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Terughalen basis

✓ Systeemlandschap op orde

✓ Processen in organisatie zijn 

helder

✓ Data-ontsluiting van 

tabellen/database naar Power BI

✓ Data-model in Power BI

Garbage in = 

garbage out!



Voorbeeld



De 10 gouden tips



De 10 gouden tips

1. Bepalen van het doel

2. Dashboards vs. rapportages

3. Leesrichting

4. Kleurgebruik

5. Visualisaties

6. Context

7. Interpretatie

8. Opmaak

9. Uitlijning

10. Eén oogopslag



1. Elke rapportage begint met een doel

Informatiebehoefte definiëren met een User Story

Een User Story is een korte, eenvoudige beschrijving van de behoefte van de 

eindgebruiker. Door dit scherp te krijgen voorafgaand aan het ontwikkelen van je 

dashboard/rapportage kun je snel het doel bepalen.

Als: functie

Wil ik: beschrijving wat je wilt en waar het aan moet voldoen

Zodat ik: beschrijving wat je ermee gaat doen en waarom dit belangrijk is 

(toegevoegde waarde beschrijven)



1. Elke rapportage begint met een doel

Voorbeeld:

Als: Project Controller

Wil ik: zowel open als gesloten bestelposities kunnen monitoren op de 

projecten en wil ik inzicht in de nieuw aangemaakte bestelposities 

op de projecten.

Zodat ik: o.a. door middel van de inzichten in bestelposities tijdig kan signaleren, 

bijsturen en verwachtingen kan managen richting het projectteam omtrent

de financiële haalbaarheid van de gestelde projectdoelen.



2. Dashboard  → Rapportage



2. Bouw dashboards, geen rapportages

Dashboard

• Inzichten om bij te sturen (gericht op toekomst)

• Interactief

Rapportage

• Achteraf een boodschap overbrengen (gericht op verleden)

• Statisch



Tip 3 t/m 5

3. Leesrichting

- Vanuit psychologie lezen we een dashboard van linksboven naar rechtsonder

4. Kleurgebruik

- Wees matig met kleurgebruik. Pas grijstinten toe en gebruik kleur om de lezer te 

trekken naar de boodschap

- Kleuren in huisstijl zijn niet per definitie goed voor een effectief dashboard

5. Visualisatie

- Kies maximaal 3 visualisaties en gebruik die consistent

- Staaf- en of lijngrafiek Trend inzichtelijk maken

- Tabel Precieze cijfers tonen



Voorbeeld



Voorbeeld



Tip 6 & 7

6. Context

- Geef betekenis aan definities 

- Is een omzet binnen sector C t.w.v. 395 miljoen euro voor bedrijf X goed of slecht?

7. Interpretatie

- Gebruik goede titels, legenda’s en gegevenslabels



Voorbeeld



Tip 8 & 9

8. Opmaak

- Rond getallen zoveel mogelijk af

- Wees consequent in lettertype en lettergrootte

- Zorg voor zo min mogelijk lijnen in tabellen en grafieken 

9. Uitlijning

- Creëer overzicht door de visualisaties netjes op elkaar uit te lijnen



10. Eén oogopslag

Gebruiksgemak:

- Zorg dat je niet hoeft te scrollen om belangrijke informatie op het scherm te 

krijgen

- Vermijd scrollen binnen visualisaties

- Maak gebruik van tooltips zodat je minder hoeft te switchen tussen visualisaties / 

tabbladen



Voorbeeld



De 10 gouden tips

1. Bepalen van het doel

2. Dashboards vs. rapportages

3. Leesrichting

4. Kleurgebruik

5. Visualisaties

6. Context

7. Interpretatie

8. Opmaak

9. Uitlijning

10. Eén oogopslag



Inspiratiesessies & trainingen

Reeks inspiratiesessies en trainingen

• Power BI Fundamentals (16 November 2022)

• Diverse inspiratiesessies

Meer informatie?

• Laudame.nl/agenda

• Via één van de business consultants




