet per maand, de cumulatieve omzet én de kosten 

per maand.  

 

Tot slot valt er over dit dashboard te zeggen dat het relatief beknopt is: er staat alléén 

(strategische) financiële informatie weergeven die van direct belang is voor de 

bedrijfsvoering. Wil je meer weten over bijvoorbeeld één specifieke maand? Dan kun je 

er uiteraard voor kiezen om downdrill mogelijkheden toe te voegen, zodat je specifieke 

grafieken over een bepaalde maand kunt inzien. 
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Het dashboard-proces 
Net als iedere andere taak die je binnen je organisatie uitvoert, is het realiseren van een 

dashboard ook een proces. 

 

 

 

 

Definiëren 

De eerste stap in het proces is het definiëren van het type 

dashboard dat je wilt realiseren. Hierbij kijk je naar de 

stakeholders die je nodig hebt bij de realisatie en de 

gegevens (data) die vereist zijn. 

 

Schetsen 

De tweede stap in het proces is het schetsen van de 

visualisaties. Je neemt de gegevens die je eerder hebt 

gedefinieerd en bekijkt de beste mogelijkheden hoe je deze 

kunt visualiseren. Welke grafieken wil je gaan gebruiken? In 

deze stap schets je een eerste dashboard (zonder data!) en 

lever je een proof-of-concept aan de stakeholders.  

 

Realiseren 

Tijdens de realisatie stap ligt de focus op 

het daadwerkelijk bouwen van het 

definitieve dashboard. Je werkt nauw 

samen met de data engineer om alle data 

gereed te krijgen voor het dashboard. 

Ook zijn de laatste aanpassingen /wensen 

van de stakeholders bekend. 

 

Lementeren 

De implementatiefase van het 

dashboarding proces bestaat uit het 

delen met de stakeholders en het 

onderhouden van het dashboard. Hierbij 

hoort ook het analyseren van het gebruik; 

ga na wat de gebruikers ervan vinden en 

maak continu aanpassingen of voeg 

nieuwe features toe. 
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Definiëren 
In de eerste stap van het dashboard-proces is er een aantal zaken dat gedefinieerd moet 

worden: 

1. Wie zijn de stakeholders tijdens het traject? 
2. Welke huidige manier van informatievoorziening wordt er gebruikt? 
3. Op welke manier gaan we welke informatie visualiseren? 
4. Welke data hebben we nodig voor het dashboard? 

 
Teamrollen & stakeholders 

Tijdens een BI-project is er een aantal stakeholders en teamrollen waar je mee te maken 

hebt. Een stakeholder definiëren we als een persoon (kan ook een organisatie zijn!) die in 

enige vorm belang heeft bij het project/resultaat wat er behaald wordt. Een teamrol wordt 

gezien als iemand die een bijdrage levert aan dit resultaat. Je zou dus kunnen zeggen dat 

een iemand met een teamrol als het ware ‘oplevert’ aan een stakeholder. 

 

 Ontwerper 

De eerste teamrol is de ontwerper. Deze persoon is 

verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van het 

dashboard en de beheersing van het project. Dit is tevens de meest 

betrokken teamrol gedurende de hele implementatie  

 

 

 Eindgebruikers 

De eindgebruikers moet je zien als de doelgroep: voor hen realiseer 

je het dashboard. Dit is misschien wel de allerbelangrijkste 

stakeholder(groep) gedurende het traject, waardoor je ze altijd 

moet betrekken bij alle stappen gedurende de implementatie!  

