Jouw stappenplan voor een dashboard op maat.
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Hoewel de uitkomst van een dashboard steeds verschillend is, kan je gelijke lijnen trekken in het proces
waarmee het tot stand komt.
Waarom heb je een dashboard design proces nodig?
Simpel. Je wilt niet als een kip zonder kop aan je dashboard beginnen, want dan krijg je gegarandeerd
dashboards van lage kwaliteit waar je weinig aan hebt.
Bij SPARK houden we van processen omwille van enkele redenen:
1.

Door vooraf de tijd te nemen en goed na te denken over je probleem, bespaar je jezelf heel wat
vloek- en denkwerk achteraf.

2.

Eens een proces in zijn plooien valt, is het gewoon een kwestie van datzelfde proces te herhalen.

3.

Een helder proces dat opgedeeld is in enkele simpele stappen, kan door iedereen overgenomen
worden.

Daarom neem je best even de tijd om na te denken over waarom je nu net een dashboard nodig hebt.
Verken meerdere oplossingen voor je probleem, vooraleer je meteen aan de slag gaat… Zo doen kippen mét
kop dat!
Bij SPARK deﬁniëren we ons dashboard design proces in 4 duidelijke stappen:

Het dashboard design proces begint bij het verkennen van wie de gebruikers van je dashboard zijn en om
welke metrics zij geven.
Op basis van deze informatie bouwen we een eerste prototype en verzamelen we feedback van deze
gebruikers. Op basis van deze feedback itereren we richting het opbouwen van een ﬁnale versie van het
dashboard.
Wanneer het dashboard opgebouwd is, wordt het uitgerold binnen de organisatie en toegankelijk gemaakt
voor alle eindgebruikers.
Laten we beginnen bij het begin: Verkennen.
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Stap 1: Verkennen
De eerste en meest cruciale stap in het dashboard design proces is het begrijpen van wie de gebruikers zijn
van je dashboard.
Personas
Typisch bestaan er 4 personas die gebruik zullen maken van je dashboard:
1.
2.
3.
4.

De Designer: ontwerpt het dashboard
De Doelgroep: de gebruikers van het dashboard
Point Persoon: de go-to-lady / guy die de vraag naar een dashboard aanhaalt
Data Gatekeeper: verantwoordelijk voor de database

1. Designer

2. Doelgroep

3. Point Persoon

4. Gatekeeper

Metrics
Weten wie de personas van je dashboard zijn is een belangrijke eerste stap. Je tweede stap voorwaarts is
bepalen welke KPIs en metrics zij in het dashboard willen zien.
Die hangen uiteraard vast aan de doelstellingen van de organisatie. Maar om van vrij high-level en vaak
vage doelstellingen te gaan naar key metrics en KPIs, moet je vaak over en weer ping-pongen om los te
peuteren wat er nu écht toe doet.
Deze stap leggen we uitgebreid uit later in dit Guidebook.
Stap 2: Prototype
Eens je een goed zicht hebt op 1) wie de gebruikers van je dashboard zijn en 2) welke key metrics zij in het
dashboard willen terugvinden, kan je beginnen nadenken over de volgende stap: hoe kan je deze metrics
het best visualiseren? En in welke rapportages of dashboards deel je dat op?
Rapportages & Dashboards
De eerste beslissing die je moet maken in deze tweede stap is hoe je jouw rapportages zal opdelen. Heb
je bijvoorbeeld een aparte rapportage voor marketing en een aparte voor sales? Of gooi je beiden samen
in één rapportage die bestaat uit twee dashboards: één voor marketing en één voor sales?
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Stap 3: Bouwen
Van zodra je feedback hebt verzameld rond je prototype, schetsen en tekeningen van je rapportages en
dashboards, is het tijd om echt te beginnen bouwen.
Daarvoor doe je 2 ‘simpele’ dingen:
1.

De juiste data verzamelen uit de verschillende data bronnen. Hier kunnen wat uitdagingen op de
proppen komen… Waar zit al je data? Is je data gestructureerd? Heb je überhaupt toegang tot alle
relevante data sources?

2.

Eens dat uit de voeten is kan je beginnen bouwen. Hiervoor moet je weten in welke tool je jouw
dashboards of rapportages wilt bouwen, welke queries je wilt opvragen, en welke berekeningen je
nodig hebt om tot bepaalde metrics te komen.

Stap 4: Uitrollen
Wanneer je na al dat bloeden, zweten en tranen eindelijk een functionerend dashboard afgewerkt hebt, is
het tijd om het ofﬁcieel te delen met je doelgroep.
Na het uitrollen is het jammer genoeg geen kwestie van handen aan je broek afvegen en klaar is kees. Je
databronnen, velden en metrics zullen veranderen in de loop van de tijd. Dat betekent dat je dashboard ook
regelmatig geüpdate moet worden om steeds de nieuwste relevante gegevens binnen te trekken.
Dat zijn de vier basic stappen in het dashboard design proces. Laten we dieper inzoomen op elke stap in de
volgende hoofdstukken.
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Een kleine stap voor jou… een grote sprong voor je dashboard
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1. Wie zijn de personas van je dashboard?
De eerste en meest cruciale stap in het dashboard design proces is het begrijpen van wie de gebruikers zijn
van je dashboard.
Zoals gezegd, bestaan er typisch 4 personas die gebruik zullen maken van je dashboard:
1.
2.
3.
4.

