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VOORWOORD 

Waarom dit boek? 

Er zijn veel boeken verkrijgbaar over Microsoft Excel. Boeken die inzicht bieden in de vele tools 
en mogelijkheden die Excel te bieden heeft. Niet veel van deze boeken behandelen Excel alsof je 
er je dagelijkse werk mee moet doen. Vaak zijn de voorbeelden geen representatieve weergave 
van de werkelijkheid en zijn de getoonde gegevens perfect om de gewenste Excel functionaliteit 
uit te leggen. De praktijk is echter anders. 

Als Microsoft Excel expert ervaar ik het feit dat veel van mijn klanten problemen hebben met het 
organiseren van hun werk. Hoe organiseer je de gegevens die je tot je beschikking hebt en hoe 
bouw je een goed spreadsheet? In heel veel gevallen worden hier al, vaak onbewust, verkeerde 
keuzes gemaakt. Dat de gebruikte tools daarna meestal niet het gewenste resultaat op leveren 
is dan vaak het logische gevolg. 

Ook ervaar ik tegenwoordig vaak dat mensen denken dat de wereld van data alleen over PowerBI 
gaat, en dat PowerBI het enige tool is dat hun uitdagingen op het gebied van de verwerking van 
gegevens kan oplossen. 

Niet dus! 

PowerBI is een fantastisch hulpmiddel, maar het is niet meer dan dat. Het kan veel uitdagingen 
oplossen als het gaat om data of big data. Maar het heeft ook beperkingen. Eén daarvan is dat 
het alleen werkt in een perfecte wereld waar alle gegevens op de een of andere manier aanwezig 
zijn in de vorm van een structuur. Situaties waarin “the single source of entry is the single source 
of truth”. Helaas is dat niet altijd het geval. Eigenlijk is dat meestal niet het geval! 

In de 20 jaar dat ik werk met data (en Excel) heb ik nog nooit (ja, nooit) in een situatie gezeten 
waarin mijn gegevens perfect georganiseerd waren. Ik moest mijn bestanden of databases altijd 
reorganiseren voordat ik kon beginnen met het analyseren van gegevens! 

Dat is als je het mij vraagt dus de echte wereld. 

Voor mij waren dit goede redenen om een boek te schrijven met een praktische aanpak. Dit boek, 
"Van Data naar Dashboard in 1 Dag", is het resultaat. Het is het verhaal van een project waarbij 
diverse bestanden met gegevens worden omgezet in dashboards die informatie en analyses over 
alle landen van onze wereld bieden. 

In dit boek probeer ik de echte wereld te presenteren. Ik beschrijf de fasen van een project waarin 
ik gegevens moet organiseren en analyseren om uiteindelijk een antwoord op de vraag "W at 
is het beste land ter wereld?" te kunnen vinden. 



 

Is dit het juiste boek voor jou? 
 
Ja! Waarom niet? 
 
Dit boek is voornamelijk geschreven voor de ervaren Excel gebruiker. Als je een Excel beginner 
bent, zijn de voorbeelden misschien wat ingewikkeld. Voor beginners kan het verstandig zijn om 
te beginnen met een boek dat de basis van Excel omvat. Op dit moment gaan de meeste boeken 
over deze onderwerpen! 
 
Om het meeste uit dit boek te halen, moet je op zijn minst een beetje vertrouwd zijn met de 
volgende onderwerpen: 
 

▪ Hoe maak ik een werkmap en hoe sla ik bestanden op? 
▪ Hoe navigeer ik in een werkmap? 
▪ Hoe kan ik cellen opmaken? 
▪ Hoe maak ik formules? 
▪ Hoe maak en werk ik met een tabel? 
▪ Hoe maak en werk ik met een draaitabel? 
▪ Hoe maak en werk ik met een grafiek? 

 
Als je deze kennis tot je beschikking hebt, zal het niet heel moeilijk zijn om het geheel te kunnen 
volgen. 
  



 

Woord van dank! 
 
