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Wat gaan we vandaag bespreken?

Rapportages via een dashboard

Design Thinking methode

Design Thinking methode vertaald naar het in kaart 
brengen van de informatiebehoefte

Proces om KPI’s voor het dashboard bepalen

Keuzes maken over de weergave van de KPI’s



Zorgt voor rapportages vanuit verschillende 
bronnen in één overzichtelijk dashboard



Waarom een dashboard?

- Analyses zonder handmatige acties
- Visualisaties van data in duidelijke tabellen of grafieken
- Verschillende bronnen gecombineerd in één overkoepelend overzicht
- Gebruiksvriendelijke rapportage
- Informatie eenvoudig en toegankelijk



Verschillende inzichten op basis 
van dezelfde data



Stakeholders

Een stakeholder - belanghebbende - is een persoon of organisatie die invloed ondervindt
(positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een
overheidsbesluit, een nieuw product/system of een project.

Investeerders Maatschappij Werknemers Toezichthouder Leveranciers Klanten Financiers



Double Diamond model



Design thinking methode

Design Thinking is een iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking 
tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat.



Design thinking methode



Begrijp

● Het probleem wat opgelost moet worden begrijpen

● Aannames toetsen

● Informatiebehoefte komt voort uit een doelstelling

Belangrijk:
● Doelstelling van het project begrijpen



Input verzamelen



Vragen stellen

Wat zijn de activiteiten die je elke dag 
uitvoert?

Wat zijn de grootste uitdagingen in de 
dagelijkse werkzaamheden?

Wat kost veel tijd om inzichtelijk te 
maken?



En als je nou eens álles mocht 
verzinnen dat er mogelijk was?

Wat zou je dan voor inzicht 
willen hebben?



Definieer

● Informatie samenbrengen

● Definiëren wat de hoofdzaken zijn

● Opdelen in verschillende deelonderwerpen

● Prioriteiten bepalen

Belangrijk:
● Focus aanbrengen

Focus



Maar wát willen we dan 
monitoren?

Welke informatie is er nodig om dit te kunnen zien?

Zijn er doelen / targets gesteld rondom deze informatie?

Keuzes maken…

Wat komt er nu op het dashboard?



Bedenk

● Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) 
vaststellen

● Hoe willen we hier op sturen?

● Wat zijn de vervolgstappen na het zien 
van de stuurinformatie?

Belangrijk:
● De weergave van de KPI’s matchen met 

de doelstelling van de stuurinformatie



Keuzemogelijkheden dashboard 
weergave



Prototype



Test

● Ga het gesprek aan

● Zie het ontwerp als een praatplaat

● Een ontwerp aanpassen is minder werk 
dan een dashboard aanpassen

● Neem de tijd voor de validatie

Belangrijk
● Neem zoveel mogelijk eindgebruikers 

mee in de validatieronde



STOP, START, CONTINUE...



Design thinking methode



Wij zijn graag de koning over de 
situatie van vandaag en morgen

Amber Kesselaer
amber@datakingdom.nl

Servinio Lepelblad
servinio@datakingdom.nl