De Designer: ontwerpt het dashboard
De Doelgroep: de gebruikers van het dashboard
Point Persoon: de go-to-lady / guy die de vraag naar een dashboard aanhaalt
Data Gatekeeper: verantwoordelijk voor de database

Elke persona heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Let’s have a look.

1. Designer

Verantwoordelijkheden
→ Stakeholders deﬁniëren
→ Dashboard design
→ Metrics bepalen / berekenen
→ Data visualisatie bepalen
→ Dashboard opbouwen

De designer is de persoon die verantwoordelijk is voor de opbouw en het design van het dashboard. Alles
wat daar voor-, na- of tussen hangt is project management voor de designer.
Logisch dus dat de designer betrokken is in elke stap van het dashboard design proces.

Waar in het proces komt hij / zij voor?
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2. Doelgroep
Verantwoordelijkheden
→ Feedback loops
Aangezien de doelgroep bestaat uit de eindgebruikers van je
dashboard vervullen zij de meest passieve rol in het hele dashboard
design proces. Hun belangrijkste taak tijdens de ontwikkelingsfase
van een dashboard is het geven van waardevolle feedback waarop
geïtereerd kan worden.

Dat betekent niet dat je niet naar de doelgroep moet omkijken in alle stappen die voorafgaan aan het
uitrollen van je dashboard. Integendeel, elke beslissing met betrekking tot design of het uitbouwen van je
dashboard moet genomen worden met je doelgroep in het achterhoofd.
Enkele vragen om alvast in je achterhoofd te steken wanneer je aan de slag gaat:
●
●
●
●

Welke apparaten gebruiken ze om het dashboard op te bekijken? Desktop? Mobile of tablet?
In welke mate begrijpen ze metrics en op welke manier die berekend worden? Hoeveel context zal je
daarbij moeten geven?
Aan welke frequentie zal het dashboard gebruikt worden?
…

Vragen als hierboven zetten je aan het denken over hoe jij je dashboard op de meest efﬁciënte manier kan
opbouwen voor je doelgroep.

Waar in het proces komt hij / zij voor?
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3. Point-Persoon
Verantwoordelijkheden
→ Deﬁniëren van key stakeholders
→ Deﬁniëren van key metrics
→ Doelgroep van het dashboard bepalen.
→ Beslissingsnemer in sleutelbeslissingen mbt opbouw en design
van dashboard.

Hoewel de point-persoon deel uitmaakt van de doelgroep, neemt deze persona wél een actieve rol op in het
dashboard design proces.
Sterker nog, vaak is de point-persoon degene in kwestie die de nood aan een dashboard aanvoelt en
uitspreekt binnen de organisatie. Daardoor zijn zij ook degene die de business needs achter het dashboard
snappen, zoals bijvoorbeeld de wens om de gehele marketing funnel visueel met key metrics voor zich te
krijgen.

Waar in het proces komt hij / zij voor?
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4. Gatekeeper
Verantwoordelijkheden
→ De juiste personen toegang geven tot de juiste data sources
→ Data security & governance
→ SQL queries
→ ...

In kleinere organisaties zal je niet altijd een Gatekeeper tegenkomen. Maar in grotere bedrijven is deze
persona deel van het data team en is hij de persoon die de data sources begrijpt, weet hoe ze zijn
opgebouwd, en hoe deze gebruikt kunnen worden om de gewenste metrics te visualiseren.
Vaak zijn deze personen technisch sterker. Begrijpen welke rijen en kolommen er gebruikt moeten worden
in een data visualisatie is niet altijd zo simpel. Bovendien zijn vele databases ongestructureerd en rommelig,
wat het moeilijk maakt om de gegevens te krijgen die je wilt.
Shit in = shit out.

Waar in het proces komt hij / zij voor?

Nu je de hoofdpersonas van je dashboard kent, is het tijd om na te denken over wat ze nu net willen zien in
dat dashboard. Tijd om na te denken over de key metrics per rapport en dashboard.
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2. Wat zijn de key metrics?
Het doel van je dashboard is dat je jouw doelgroep betere beslissingen wilt laten nemen door hen inzicht te
geven in de data achter hun efforts.
De Point-Persoon is degene die de behoefte voor een dashboard uitdrukt. Maar de kans is erg groot dat
deze behoefte gebaseerd is op een gevoel of een vaag gedeﬁnieerde doelstelling van de organisatie.
Om te weten te komen wat de key metrics in je dashboard zijn, moet je dat vaag gedeﬁnieerde doel
omzetten in heel concrete KPIs waaruit je metrics zullen voortvloeien. Daarvoor moet je:
1.
2.
3.