In eerste instantie schreef ik dit boek als e-book voor de internationale, lees Engelstalige markt. 
Simpelweg om dat die markt de grootste is en veel van mijn klanten met de Engelstalige versie 
van Microsoft Excel werken. Ook mijn Nederlandse klanten! 
Op enig moment besefte ik wel dat het zaak was dat een Nederlandstalige versie van dit boek als 
hardcopy op de Nederlandstalige markt beschikbaar zou komen en werd het zaak om dit boek te 
vertalen. Kortom, u leest het goed; de eerste versie van dit boek was het Engelstalige e-book. De 
Nederlandstalige versie kwam daarna!  
 
Aangezien Engels niet mijn moedertaal is, was het soms wel eens lastig om de juiste woorden te 
vinden. Met andere woorden, ik kon dit boek niet helemaal alleen schrijven. Gelukkig had ik een 
fantastische vertaalster die zorgvuldig mijn boek las en er een hoop fouten uit haalde. Zowel in 
het begin naar het Engels, als in tweede instantie van het Engels naar het Nederlands! 
 
Kim, zonder jou had ik ook dit boek nooit kunnen maken. Veel dank voor alle inspanningen die je 
hebt gedaan om ook dit geheel weer leesbaar te maken!  
 
Het duurde echter wel een tijd voor de vertaling klaar was en het zal voor mijn vrouw en dochter 
ongetwijfeld vervelend zijn geweest om mij na het diner bijna onmiddellijk naar mijn kantoor te 
zien rennen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik jullie wil bedanken voor jullie geduld en dat 
papa het in de nabije toekomst goed zal maken! 
 
 
Tot slot wil ik jou, de lezer, bedanken voor het kopen van deze editie. Ik hoop dat de tips en trucs 
die ik heb gepresenteerd jouw dagelijkse werk een stuk makkelijker zullen maken! Omdat je nog 
sneller en nog beter met Excel kunt werken. En ja, feedback is welkom! 
 
 
Mark Rosenkrantz 
Nederland 
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1 HOE EEN EXCEL PROJECT TOT LEVEN KWAM 

Momenteel zijn big data, business intelligence en dashboardrapportages hot topics. Onze honger 
naar data, is overweldigend. In welk vakgebied of industrie we ook werken, veel mensen moeten, 
bijna dagelijks, grote hoeveelheden gegevens verwerken die uiteindelijk moeten worden gedeeld 
of worden gepresenteerd. 
 
Ik ben een Excel specialist en in mijn wereld is dit geen uitzondering. Momenteel ben ik bezig met 
onderwerpen op het gebied van datavisualisatie. Vragen als “Wat zijn de best presterende items 
in de regio Noordoost”, of “Hoeveel draadloze apparaten werden er in April verkocht door Frits”, 
behoren tot de onderwerpen waarvan ik de resultaten in beeld moet brengen. In de meeste 
gevallen door het bouwen van een dashboard in Excel. 
 
Een paar maanden geleden zag ik een aflevering van de serie Newsroom, uit 2012. Hierin werd 
een van de hoofdrolspelers gevraagd waarom Amerika het beste land ter wereld is. Die vraag 
inspireerde me! Is er een beste land ter wereld, en zo ja, hoe willen of moeten we dat dan meten? 
Is het mogelijk om gegevens te vinden die het antwoord op een dergelijke vraag in beeld kunnen 
brengen? 
 
Nu ben ik me ervan bewust dat de vraag op zich al een lastige is. De mensen in de wereld komen 
uit verschillende landen met diverse culturen. Velen van hen zijn waarschijnlijk tevreden met het 
leven dat ze leiden. Voor velen van ons is het beste land ter wereld dus waarschijnlijk het land 
waarin we leven. 
 
Omdat we vandaag de dag echter alles meten en vergelijken, dacht ik dat het wel een uitdaging 
zou zijn om gegevens over alle landen in de wereld te vinden en te evalueren. Als ik relaties tussen 
entiteiten als bevolking, levensverwachting, bruto binnenlands product, persvrijheid en nog veel 
meer indicatoren via een dashboard zou kunnen presenteren, zou het wellicht enig licht op die 
vraag kunnen schijnen. 
 