 

 

 Data Engineer 

De data engineer is de belangrijkste teamrol tijdens de realisatie 

van het dashboard. Hij moet er samen met de ontwerper voor 

zorgen dat alle data beschikbaar wordt gesteld voor het 

dashboard. Zie hem als de technicus van het project, die tijdens het 

definiëren (stap 1) betrokken moet zijn bij de informatiebehoefte 

(hij weet immers wat wel en niet realistisch is binnen het traject). 
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 Manager/aanvrager 

Voor de laatste stakeholder kunnen we niet één specifieke titel 

omschrijven. Het gaat erom dat deze stakeholder wordt gezien als 

hij die aan de bel trok om een dashboard te realiseren. Het kan 

bijvoorbeeld een CFO zijn die (te) veel tijd kwijt is aan het inzien van 

financiën, of een CTO die zijn rapportages niet langer in Excel wilt 

maken. Deze stakeholder kun je zien als een vertegenwoordiger 

van de eindgebruikers.  

 

Huidige situatie 

Nadat je weet wie de stakeholders zijn, is het belangrijk om te achterhalen 

wat de huidige vorm van informatievoorziening is. Stel jezelf (en de 

betrokkenen) de vraag: ‘Stel je maakt een beslissing omtrent jouw vakgebied, 

op welke informatie heb je die beslissing dan gebaseerd?’. Door deze vraag 

te beantwoorden weet je in feite het huidige proces omtrent het nemen van 

beslissingen. Hierin kun je dus direct kansen markeren én weet je welke soort 

informatie er belangrijk is! 

 

 

Informatie visualiseren 

Nu je weet wat de huidige vorm van informatievoorziening is én welke informatie 

belangrijk is, kun je aan de slag met de visualisaties. Ga na welke informatie je nodig hebt 

en hoe je dit grafisch gezien het beste kunt ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de diverse 

soorten grafieken, welke grafiek zet je waar op het dashboard, welke kleuren gebruik je 

etc. Overleg ook in deze stap actief met gebruikers; zij moeten ermee werken, dus hun 

mening over de visualisaties is cruciaal! 

 

De data 

Tot slot moet je definiëren welke data je nodig hebt om het dashboard ook daadwerkelijk 

functioneel te maken. Betrek bij deze stap actief de data engineer, hij weet immers wat 

wel en niet mogelijk is gedurende het traject. 
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Schetsen 
In deze stap ga je de daadwerkelijke visualisaties schetsen. Hiermee wordt bedoeld dat 

je de gedefinieerde grafieken in de vorige stap nu ook daadwerkelijk gaat ‘schetsen’. 

Waarom schetsen en niet realiseren? Omdat we onder de realisatie ook de 

daadwerkelijke koppeling met de data verstaan. Sterker nog, je kunt je eerste schetsen 

gerust op papier doen! 

  

‘Oké, maar als we nu direct een schets maken én de koppeling met de data leggen, dan 

scheelt dat tijd, toch?’ 

 

Klopt! Als iedereen het ná het eerste prototype het er direct perfect uit vindt zien, heb je 

een hoop tijd bespaard. Helaas wijst de praktijk iets anders uit, waarbij er ná de eerste 

schetsen (zonder data) een hoop nieuwe meningen en visies naar boven komen. 

 

‘Kan deze grafiek toch niet daar?’ 

‘Ik denk dat ik een lijngrafiek duidelijker vind…’ 

‘Ik vind groen toch beter passen bij dit dashboard’ 

 

Het klinkt misschien wat overdreven, maar dit soort gevallen kom je gerust tegen op het 

moment dat jij je eerste prototype laat zien.  

 

 

Soorten grafieken 

Goed, nu je weet waar je moet beginnen, zal ik je een aantal voorbeelden geven van 

(werkende) grafieken én waar je ze het beste voor kunt inzetten! 

 

 

Hier hebben we de eerste visualisaties van waarden. We maken bij het visualiseren 

onderscheid tussen enkele waarden en meerdere waarden. Denk bij een enkele waarde 

iets wat niet vergelijken kan/hoeft te worden, meerdere waarden worden gebruikt om 

vergelijkingen te visualiseren én zul je dus waarschijnlijk ook het meeste zien.  
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Immers, de meeste strategische beslissingen worden genomen aan de hand van een 

bepaalde trend die gaande is ten opzichte van een voorgaande periode (verkoopcijfers 

stijgen, kosten dalen etc.) 