De Point-Persoon en je doelgroep begrijpen
Weten welke beslissingen zij dagelijks of frequent moeten maken
Welke data en metrics er nodig zijn om die beslissingen te kunnen maken

Point-persoon en doelgroep begrijpen
Dit Guidebook draait niet rond het plakken van post-its op een muur om de doelstellingen van je
point-persoon en doelgroep te begrijpen.
Je wilt een beeld hebben van het speciﬁek resultaat waarnaar zij op zoek zijn, dus ik houd het gewoon
simpel. Stel hen de vraag:
‘Hoe ziet succes eruit? Wat wil je behalen?’
Gun je doelgroep en de Point-Persoon wat tijd om hun antwoord neer te pennen. Hoe speciﬁeker zij hun
antwoord krijgen, hoe gemakkelijker het zal zijn te bepalen wat er net in het dashboard moet komen.
Beslissingen maken
Eens je weet wat het doel achter je dashboard is en wat je Point-Persoon en doelgroep willen bereiken voor
de organisatie denk je na over de beslissingen die gemaakt moeten worden om tot het behalen van die
doelstellingen te komen.
Er zal een lijst aan ideeën en suggesties naar boven komen. Breng structuur aan door prioriteit te leggen
aan de beslissingen op de lijst die het meest doorwegen. Hoe minder beslissingen op je lijst overblijven, hoe
beter, aangezien je de focus verscherpt voor die bepaalde beslissingen en doelstellingen.
Op basis van de beslissingen die je opgelijst hebt, leidt je de metrics af die je daarvoor nodig hebt.
Key Metrics bepalen
Met alle informatie die je tot hiertoe verzameld hebt, ga je aan de slag om heel concreet vast te pinnen
welke metrics er in je dashboard moeten komen te staan.
Dat betekent niet alleen oplijsten welke metrics nodig zijn. Je denkt verder na over hoe deze berekend
moeten worden, uit welke gegevensbronnen ze komen, welke ﬁlters er op moeten staan, enzovoorts.
Maak gebruik van een Spreadsheet om makkelijk en snel je metrics te ordenen en berekeningen te
bepalen.
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Heb je moeite met je doelen en beslissingen spontaan te vertalen naar key metrics? No worries.
Er zijn een aantal manieren om dat proces voor jou te vergemakkelijken:
1.

Visualiseren: Neem een blad papier een teken de conceptuele lijnen van je dashboard uit en
probeer metrics aan je visualisaties te koppelen. Nog steeds te moeilijk? Surf wat rond naar
vergelijkbare dashboards om inspiratie op te doen.

2.

Brainstormen: Zit met een aantal key stakeholders aan tafel en babbel over de geprioriteerde
beslissingen op je lijst. Welke metrics zijn hiervoor nodig? Lijst ze allemaal op, en schrap later pas wat
irrelevant is.

Key Metric Spreadsheet
Breng dit alles samen in je spreadsheet om ervoor te zorgen dat niets verloren gaat. In deze spreadsheet
denk je al een paar stappen verder na:
1.

Hoe wordt deze metric berekend: Wat is de formule? Welke statistieken heb ik nodig?

2.

Hoe wordt de data gegroepeerd: Volgens welke dimensie? Welke tijdslijn? …

3.

Welke ﬁlters: per land? Per tijdslijn? …

Eens je daar een duidelijk zicht op hebt, kan je beginnen met het uitwerken van je dashboard prototype.
Slurp nog eens luidop van je kofﬁe, want we duiken stap 2 in het dashboard design proces in.
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Eat, sleep, prototype, visualize, repeat
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Je kent nu twee belangrijke aspecten van je dashboard:
1.
2.

De personas van je dashboard en welke verantwoordelijkheden deze hebben.
Welke key metrics zij in de dashboards en rapportages willen zien.

De volgende stap die moet zetten is bepalen op welke manier je jouw verschillende rapportages
onderverdeeld en het uittekenen van je dashboards per rapportage. Denk bijvoorbeeld aan
onderverdelingen zoals:
Digital Marketing Rapport: Bestaande uit
→ Digital Marketing Overview
→ Marketing Performance Overview
→ Social Media Overview
Uiteraard hangt de onderverdeling die jij voor jezelf maakt erg af van de uitkomsten in Stap 1: Verkennen.
Het zijn je dashboard personas en key metrics die zullen bepalen welke onderverdelingen het meest logisch
zijn.
Aangezien dit Guidebook je algemeen op weg helpt, ga ik ervan uit dat je zelf de hersencapaciteit hebt om
tot een logische onderverdeling te komen. Maar teken gerust enkele mogelijke scenario’s uit op een blad
papier om conceptueel na te denken.
In de loop van dit hoofdstuk ga ik dieper in op 2 sleutelaspecten van je dashboard prototypes en in de
uiteindelijke uitbouw ervan:
1.
2.

KPIs en Key Metrics
Visualisaties

Let’s dig deeper...
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Er zijn een aantal dingen die elke digital marketeer moet weten over KPIs en Key Metrics. En als deze
begrippen vandaag de dag voor jou nog steeds vrij vaag zijn, is het je lucky day, want daar ga ik verandering
in brengen.
1. KPIs
Wat je moet weten over KPIs in een notendop
Een KPI staat voor Key Performance Indicator. Een key performance indicator is een meetbare waarde die
aantoont hoe efﬁciënt je organisatie naar bepaalde bedrijfsdoelstellingen toewerkt. Bedrijven gebruiken
KPIs om het succes of falen in het halen van target te meten en te evalueren op verschillende niveaus. De
prestaties van een team of de performance van bepaalde efforts (bv campagnes) monitoren op basis van
KPIs is een goede manier om focuspunten te bewaren op wat er echt toe doet.
Waarom zijn KPIs belangrijk?
Zonder bepaalde KPIs te monitoren en op basis hiervan te rapporteren, tast je als bedrijf in het donker
wanneer het neerkomt op het evalueren van prestaties en performance. KPIs geven je een helder en
eenduidig inzicht op je vooruitgang ten opzichte van je targets én geven je een verder beeld op hoe dat
succes zich vertaalt naar andere bedrijfsdoelstellingen die je voorop stelde.
Met een duidelijk beeld op wat je doelstellingen zijn en welke KPIs daar aan vasthangen, kan je targets en
strategieën om die targets te halen bepalen die realistisch zijn, en dagelijks afgemeten kunnen worden op
hun resultaat. Sweet!
Het belang van heldere doelstellingen voor je KPIs
Vooraleer je zelfs nog maar begint na te denken over welke KPIs in je dashboard terecht moeten komen,
moet je eerst een fundamenteel begrip hebben van de doelstellingen van je bedrijf of organisatie. En om de
doelstellingen van je organisatie fundamenteel te kunnen begrijpen, moeten ze helder gedeﬁnieerd zijn.
Helaas pindakaas is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan. En aangezien het helder gedeﬁnieerd krijgen
van bedrijfsdoelstellingen een specialisatie op zichzelf is, ga ik hier niet dieper op in dan de 3 volgende
punten:
1.