Zo is mijn Excel project dus begonnen. Kan ik een dashboard bouwen met gegevens die relevant 
genoeg zijn om een indicatie te geven van het beste land ter wereld en, indien mogelijk omdat 
het hier wel om Excel gaat, kan ik dat dan in één dag doen? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4fTkA3dvpPM
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2 HET DOEL 

Het doel van dit boek is om te beschrijven hoe je een dashboard kunt maken met Excel. Het is zo 
georganiseerd dat je het, onafhankelijk van je Excel ervaring en vaardigheden kunt volgen. Het 
boek is verdeeld in drie secties. De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen het eerste deel. Het betreft 
het theoretische deel en behelst de principes van dashboard ontwerp. Het gaat ook over de wijze 
waarop we onze informatie delen en bespreekt enkele aandachtspunten als het gaat om het 
bouwen van een dashboard. 
 
Het tweede deel betreft het praktische deel. De hoofdstukken 6 tot en met 12 concentreren zich 
op de bouwstenen van een Excel dashboard. Hoewel elk hoofdstuk kan worden gezien als een 
zelfstandige sectie met voorbeelden en alternatieven, zijn alle hoofdstukken logisch met elkaar 
verbonden. Ze vertegenwoordigen de volgorde van stappen waarin je een dashboard met Excel 
moet bouwen.  
 
In dat tweede deel neem ik je mee door de verschillende stadia van het verzamelen, organiseren 
en opmaken van gegevens, zodat deze eindelijk als dashboard kunnen worden weergegeven. Dit 
deel behandelt een hele reeks onderwerpen. Het omvat het werken met tekstbestanden, het 
bouwen van een basistabel en het valideren en opmaken van gegevens. Het gaat over handige 
functies, tips en trucs. Het toont de voordelen van het werken met tabellen, draaitabellen en 
draaigrafieken en legt het gebruik van slicers uit. 
 
Chronologisch worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 

▪ Data   Over het werken met geldige gegevens, tabellen en vuistregels 
voor het ontwerpen van een Excel database 

 
▪ Tekstbestanden Over het importeren van tekstbestanden met een vaste breedte 

of gescheiden door een leesteken, tekstnummers, een aantal Excel 
functies en tips en trucs om valkuilen te vermijden wanneer je 
gegevens uit een externe bron importeert 

 
▪ Tabellen   Over de voordelen van het omzetten van bereiken naar tabellen 

en de veelzijdige functies VERT.ZOEKEN en SUBTOTAAL 
 
▪ Draaitabellen  Over de basis van een dashboard en enkele tips en trucs om te 

controleren of je met de juiste gegevens werkt 
 
▪ Draaigrafieken  Over de grafische weergave van gegevens 

 
▪ Slicers   Over het belangrijkste element van een dashboard waarmee je 

diverse weergaves van een set gegevens kunt maken 
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Het is belangrijk om te beseffen dat deze aanpak slechts één manier is om met het onderwerp 
om te gaan. Er zijn misschien andere manieren om dit doel te bereiken. Dit is hoe ik dit probleem 
zou benaderen, gebaseerd op de 20 jaar ervaring die ik heb met het organiseren van gegevens in 
Excel. 
 
Bedenk ook dat dit boek NIET gaat over PowerBI, PowerQuery, PowerPivot of PowerMap. Excel 
biedt deze tools, maar ze maken deel uit van een totaal ander concept. Deze zogenaamde “power 
tools” zijn ingewikkelder om mee te werken en bieden functionaliteit die beter geschikt is voor 
een set gegevens van meer dan een miljoen records. Met andere woorden, dit boek gaat over 
het echte, “old school” Excel en de tools en mogelijkheden die dat biedt en waar je fantastische 
dashboards mee kunt maken! 
 
Het derde deel, dat begint met hoofdstuk 13, is het deel waarin ik het project beschrijf. In dit deel 
komt het dashboard tot leven. Het toont hoe je gaat van dit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2-1: Meerdere bestanden met gegevens over de wereld waarin we leven 
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naar dit: 
 

 

Figuur 2-2: Een overzichtelijk Excel dashboard met draaigrafieken en slicers 

 
Op het eerste gezicht lijkt het maken van een dergelijk dashboard misschien onmogelijk. Vooral 
wanneer het de uitdaging is om dit in één dag te doen en je geen idee hebt waar te beginnen. 
Maak je echter geen zorgen. Je zult niet de eerste zijn die erachter komt dat veel dingen in Excel 
misschien makkelijker zijn dan je dacht! 
 
Tijd om te beginnen! 
 