 

Zoals je hierboven ziet zijn het eigenlijk vrij eenvoudige visualisaties, maar dat moet ook! 

Enkele waarden moeten eruit springen, al helemaal als het gaat om iets als de kosten 

(enorm belangrijk!) of het aantal abonnees op je nieuwsbrief. Een bulletchart kun je 

gebruiken om de voortgang van iets aan te tonen. Omzet is bijvoorbeeld een goed 

voorbeeld als je naar een target streeft.  
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Meerdere waarden 

Zojuist heb je kennis gemaakt met de eerste visualisaties: enkele waarden. Nu gaan we 

verder in op de meerdere waarden én welke categorieën hiertoe behoren. 

 

Om te beginnen behoort het visualiseren van meerdere waarden tot een aantal 

categorieën: 

 

1) Relaties: de relatie tussen enkele waarden  

 

2) Vergelijkingen: de vergelijking tussen twee of meer datasets  

 

3) Samenstelling: de samenstelling van een dataset  

 

4) Verspreiding: de verspreiding van data over bijvoorbeeld een bevolking 

 

 

 

 

 

Relaties: scatterplot 

 

De eerste visualisatie die we 

doornemen is de scatterplot. 

De scatterplot zul je wellicht 

niet veel tegenkomen, de 

reden hiervoor is het feit dat 

je twee waarden vergelijkt 

die niet per se iets met 

elkaar te maken hebben. 

Vaak heeft een scatterplot 

geen prioriteit, maar wordt 

het vaker gebruikt om 

exploratief onderzoek te 

verrichten, zoals ‘hoe staat 

werkgeluk in relatie tot 

salaris?’ Hierbij staat elk paars bolletje gelijk aan een medewerker: zijn salaris en de 

score omtrent werkgeluk.  

 

Kun je hier conclusies uit trekken? Misschien, maar wees daar wel voorzichtig mee, 

aangezien salaris lang niet alles is voor werkgeluk! 
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Vergelijking: lijngrafiek + staafdiagram 

 

De onderstaande grafieken heb je waarschijnlijk verreweg het meeste gezien. Logisch! 

Want ze geven precies aan wat je in een dashboard het meest nodig hebt: trends. Je 

omzet over het afgelopen jaar in een grafiek, de kosten over een bepaalde periode, welk 

product wanneer het beste verkoopt: allemaal het best te weergeven in een lijngrafiek 

of een staafdiagram.  

 

 

De eerste grafiek is de 

lijngrafiek. Deze wordt 

gebruikt om een specifieke 

waarde te vergelijken met 

een andere. Meestal 

worden periodes 

vergeleken met een 

bedrijfsgegeven: omzet, 

kosten, productinformatie 

etc. Waarom? Omdat je in 

één oogopslag ziet waar de 

afwijkingen zitten. Zo heb je 

zonder één woord te lezen 

in de linkergrafiek gezien daat er een bepaalde piek is, de kans is groot dat je daar ook 

als eerste naar keek! 

 
 

De tweede visualisatie is de 

staafdiagram. Ook deze ben je 

waarschijnlijk al talloze keren 

tegengekomen. Deze wordt 

het meeste gebruikt om 

meerdere waarden te 

vergelijken die niet zozeer in 

relatie staan tot elkaar. De 

kosten van de marketing 

afdeling zijn bijvoorbeeld niet 

afhankelijk van de HR kosten. 