Deﬁnieer je bedrijfsdoelstellingen als Objective Key Results. Daarmee maak je een opsplitsing in wat
het uiteindelijke hoofddoel is, en welke acties je onderneemt om tot dat doel te komen.

2.

Splits je doelstellingen op in 3 tijdsperiodes: korte termijn, middellange termijn en lange termijn om
je overkoepelende visie niet uit het oog te verliezen op lange termijn. De doelstellingen op korte- en
middellange termijn dragen bij aan het behalen van die lange termijn visie.

3.

Hang vervolgens pas KPIs en key metrics aan je doelstellingen om hun succes of falen af te meten
en vooruitgang te monitoren.

Welke KPIs moet je gebruiken?
Aaah… De million dollar question! Helaas bestaat daar geen eenduidig antwoord op. Zoals gezegd, hangt
erg veel af van je bedrijfsdoelstellingen en de manier waarop jij performance en vooruitgang wilt monitoren.
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2. Key Metrics
Data en analytics hebben voornamelijk één hoofddoel: het opvolgen van metrics die cruciaal zijn voor jouw
bedrijf. Alleen is het vaak moeilijk om te weten welke metrics nu eigenlijk écht belangrijk zijn voor jouw
organisatie. Want welke type metrics zijn belangrijk voor jouw organisatie? En wat maken die metrics nu
eigenlijk goed of slecht?
Laten we daar wat dieper op ingaan…
Wat zijn goede metrics?
Als je verandering wilt zien in bepaalde resultaten binnen jouw organisatie, dan moeten je metrics
verbonden zijn aan de verandering die je wilt zien. Iets meten dat niet vast hangt aan een bepaalde
doelstelling – en bijgevolg geen verandering stimuleert – is verspilling van kostbare tijd en energie.
Dat brengt ons bij de eigenschappen van een goede metric:
→ Een goede metric zorgt voor verandering: Als er één ding is dat je van dit hoofdstuk mee moet nemen,
dan is het dan goede metrics een drijfveer zijn voor de verandering die jij in je organisatie zoekt. Ga je
dingen anders aanpakken op basis van veranderingen die je in de metric ziet? Als het antwoord op die
vraag “ja” is, dan heb je een goede metric in handen.
→ Een goede metric is vergelijkbaar: data vergelijken ten opzichte van dezelfde data in een andere
tijdsperiode, klantsegmenten, of van concurrenten geeft je inzicht in hoe de dingen bewegen. Je hebt veel
meer aan “% stijging in conversies ten opzichte van vorige maand” dan aan “2% conversieratio”.
→ Goede metrics zijn vaak ratio’s: er zijn verschillende redenen waarom ratio’s vaak betere metrics zijn dan
statische cijfers:
→ Het is makkelijker om in te grijpen op een ratio-metric: Bekijk het als joggen: het aantal
kilometer dat je loopt is puur informatief. Maar de snelheid waaraan je loopt – het aantal km/uur is
iets dat je perfect zelf onder controle hebt en kan regelen. Als je op een uur tijd 10 kilometer gelopen
wilt hebben, dan weet je perfect of je sneller moet lopen of trager kan gaan om je target binnen een
bepaalde tijd te halen.
→ Ratio’s maken automatisch een vergelijking: Het aantal kilometer dat je dagelijks gelopen hebt
in vergelijking tot het aantal kilometer gedurende een hele maand geeft je inzichten op welke
dagen je piekte of uit vorm was en trends op de lange termijn. Leuk. Maar door te kijken naar je
snelheid nu ten opzichte van de snelheid waaraan je het voorbij uur liep, weet je of je aan het
versnellen of vertragen bent.
Goede metrics voldoen aan bepaalde eigenschappen. Maar niet alle metrics zijn altijd even relevant voor
jouw organisatie of business model. Dus hoe kies je voor jouw bedrijf dan de juiste metrics?
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De juiste metrics kiezen voor jouw bedrijf
Om te weten welke metrics je voor jouw bedrijf kan kiezen, houd je best de volgende verschillen in je
achterhoofd:
1.
2.
3.
4.
5.