 

 BELANGRIJK! Alle bestanden die worden gebruikt komen van Engelstalige websites en 
bevatten, als het gaat om de gegevens, Engelstalige namen en termen. Ik heb geprobeerd 
om zo goed als mogelijk consequent te zijn in de termen die ik gebruik. Het kan zijn dat 
dit niet altijd is gelukt, waardoor sommige voorbeelden wellicht verwarrend overkomen. 
Het is iets dat we voor lief moeten nemen. Deze gegevens zijn zoals ze zijn en kunnen, bij 
de bron, helaas niet in een andere taal worden gedownload! 
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3 INLEIDING 

Sinds het begin van deze eeuw is een dashboard een standaard business tool geworden. Hoewel 
er diverse en uitgebreide dashboardoplossingen op de markt zijn gekomen, wordt er met alle 
beschikbare technologie maar weinig aandacht besteed aan het ontwerpen van informatieve en 
gebruiksvriendelijke dashboards. 
 
Traditioneel dashboardontwerp richt zich bijna altijd uitsluitend op het definiëren van enkele 
statistieken en een aantal grafieken, samengesteld op één pagina. Veel oplossingen bieden de 
eindgebruiker een dashboard met veel verwarrende informatie, waar het eigenlijk de kritische 
informatie in één oogopslag zou moeten presenteren! Maar al te vaak lijkt de echte boodschap 
die aan het publiek moet worden overgebracht te worden vergeten. 
 
Excel is een van die populaire tools om een dashboard mee te bouwen. Of een rapport. Of wat? 
Vaak wordt een rapport gepresenteerd als een dashboard en vice versa. Een spreadsheet, dat 
duidelijk een rapport lijkt te zijn, wordt gepresenteerd als een dashboard! Veel mensen denken 
ook dat een dashboard en een rapport hetzelfde zijn. De meesten zien er geen verschil in. 
 
Kortom, is er een verschil tussen een rapport en een dashboard en wat maakt een dashboard 
functioneel en gebruiksvriendelijk? Zijn er ontwerpnormen of vuistregels om te volgen wanneer 
je een informatief dashboard wilt bouwen? Zijn er valkuilen te vermijden wanneer je gegevens 
wilt presenteren die er echt toe doen? En, misschien nog interessanter, is Excel een geschikt 
hulpmiddel voor het bouwen van interactieve dashboards? 
 
Dit zijn enkele van de vragen die je zou kunnen hebben wanneer je informatie wilt delen. Een 
geschikt dashboard moet de juiste informatie visueel en efficiënt communiceren, dus voordat je 
in het proces van het bouwen van een dashboard springt (met Excel) is het noodzakelijk om eerst 
de doelgroep, de inhoud en het ontwerp onder de loep te nemen. 
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4 INFORMATIE DELEN 

We meten wat we willen weten en we weten hoe belangrijk het is om te weten hoe we er voor 
staan. Het presenteren van gegevens is voor veel bedrijven derhalve essentieel en om dit goed 
te doen, is er de keuze tussen een rapport en een dashboard. Er wordt vaak gedacht dat een 
dashboard een soort rapport is, terwijl sommigen een rapport en een dashboard als identiek 
beschouwen. De waarheid is dat ze aanzienlijk verschillen. 

4.1 Een rapport 

Een rapport is veruit het meest gebruikte document voor het delen van business intelligence. Het 
is een soort overzicht met als enig doel het communiceren van gegevens. Hoewel een rapport 
analyses, berekeningen en zelfs een paar grafieken kan bevatten, is het belangrijkste kenmerk 
van een rapport dat het de lezer niet tot een vooraf gedefinieerde conclusie leidt. 
 
Je kunt een Excel tabel dus beschouwen als een soort rapport. Het bevat gegevens en geeft de 
lezers de mogelijkheid om hun eigen conclusies te trekken over wat die gegevens betekenen. 

4.2 Een dashboard 

Een dashboard verschilt van een rapport omdat het visueel gericht is op gegevens en juist wel 
moet leiden tot een of meer vooraf gedefinieerde conclusies. Het doel van een dashboard is om 
informatie te delen met een publiek op een manier die ze kunnen begrijpen, wanneer en waar 
ze het nodig hebben! 
 