Tóch is het handig om deze 

waarden te vergelijken: waar 

kun je bijvoorbeeld besparen? Waarom zijn de R&D kosten de hoogste? Hoe kan het dat 

de administratie relatief weinig kosten maakt?   
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Samenstelling: taartdiagram + vlakdiagram 

 
Onderstaande diagrammen kom je wellicht wat minder tegen. Ze worden gebruikt om 

de samenstelling van een dataset te weergeven. Bijvoorbeeld: je totale kosten over het 

jaar 2020 zijn 95.000, - en je wilt graag weten waar die uit zijn opgebouwd. Je zou dit 

kunnen uitwerken in een staafdiagram, maar om visueel gezien een beter beeld te 

schetsen kun je hier beter kiezen voor een taartdiagram of vlakdiagram. 

 

De taartdiagram is een uitstekende 

keuze als je snel inzicht wilt in 

bijvoorbeeld de kostenverdeling over de 

totale organisatie. Je kunt snel inzien 

welke afdeling de meeste kosten maakt. 

Je kunt ervoor kiezen om een ‘downdrill’ 

mogelijkheid aan deze diagram toe te 

voegen. Hiermee voeg je de optie toe 

waarbij je op een onderdeel van de 

taartdiagram kunt klikken om specifieke 

informatie over het aangeklikte 

onderdeel te krijgen. Om even de 

rechter taartdiagram in het achterhoofd 

te houden: door op ‘Marketing’ te 

klikken, zou je bijvoorbeeld een tabel met specifieke informatie kunnen inzien die alléén 

op de marketing slaat. 

 

 

Het vlakdiagram is ook een uitstekende visualisatie om bijvoorbeeld de kosten te 

ontleden, net zoals bij de 

taartdiagram. Hierbij kun je 

goed het onderscheid in kaart 

brengen tussen bijvoorbeeld 

diverse afdelingen, waardoor 

je snel inziet welke afdeling er 

voor een piek 

verantwoordelijk is, of de 

kosten evenredig verdeeld 

zijn, waar eventueel bezuinigd 

kan worden etc. 
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Verspreiding: Kaart + funnel grafiek 

 

Soms is het erg handig om te weten ‘waar’ data zich bevindt, en dan heb ik het niet over 

in welke database de data zit, maar letterlijk waar data geplaatst is. Nog steeds geen idee? 

Denk bijvoorbeeld aan een kaart van Europa met het aantal inwoners: hoe donkerder de 

kleur, hoe meer inwoners er geconcentreerd zijn per km2. Of een sales funnel die 

aangeeft welke lead zich waar bevindt: net benaderd? Koud contact? Vaste klant? Het kan 

allemaal enorm handig zijn om te weten waar jouw data zich bevindt. 

 

De eerste is de kaart, die veelal gebruikt wordt 

om de geografische spreiding aan te geven 

binnen de bedrijfsgegevens. Je hebt bijvoorbeeld 

3000 klanten verdeeld over heel Europa, maar je 

weet niet zo goed waar deze klanten zitten, dan 

is de kaartdiagram het beste hulpmiddel om dit 

snel te weergeven. Waarom zou je dit willen 

weten? Wellicht dat je de marketingstrategie 

kunt aanpassen als bijvoorbeeld blijkt dat 70% 

van je klanten Duits is: relatiegeschenken, 

reclame, aantal accountmanagers in die regio. 

Kortom, de kaart is een uitstekend hulpmiddel 

om snel in te zien ‘waar’ bepaalde data zich 

bevindt! 
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De funnel wordt het meeste binnen de sales en 

marketing gebruikt. Het geeft in feite aan hoeveel 

procent of aantallen er ‘afvallen’ bij elke processtap. 

Je kunt op deze manier een beeld krijgen welke 

processtap(pen) er mogelijk geoptimaliseerd 

moet(en) worden. Het voorbeeld links is redelijk 

bekend: het daadwerkelijke aantal mensen dat een 

intakegesprek aanvraagt binnen de B2b (business 

to business) ligt vaak om de procent. Maar, stel dat 

percentage zou bijvoorbeeld 0,2% zijn, dan kun je 

aan sales/marketing om expliciet naar die stap te 

kijken: waarom krijgen we zo weinig aanvragen 

voor intakegesprekken binnen? 