Kwantitatieve metrics vs kwalitatieve metrics
Vanity metrics vs value metrics
Verkennende metrics vs reporting metrics
Leidende metrics vs achterblijvende metrics
Correlatie metrics vs causale metrics

Laten we dieper ingaan op de verschillen tussen al de metrics hierboven om beter te begrijpen welke
metrics voor jouw organisatie “juist” kunnen zijn.
Kwantitatieve metrics vs kwalitatieve metrics
Kwantitatieve metrics zijn getallen en statistieken die harde cijfers tonen, maar weinig inzicht in de data
geven. Je kan deze cijfers wel extrapoleren en in een spreadsheet steken om rapportages op te bouwen,
maar zijn bijna nooit genoeg om een probleem te volledig te begrijpen.
Daar zijn kwalitatieve metrics voor. Deze zijn ongestructureerd en moeilijk om te bundelen, maar onthullen
wel meer informatie over het bepaald probleem.
Kwantitatieve data vertelt je simpelweg dat er een probleem is en wat dat probleem is. Kwalitatieve data
vertelt je waarom dat probleem er is.
Vanity metrics vs value metrics
Vanity metrics leiden tot data waar je niets mee kan doen. Als het enige doel van de data is om je eigen een
schouderklop te geven, zal het je organisatie niet vooruithelpen.
Je hebt data nodig die je waardevolle info geeft en je leidt richting het nemen van een gefundeerde
beslissing die je organisatie of business model verbetert.
Stel dat je planningsoftware verkoopt die bedrijven helpt bij het organiseren en managen timesheets,
agenda’s, etc: “Totaal aantal registraties” voor je software of applicatie lijkt een goede metric, toch? Maar dat
is het niet.
Een metric zoals “totaal aantal registraties” kan enkel toenemen over de tijd heen en resulteren in een
graﬁek die mooi rechts naar boven loopt. Zo’n graﬁeken zijn leuk om naar te kijken, maar helpen je bedrijf
niet verder.
“Totaal aantal actieve gebruikers” van je software is een betere metric, aangezien je gebruikers die
ondertussen je software niet meer gebruiken eruit ﬁltert. Maar nog steeds is dit niet de juiste metric, want
ook deze zal uitkomen op zo’n graﬁek die je maar al te graag ziet, maar je eigenlijk niets vertelt.
“% van de gebruikers die actief zijn”, daarentegen, is wél een interessante metric. Het geeft je inzicht in het
niveau waarop mensen betrokken zijn bij je product. Een verandering in het product, brengt een
verandering mee in de resultaten van deze metric… en liefst ten goede. Dat laat je toe om te testen,
experimenteren, en bij te sturen waar nodig.
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Verkennende metrics vs reporting metrics
Volgens Donald Rumsfeld bestaan er 4 soorten ‘dingen’:
1.

Dingen waarvan je weet dat je ze weet: Dit zijn in jouw ogen feiten. Die “feiten” kunnen ook verkeerd
zijn en makkelijk afgetoetst worden tegenover data.

2.

Dingen waarvan je weet dat je ze niet weet: Dit zijn zaken die je uitzoekt om te rapporteren.
Bijvoorbeeld; wat de uitkomst van een bepaald experiment is.

3.

Dingen waarvan we niet weten dat we ze weten: Dit is intuïtie en buikgevoel, dat je kan
kwantiﬁceren om te valideren en/of bij te sturen.

4.

Dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten: Dit zijn zaken die verkend moeten worden, en
waar mogelijke opportuniteiten ontdekt kunnen worden.

Leidende metrics vs achterblijvende metrics
Beide metrics zijn handig en helpen je als organisatie… Maar dat doen ze wel op een andere manier.
Een leidende metric kijkt vooruit in de tijd een maakt een voorspelling van de toekomst op basis van data
uit het verleden. Het aantal leads in je funnel geeft je een idee van het aantal klanten je mogelijks
binnenhaalt in de toekomst. Als het aantal leads erg laag is, dan is bijgevolg het aantal klanten dat je binnen
kan halen in de toekomst ook laag.
Achterblijvende metrics (zoals bijvoorbeeld uitschrijvingen) maken je bewust van een probleem of situatie –
maar doen dat pas als het eigenlijk te laat is. Mensen die zich uitgeschreven hebben van je platform komen
(meestal) niet meer terug.
Dat betekent niet dat je geen actie kan nemen op basis van een metric die achterblijft. Je kan steeds je
product, offering of service verbeteren om nieuwe uitschrijvingen te minimaliseren.
Achterblijvende metrics komen het vaakst voor, omdat je er minder grote datasets voor nodig hebt. Om te
kijken en sturen op leidende metrics heb je een grote hoeveelheid aan data nodig, waarop je
cohort-analyses en vergelijkingen kan maken over de tijd of klantsegmenten heen.
Correlatie metrics vs causale metrics
Correlatie duidt op het samenhangen van twee factoren (A en B). Een wijziging in factor A, brengt ook een
directe wijziging in factor B met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de correlatie tussen prijs (factor A) en de
vraag in een economie (factor B). Een daling in de prijs, brengt naar alle waarschijnlijkheid een stijging in de
vraag met zich mee.
Correlatie kan verbanden blootleggen en gebruikt worden om voorspellingen te doen, maar is geen bewijs
van causaliteit. Daarom is het niet verstandig om keuzes te baseren op correlatie alleen, zonder te zoeken
naar het oorzakelijk verband.
Er bestaat een correlatie tussen de consumptie van ijsjes en het aantal auto-ongevallen op de baan.
Betekent dat de overheid het verbruik van ijsjes moet verbieden om auto-ongevallen te vermijden? Tuurlijk
niet.
De consumptie van ijsjes en het aantal auto-ongelukken hangen misschien beiden samen omdat het
zomer is. In de zomer worden er meer ijsjes gegeten, en zijn er meer auto’s op de baan omwille van de
langere dagen.
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Correlatie vinden is mooi. Maar te weten komen waarom iets gebeurt, geeft je de mogelijkheid om er iets
aan te veranderen. Jammer genoeg zal je bijna nooit 100% een causaal verband ontdekken op basis van
data, aangezien er vaak teveel factoren een bepaalde gebeurtenis beïnvloeden. Maar dat neemt niet weg
dat een zekere mate van causaliteit niet van belang kan zijn.
Nu je het nut van KPIs en metrics begrijpt, is het tijd om die zaken visueel inzichtelijk te maken in de vorm
van tabellen, graﬁeken, enzovoorts in je dashboard.