Een expert op het gebied van het maken van dashboards is Stephen Few. In zijn boek Information 
Dashboard Design, schreef hij: 
 
“Een dashboard is een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om één of 
meer doelstellingen te bereiken en is geconsolideerd en gerangschikt op één scherm, zodat alle 
essentiële informatie in één oogopslag kan worden geanalyseerd.” 
 
Hieruit kun je concluderen dat een dashboard drie belangrijke kenmerken moet bevatten: 
 

▪ Een dashboard moet alleen gegevens weergeven die relevant zijn 
▪ Een dashboard moet gegevens grafisch weergeven, zodat het helpt om te focussen op 

trends, uitzonderingen en andere zaken die relevant zijn 
▪ Een dashboard moet leiden tot conclusies 
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5 DASHBOARD BASICS 

Wanneer je informatie wilt delen, biedt een dashboard enkele voordelen ten opzichte van een 
rapport. Dat is echter niet zomaar het geval! Voor je begint met het bouwen van een dashboard, 
is het zaak om te weten voor wie je het dashboard bouwt. Wie is je publiek, welke informatie 
hebben ze nodig en wat weten ze al? Als je de doelgroep van het dashboard begrijpt, is de kans 
groot dat ze een product krijgen dat ze ook daadwerkelijk willen gebruiken. 

5.1 Dashboards - Doelgroep 

Binnen organisaties vervullen verschillende mensen verschillende rollen en nemen verschillende 
mensen daarom verschillende beslissingen. Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig en de 
analytische vaardigheden, of expertise om Excel te gebruiken, zullen per medewerker verschillen. 
 
De hierboven genoemde kwesties maken duidelijk waarom het zo belangrijk is om goed na te 
denken over de wijze waarop je de gegevens structureert! 

5.2 Dashboards - Structuur 

Stephen Few noemt structuur een van de grootste uitdagingen van een goed dashboardontwerp. 
“De inhoud van een dashboard moet zo worden georganiseerd dat het de aard van de informatie 
weerspiegelt.” 
 
Informatie zou niet zomaar lukraak op een dashboard moeten worden geplaatst, of aangepast 
moeten worden aan de beschikbare ruimte. Items die betrekking hebben op elkaar, zouden dicht 
bij elkaar moeten worden geplaatst. Essentiele items zouden groter moeten lijken. Ze zouden 
visueel duidelijker aanwezig moeten zijn dan minder belangrijke items. Items die in een bepaalde 
volgorde moeten worden getoond, zouden moeten worden gerangschikt op een manier die die 
volgorde op visuele wijze ondersteunt. 
 
Op deze wijze creëer je met een dashboard een maximaal effect! 

5.2.1 Waarom structuur belangrijk is 

De structuur van een dashboard is een kans om de “juiste” manier te definiëren waarop je naar 
(zakelijke) problemen kijkt. De manier waarop je informatie opmaakt, beïnvloedt hoe het publiek 
het grote geheel begrijpt en hoe de kleinere stukken in elkaar passen. 
 
Op praktisch niveau dient structuur te dienen als een navigatiemechanisme voor de gebruiker. 
Het laat zien waar je moet beginnen en wat de volgende stappen zijn. 
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Kortom: het succes van een dashboard hangt af van het vermogen om te kiezen tussen nuttige, 
productieve informatie of interessante maar irrelevante gegevens. Het definiëren van de juiste 
eisen is daarom essentieel!  

5.3 Dashboards - Vereisten 

Voordat je begint met het opstellen van de voorwaarden voor het bouwen van een dashboard, 
is het belangrijk om te definiëren wat een dashboard zou moeten zijn. 
 
In §4.2 werd het volgende duidelijk. “Een dashboard is een visuele weergave van de belangrijkste 
informatie die nodig is om één of meer doelstellingen, geconsolideerd en gerangschikt op een 
enkel scherm, in een oogopslag te kunnen analyseren.” 
 
Wanneer je dit als nauwkeurig beschouwt, zijn de volgende aspecten de belangrijkste elementen 
van een dashboard: 
 

▪ Doelstellingen 
▪ Informatie 
▪ Visualisatie 
▪ Weergave 
▪ Overzicht 

5.3.1 Doelstellingen 

Wat zijn de kerndoelstellingen (van de organisatie) en hoe draagt het maken van een dashboard 
bij aan het realiseren deze doelstellingen? 
 