 

Nu je weet welke grafiek je voor welke data kunt gebruiken, kun je (eindelijk!) starten 

met het tekenen van je dashboard. Let op: als tip geef ik je mee om ook echt te tekenen 

(op papier), zodat je niet te veel tijd kwijt bent aan de digitale inrichting, die 

hoogstwaarschijnlijk toch nog een aantal keren veranderd moet worden. Maar hoe 

maak je de inrichting? Hoe bepaal je de verdeling op een dashboard? 

 

Eigenlijk is deze stap vrij eenvoudig, aangezien je jouw dashboard in 3 stukken moet 

opdelen.  

 

 

Uiteraard is het bovenstaande dashboard niet dé succesformule of hét perfecte 

dashboard. Houd het contact met de stakeholders goed in het achterhoofd: teken eerst 

een dashboard uit op basis van de zojuist opgedane kennis omtrent grafieken. Spar met 

je stakeholders over hoe zij het voor zich zien: misschien willen zij de grafieken wel 

verticaal opgedeeld, in plaats van horizontaal zoals in het voorbeeld hierboven. Geef ze 

ook de mogelijkheden mee, zeg niet ‘Dus, wat vind je ervan?’. De kans is groot dat je een 

antwoord krijgt als ‘Ja, ziet er wel goed uit’, om het vervolgens nooit gebruikt te zien 

worden.  
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Realiseren 
Super! Je hebt je eerste schetsen gemaakt, overlegd met alle stakeholders én er is één 

‘winnend’ concept naar voren gekomen. Je weet nu (nog steeds op papier) hoe het 

dashboard eruit moet komen te zien, en nu? Nu ga je het bouwen! En om te beginnen heb 

je daar een passende BI-tool voor nodig. Hieronder verstaan we software waarmee je 

(veelal) conform drag-n-drop een dashboard kunt ‘samenklikken’. Een bekende speler is 

Power BI van Microsoft. 

 

Deze whitepaper is geen Power BI handleiding, want die zijn er al genoeg!  

Nadat je kennis hebt opgedaan over het bouwen van een dashboard kun je de realisatie 

daadwerkelijk ingaan. Bij dit proces betrek je wederom 

actief de data engineer, aangezien hij weet welke data er 

beschikbaar is gesteld voor het dashboard. Je kunt 

uiteraard ook zelf de data engineer zijn binnen jouw 

traject, dan kun je in één keer door! 

 

Vóórdat je begint met bouwen, stel jezelf even de volgende vragen ter 

controle: 

 Waarom bouw ik dit dashboard? 

 Welke data/informatie gaat helpen met het nemen van beslissingen? 

 Wie zijn mijn stakeholders gedurende dit hele traject? 

 

Weet je het antwoord zo uit je mouw te schudden? Goed! Dat betekent dat je de 

voorbereidende stappen (meermaals) hebt doorlopen en dus veilig kunt beginnen aan de 

realisatie. 
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Misschien herinner je het nog 

van de Excel tijd: je hebt eerst 

data nodig, waaróver je een 

dashboard (of grafiek) heen 

bouwt. Bij het bouwen van een 

dashboard is dit niet anders: je 

hebt eerst de data nodig om 

een gevuld dashboard te 

krijgen.  

 

De data die je beschikbaar hebt 

kun je opzoeken in de 

databases van jouw organisatie, 

of wellicht heeft de data 

engineer je hier al mee 

geholpen! Door middel van 

bijvoorbeeld SQL queries kun je 

de data ophalen en 

gereedmaken voor het 

dashboard.   

 

Vervolgens kun je de data gebruiken als basis voor de visualisaties. Zoals ik net ook 

vermeldde, Microsoft heeft talloze (gratis) cursussen/trainingen die je helpen bij de 

techniek omtrent Power BI! 