Data op een inzichtelijke manier visualiseren lijkt vaak makkelijker dan het werkelijk is. Soms geven
visualisaties bepaalde datasets niet helemaal op een juiste manier weer, en af en toe gewoon helemaal
verkeerd.
Om je het leven nog wat moeilijker (of leuker als je een optimist bent) te maken, bestaan er bovendien erg
veel manieren waarop je data kan gaan visualiseren in een dashboard. Ik overloop met jou de belangrijkste
mogelijkheden.

1. Single Value

Kost

Maandelijkse registraties

€349.000

236

Snel aandacht vestigen op
key metrics.

Snel aandacht vestigen op
key metrics én toont evolutie
aan tov een vorige periode.

4,22%

Omzet

0

1M

1,5M

Snel aandacht vestigen op de
vooruitgang van key metrics
tov een doelstelling of target.

2. Multiple Values
Multiple values opnemen in een data visualisatie gebeurt meestal in de vorm van 4 categorieën:
1.
2.
3.
4.

Relatie aantonen: je wilt inzichtelijk maken hoe 2 variabelen met elkaar in verband staan.
Vergelijken: je wilt twee of meerdere datasets naast elkaar leggen en vergelijken.
Verdeling: je wilt zien hoe de koek verdeeld wordt over verschillende delen van een variabele.
Distributie: hoe verschillende datasets zich verhouden ten opzichte van elkaar in een bepaalde
verdeling.

arend@sparkagency.be

© 2020 SPARK agency

2M

2.1. Relatie aantonen
Om de relatie tussen 2 variabelen aan te tonen zijn er twee voor de hand liggende visualisaties mogelijk:
1.
2.

Scatter plot: Toont de relatie tussen twee kwantitatieve variabelen.
Bubble plot: Toont de relatie tussen drie kwantitatieve variabelen.

Scatter Plot door Spotrics

Bubble Plot door Spotrics

2.2. Vergelijking aantonen
Om vergelijkingen te maken aan de hand van data zijn er 3 voor de hand liggende visualisaties mogelijk:
1.
2.
3.

Bar Chart: Gebruik je om discontinue data weer te geven.
Line Chart: Gebruik je om continue data weer te geven.
Bar Line Chart: Gebruik je om zowel discontinue als continue data weer te geven.

Bar Chart door Spotrics

Line Chart door Spotrics

Bar Line Chart door Spotrics
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2.3 Verdeling aantonen
Om de verdeling van een dataset aan te tonen zijn er twee voor de hand liggende visualisaties mogelijk:
1.
2.

Area chart: Toont de verdeling van een continue variabele over de tijd heen.
Pie chart: Toont de verdeling van een variabele op één punt in de tijd.

Area Chart door Spotrics

Pie Chart door Spotrics

2.4. Distributie aantonen
Om distributie van data aan te tonen zijn er enkele voor de hand liggende visualisaties mogelijk:
1.
2.
3.

Mapping chart: Gebruik je om discontinue data weer te geven.
Heat maps: Gebruik je om tijdelijke patronen in bepaalde sets weer te geven.
Funnel chart: Gebruik je om de efﬁciëntie van een proces weer te geven.
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Visualisaties ordenen in een dashboard
Visualisaties ordenen in een dashboard is niet altijd even simpel. Uiteraard kan iedereen een hoop graﬁeken
en tabellen naast elkaar gooien en dat samenraapsel benoemen als ‘dashboard’... maar komaan, jij en ik
willen beter dan dat, toch?
Er zijn heel wat dingen waar je best rekening mee moet houden wanneer je graﬁeken en tabellen opmaakt
om in je dashboard te zetten. Denk aan fonts, groottes, volgorde, kleuren, enzovoort.
Laten we kijken naar enkele best practices.
1. Tips voor ordenen
Wanneer bepaalde metrics op twee manieren in je dashboard worden weergegeven, zet je deze vlak naast
elkaar en in dezelfde grootte.
Hier zie je bijvoorbeeld een totaal aantal volgers als Single Value, met daarnaast de trend gevisualiseerd in
een graﬁek.

Lijngraﬁeken die over eenzelfde tijdsperiode heen lopen zet je best onder elkaar om makkelijk vergelijken
mogelijk te maken. Zo zien we in het voorbeeld hieronder bijvoorbeeld het aantal sessies en gebruikers vs
het aantal goal completions over de tijd heen.
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2. Lay-out bepalen
Wanneer je de lay-out of opstelling van je dashboard bepaalt, zijn er opnieuw een aantal zaken waar je
rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan:
1.

Op welk apparaat wordt je dashboard bekeken: Laptop, smartphone, tablet?

2.