Deze vragen zijn van invloed op welke informatie op het dashboard moeten worden opgenomen. 
Dit betekent niet dat dan ook maar alles op een dashboard moet worden opgenomen. Helemaal 
niet. Wees selectief in het definiëren van de informatie die op het dashboard moet worden 
geplaatst. Essentieel is het feit dat ieder stukje informatie relevant is voor de organisatie. 
 
Om er voor te zorgen dat je relevante onderwerpen voor een dashboard kiest, kun je overwegen 
om de volgende vragen te beantwoorden: 
 

▪ Draagt de informatie bij aan het realiseren van de doelstellingen? 
▪ Is de informatie nodig om de bijdrage aan de doelstellingen uit te leggen? 

 
Uiteindelijk zul je moeten kunnen uitleggen hoe elk stukje informatie op het dashboard bijdraagt 
aan het realiseren van de doelstellingen (van de organisatie). 
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5.3.2 Informatie 

In veel gevallen is dé reden om informatie in een dashboard op te nemen het simpele feit dat er 
binnen de organisatie iemand is die dacht dat het interessant zou kunnen zijn. In mijn beleving is 
dat veel te beperkt. De informatie die je via een dashboard presenteert, moet veel meer zijn dan 
wat gegevens op een scherm. Het zou, in het ultieme geval, uiteindelijk moeten leiden tot actie 
in de vorm van bijsturing of aanpassing. 
 
De eisen die aan een dashboard worden gesteld betreffen vaak niet meer dan een lange lijst met 
niet-gerelateerde statistieken, dimensies en spontane analyses. De oorzaak van dit probleem 
komt vaak voort uit het stellen van slechts één vraag: 
 
“Wat zou je willen weten?” 
 
Als dit de enige vraag is die aan de basis van een dashboard staat, kun je een situatie tegenkomen 
waarin een dashboard gegevens toont die niet tot enige actie leiden. Een betere benadering zou 
zijn om een vervolgvraag te stellen: 
 
“Wat zou je doen als je deze informatie hebt?” 
 
Deze vraag leidt tot actie en zorgt voor onderscheid tussen gewone gegevens en belangrijke en 
bruikbare informatie. 

5.3.3 Visualisatie 

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Omdat het menselijk brein een enkel getal of plaatje 
verwerkt als één uniek stuk informatie, vereist een tabel gevuld met getallen dat het brein talloze 
stukjes informatie verwerkt. Omdat afbeeldingen worden behandeld als één stuk informatie, 
komt het begrip van en inzicht in een dashboard daarom aanzienlijk sneller tot stand wanneer je 
grafieken of andere visuele elementen gebruikt. 
 
Dit is dé reden waarom een visueel ontworpen dashboard op grotere schaal door de doelgroep 
zal worden geaccepteerd. Het is gemakkelijk en snel te begrijpen, daar waar rapporten of op tekst 
gebaseerde tabellen dat niet of veel minder zijn! 
 
Denk bij het ontwerpen van een dashboard dus goed na over het gebruik van kleuren, vormen, 
lijnen en andere hulpmiddelen die de visuele perceptie van het dashboard verbeteren. 
 
Vermijd het opnemen van grafische 3D-foefjes en grafiektypen die niemand eerder heeft gezien. 
Laat een dashboard er niet uitzien als een overdreven aangeklede kerstboom. Visualisaties zoals 
staafdiagrammen, lijndiagrammen, en heatmaps zijn populair omdat ze gemakkelijk te begrijpen 
zijn. Iedereen kan ze lezen! 
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“Perfection is achieved, 
not when there is nothing more to add, 

but when there is nothing left to take away.” 
 
 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
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5.3.4 Weergave 

Het doel van een dashboard is om essentiële informatie op een duidelijke manier met een publiek 
te communiceren. De wijze waarop je de informatie presenteert, is cruciaal om effectief te zijn. 
Sommigen zeggen dat je gegevens op één pagina moet plaatsen, terwijl anderen van mening zijn 
dat een dashboard vele vormen kan hebben. Wie heeft er gelijk? 
 
Het artikel van Juice Analytics uit 2009, A guide to creating dashboards people love to use, zou 
misschien enige hulp kunnen bieden bij het beoordelen van factoren die van invloed zijn op het 
type dashboard dat je kunt bouwen. 
 