 

Implementeren 
Mooi hè? Je eigen gebouwde dashboard waarin je allé informatie kunt inzien, zonder 

ergens op te klikken én veel sneller dan hoe je dat vroeger moest doen: meerdere 

bronnen bij elkaar zoeken, apart analyseren, het overzicht kwijt raken en noem maar op! 

De laatste stap is de implementatie, waarbij je de laatste controles uitvoert, het 

dashboard deelt met je gebruikers én het dashboard blijft onderhouden! 
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Controleren van de grafieken 

Het zal je niets verbazen dat deze stap als eerste wordt genoemd, het is de 

belangrijkste! Alvorens je daar aan begint, neem je de laatste controle stappen over het 

dashboard: 

 Staan er titels bij de grafieken? 

 Zijn de assen gelabeld?  

 Staan er genoeg definities/betekenissen? 

 

Waarom dit zo belangrijk is? Vergelijk het maar met een profielfoto op LinkedIn: je kunt 

maar één goede eerste indruk maken en dat geld ook voor een dashboard! Zorg er dus 

voor dat iedereen (zelfs de koffiejuffrouw) in ieder geval weet wat er staat en wat er 

‘gebeurt’ in het dashboard. 

 

Delen met de gebruikers 

Misschien komt deze stap wel heel overbodig over, hoe lastig kan het delen van een 

dashboard immers zijn? Als link toevoegen aan een e-mail en je drukt op verzenden, toch?  

In sommige gevallen kan dit gelukkig wel, door inloggegevens te versturen + de omgeving 

en je gebruikers kunnen direct van start! 

 

Helaas is dit bij veel software (nog) niet mogelijk, waarbij je voor andere media moet 

kiezen! 

Je hebt waarschijnlijk wel eens een film over Wall Street gezien, waarbij kantoorpanden 

vol hangen met Tv-schermen met dashboards erop. Wellicht dat dit een oplossing is voor 

jouw organisatie? Al helemaal als de informatie gedurende de hele dag van belang kan 

zijn! 

 

Onderhouden 

De laatste én belangrijkste stap voor de continuïteit van je dashboard(s) is het onderhoud. 

Hierbij bedoel ik niet alleen het technische, vereiste onderhoud. Wat misschien nog veel 

belangrijker is dat je actief luistert naar de gebruikers van je dashboard. Vooral in de 

eerste periode zal, ondanks de goede voorbereiding (definitie- en schetsfase), toch het 

een en ander moeten worden aangepast.  
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Conclusie 
Je bent aan het einde van de whitepaper gekomen. Om te beginnen, wil ik je bedanken 

dat je de tijd hebt genomen dit werk te lezen, er is veel tijd en moeite ingestoken om jou 

op weg te helpen met Business Intelligence: vanaf de definitie tot een gerealiseerd 

dashboard.  

Wat heb je nou eigenlijk gelezen in dit whitepaper? 

 

 Wat de definitie is van Business Intelligence 

 Waarom je Business Intelligence zou moeten implementeren 

 Hoé je die implementatie daadwerkelijk in gang zet 

 Een concrete strategie  

 Een stap-voor-stap uitleg over dashboarding: vanaf de definitie tot aan het 

onderhoud 
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Ben je ook (net zo) enthousiast geworden (als ik), maar vind je het lastig om te bepalen 

waar je moet beginnen óf heb je gewoon wat vragen omtrent Business Intelligence? Aarzel 

niet om contact met mij op te nemen en ik help je! 

 

Mitchell de Wit 

+31 6 21 25 79 77 

m.dewit@siderian.com 

 

Neem ook eens een kijkje op onze website, waarbij je onder andere vindt hoe we naast 

Business Intelligence ook: processen optimaliseren en digitaliseren, een oog hebben voor 

datakwaliteit, kleinschalige trajecten aanbieden waarmee je in enkele weken resultaat 

hebt, én meer! 

 

mailto:m.dewit@siderian.com