Beperk je aantal visualisaties: Gebruik een maximum van 3 aantal verschillende variaties per
dashboard om het overzicht te bewaren. Teveel verschillende visualisaties door elkaar zorgen eerder
voor verwarring dan helderheid.

3.

Als je zelf niet de meest creatieve persoon op aarde bent, en er niet van houdt om steeds weer het
warm water te gaan uitvinden, ga dan Google op en zoek wat rond naar leuke voorbeelden van
dashboards ter inspiratie.
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“All we do is build, build, build, not matter what. Got viz’es on
my mind we can never get enough.” - DJ Khaled
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Uit de vorige twee stappen in dit guidebook zou je nu een behoorlijk goed beeld moeten hebben van waar
je rekening mee moet houden als je data wilt visualiseren in een dashboard.
Dat is super belangrijk, maar vooraleer je een super clean dashboard kan opleveren, moet je eerst begrijpen
hoe dat wordt opgebouwd. Welkom, in de wonderlijke wereld van data.
Een van de grootste uitdagingen die je zal tegenkomen op je pad naar een super clean dashboard is de
volgende vraag: “Hoe - in godsnaam - verzamel ik de data op een gestructureerde manier, zodat ik mijn
dashboard super clean kan opbouwen?”
Wanneer je al over data beschikt die proper en gestructureerd is, zal je leven een stuk makkelijker worden.
Is dat niet het geval, sta je voor een grotere uitdaging. In dit Guidebook gaan we ervan uit dat je over
propere, gestructureerde datasets beschikt waarmee je aan de slag kan om dashboards te bouwen.

Data zoeken en vinden
De zoektocht naar de juiste datasets is niet altijd even simpel, zeker wanneer je complexe dashboards wilt
opbouwen die data uit meerdere data sources moeten halen.
In veel gevallen wordt data niet consistent bijgehouden (bijvoorbeeld in een CRM) of zit de data verspreid in
verschillende silo’s en is daarom moeilijk terug te vinden en samen te brengen. Wanneer je zelf niet in staat
bent om datasets te vinden die je nodig hebt, spreek dan je point-person of gatekeeper aan en vraag hen
om hulp.
Eens je de verschillende databronnen kent, is het tijd om de nodige connecties te leggen om tot de metrics
te komen die je nodig hebt.

ThoughtSpot
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Wat als je geen data hebt?
“Maar Arend,” hoor ik je vragen, “wat als ik niet over bepaalde data beschik die ik eigenlijk wel wil
rapporteren?”
Mhh… Goede vraag.
Soms beschik je niet over de juiste data om bepaalde metrics te berekenen voor je dashboard. Dat kan een
enorme bottleneck zijn in de opbouw van je dashboard, maar laat dat je aub niet tegenhouden. Er zijn een
aantal manieren waarop we in de buurt kunnen komen van wat je graag inzichtelijk wilt maken.
Stel jezelf eerst de volgende vragen:
1.
2.
3.

Is historische data belangrijk?
Kunnen we de metric überhaupt zelfs meten?
Welke hoeveelheid aan data hebben we nodig om statistisch gezien relevante conclusies te trekken?

Wanneer historische data niet echt van cruciaal belang is, kan je prima beginnen met de gewenste metric
vanaf 0 te tracken. Als je geen idee hebt hoe je aan dat tracken begint, stem dan af met jouw Data
GateKeeper in kwestie.
Wanneer historische data wel gewenst is of je een bepaalde KPI/metric niet echt kan meten, zoek dan naar
Proximity Metrics. Proximity Metrics zijn metrics die lijken op een andere metric en soortgelijke informatie
weergeven.
Bijvoorbeeld: Je wilt brand awareness inzichtelijk maken aan de hand van bepaalde key metrics.
Gewenste Metric: Brand Recall %
→ Mogelijks heb je hier geen data over, aangezien je geen surveys uit vraagt waarin je onderzoekt
hoeveel % van de mensen je brand name al kennen.
Proximity Metric: % Sessies uit Direct Verkeer
→ We kunnen kijken naar % sessies uit direct verkeer als proximity metric, aangezien bezoekers uit
direct verkeer meteen je website in Google hebben ingegeven, zonder via de SERP’s te komen, wat
wijst op merkbekendheid.
Uiteraard zijn proximity metrics niet helemaal wat je wilt zien, maar ze komen wel in de buurt en geven een
goede indicatie weer van datgene dat je echt inzichtelijk probeert te maken. Denk er altijd goed over na,
zodat je proximity metrics niet de focus verleggen op zaken die er eigenlijk niet toe doen.

Metrics berekenen
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Sharing is caring… Ook bij dashboards.
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Almost there…
Eens je jouw prachtig dashboard opgebouwd hebt en klaar bent voor het uitrollen ervan, neem even de tijd
om te kijken hoe je nog enkele optimalisaties kan doorvoeren. Denk aan:
1.
2.
3.

Context
Medium
Tijdlijn

1. Context
Hoewel de gebruikers van je dashboard ongetwijfeld slimmeriken zijn, moet je toch rekening houden met
een aantal best practices. Eén daarvan is het toepassen van het KISS-principe.
Keep it simple, zodat je dashboards gelezen en begrepen kunnen worden door bijna eender wie er naar
kijkt. Enkele basics:
1. Titels voor graﬁeken en tabellen
2. Titels voor assen op graﬁeken
3. Legendas
4. Beschrijf deﬁnities / berekeningen
1. Titels voor graﬁeken en tabellen
Ik weet het, klinkt heel vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Kijk eens rond en het zal je verbazen hoeveel
dashboards er bestaan die niet heel duidelijk aangeven waarover de informatie op graﬁeken en tabellen
gaat.
Geef je titel een naam die omschrijft wat er te zien is op je graﬁek, en volgens welke waarde die verdeeld is.
Een voorbeeld:

Hier zie je duidelijk dat deze graﬁek inzicht geeft in welke kanalen het meeste verkeer naar je website trekken.
Daarvoor wordt er gekeken naar 2 metrics: Sessies en Gebruikers
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2. Assen op graﬁeken
Wanneer je de assen op je graﬁeken labelt, zorg dan voor een duidelijke omschrijving en de kwantitatieve
eenheid volgens dewelke de assen worden opgedeeld.

3. Voeg een legenda toe
Telkens wanneer je meerdere metrics visualiseert in een graﬁek, heb je een legenda nodig om het
onderscheid te kunnen maken tussen beide metrics. Zonder legenda is het vrij onmogelijk te weten welke
lijn, welke metric weergeeft op je graﬁek.

4. Deﬁnieer metrics of berekeningen
Sommige metrics zijn mogelijks onbekend voor je doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan CTR% dat voor een
marketing-leek totaal onbekend in de oren kan klinken. In zo’n gevallen is het altijd handig om kort
tekstueel uit te leggen waarover de metric gaat.
Anderzijds is het mogelijk dat sommige metrics gewoon vaag gedeﬁnieerd zijn voor de gewone gebruiker.
MQLs zijn Marketing Qualiﬁed Leads, oke. Maar wat bepaalt wanneer iemand een MQL is? Aan welke
voorwaarden moet die voldoen? Welke acties staan daar tegenover, etc?
Een woordje uitleg kan in zo’n situaties nooit kwaad.
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2. Medium
Welke media gebruik je om je dashboards ter beschikking te stellen van je doelgroep?
1. Email
Email is een gemakkelijke manier om je dashboard bij de juiste personen te krijgen. Toch houd je best
rekening met een aantal zaken:
-

Kan je dashboard gedeeld worden met externe personen?
Welke rapporten deel je met wie?
Aan welke frequentie stuur je de rapporten uit?

2. Monitor
Zin om echt Startuppy te gaan? Je dashboard presenteren op een televisiescherm waarin alle key metrics
dagelijks getrackt worden is inderdaad cool.
Houd er wel rekening mee dat scrollen best moeilijk is op een tv-scherm... En dat een TV-scherm zo zijn
eigen afmetingen heeft.
3. Desktop / Mobile
Desktop is uiteraard een van de meest voor de hand liggende opties. Veel gebruikers zullen je rapportages
en dashboards raadplegen via hun laptop of desktop.
Maar wat als je ook on-the-go inzicht wilt halen uit je data? Zijn je dashboards ook op mobile beschikbaar
en altijd up-to-date?
Kan je op mobiel alleen raadplegen of ook aanpassingen doorvoeren? Kan je ofﬂine ook dashboards
raadplegen en zijn deze dan up-to-date?
Stuff to think about, zoals je ziet….
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3. Tijdlijn
Aan welke frequentie moeten je rapportages de deur uit gaan?
Zijn ze 24/7 beschikbaar voor alle gebruikers? Of dienen sommige dashboards voor meetings per kwartaal
of per maand?
Misschien is het zo dat je CEO één keer per maand een rapport in zijn mailbox verwacht, maar andere
gebruikers dagelijks gebruik moeten maken van je rapportage. Zorg er dan voor dat je rekening houdt met
de tijdlijn van beide stakeholders in zo’n geval.

Data hebben is één ding.
Je data op een manier visualiseren zodat de cijfers en graﬁeken inzichten genereren voor de gebruikers van
je dashboard, is nog helemaal iets anders – en eigenlijk een skill apart.
Daarom heb je een proces nodig dat je helpt bij het designen van je dashboard. Je wilt niet als een kip
zonder kop aan je dashboard beginnen, want dan krijg je gegarandeerd dashboards van lage kwaliteit waar
je weinig aan hebt.
Een proces is handig want:
1.

Door vooraf de tijd te nemen en goed na te denken over je probleem, bespaar je jezelf heel wat
vloek- en denkwerk achteraf.

2.

Eens een proces in zijn plooien valt, is het gewoon een kwestie van datzelfde proces te herhalen.

3.

Een helder proces dat opgedeeld is in enkele simpele stappen, kan door iedereen overgenomen
worden.

Daarom neem je best even de tijd om na te denken over waarom je nu net een dashboard nodig hebt.
Verken meerdere oplossingen voor je probleem, vooraleer je meteen aan de slag gaat… Zo doen kippen mét
kop dat!
Jezelf dat proces en de skills die daarbij komen kijken meester maken is echt de moeite waard. Niet alleen
omdat je weer wat handiger bent en nieuwe dingen leert kennen, maar omdat je daarmee achterliggend
de hele opbouw van accounts, campagnes en de inschatting van welke metrics er nu eigenlijk écht toe
doen op een veel dieper niveau begrijpt… En dat maakt van jou simpelweg een betere marketeer.
En daar helpen we jou bij SPARK & Spotrics graag bij.
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What if business intelligence
was just as easy
as searching on Google?
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