- Tijdlijnen:   Hoe vaak worden de gegevens bijgewerkt? 
- Esthetica:   Hoe belangrijk is de aantrekkelijkheid van een dashboard? 
- Mobiliteit:  Moet een gebruiker overal toegang hebben tot de informatie? 
- Connectiviteit:  Moet een dashboard verbonden zijn met actuele gegevensbronnen? 
- Data detail:  Is er een optie om in te zoomen voor meer details? 
- Data dichtheid:  Hoe informatierijk moet de weergave van de gegevens zijn? 
- Interactiviteit:  Heeft een gebruiker baat bij interactie met het dashboard? 
- Samenwerking:  Moet een gebruiker het dashboard kunnen delen? 
 
Zoals gezegd worden er in de praktijk vaak zo veel mogelijk grafieken op één pagina gepropt. Er 
zijn echter flink wat andere opties die je kunt overwegen. Juice Analytics heeft de volgende tabel 
opgesteld om de bovengenoemde factoren met betrekking tot zes soorten dashboards in beeld 
te brengen. 
 

 

Figuur 5-1: Een effectief dashboard samenstellen 
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Figuur 5-1 maakt duidelijk dat een plusteken betekent dat die optie effectief is voor dat type 
dashboard. Het minteken geeft aan dat die keuze niet effectief is. 
 
Figuur 5-1 laat ook zien dat Juice Analytics de voorkeur geeft aan een online app als de perfecte 
keuze voor een dashboard. Dit is natuurlijk geen verrassing, want dat is hun corebusiness! 
 
Interessant is het feit dat zij Excel een prima tool vinden voor het bouwen van een dashboard. 
Hoewel ze Excel slechts twee keer een plusteken geven, vind ik dat dit er meer hadden mogen 
zijn. Esthetiek, interactiviteit en samenwerking zijn zeer goed geïmplementeerd in de nieuwste 
versie van Excel, waardoor het een prima tool kan zijn voor het bouwen van een dashboard. 

5.3.5 Overzicht 

Wanneer je een dashboard ontwerpt, is het nuttig om functies toe te voegen die het dashboard 
nuttig maken. Afhankelijk van het ontwerp kan het dashboard veel meer zijn dan slechts een paar 
grafieken op een pagina. Belangrijke informatie kun je markeren met interactieve elementen. Je 
kunt het ook zo opzetten dat gebruikers hun weergave van de gegevens kunnen aanpassen. Door 
dergelijke functies of opties toe te voegen wordt een dashboard interactiever, persoonlijker en 
krijgt het nog meer waarde. 
 
Wat zijn de must-have features die elk dashboard zou moeten bevatten? 
 

▪ Waarschuwing: de mogelijkheid om informatie te markeren op basis van voorwaarden. 
De waarschuwing kan geactiveerd worden wanneer een waarde een bepaalde drempel 
overschrijdt 

 
▪ Vergelijking: de mogelijkheid om twee of meer sets van de gegevens naast elkaar te zien. 

Met een lijndiagram kunnen gebruikers bijvoorbeeld twee regio's als afzonderlijke lijnen 
bekijken 

 
▪ Filters: de mogelijkheid om (meer) detail in het dashboard aan te brengen. Filters kunnen 

globaal (betreffen het hele dashboard) of lokaal (betreffen een specifieke grafiek, waarde 
of onderdeel) zijn 

 
▪ Drill-down: de mogelijkheid om van een globaal overzicht in te zoomen naar een overzicht 

met meer detail 
 

▪ Exporteren: de mogelijkheid om specifieke informatie uit een dashboard in een ander 
formaat op te slaan. Flexibele bestandtypes waarmee gebruikers meer met de gegevens 
kunnen doen zoals Excel en CSV, hebben de voorkeur 
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5.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb ik in het kort een aantal principes en voorwaarden voor het bouwen van een 
bruikbaar dashboard besproken. Wie is je doelgroep en op welke wijze beïnvloedt die de opzet 
of structuur van dat dashboard? Ben je in staat om de doelstellingen (van de organisatie) in het 
dashboard te implementeren en wat zijn de beste manieren om informatie te visualiseren? Geef 
je de eindgebruikers ook de mogelijkheid om de gegevens naar eigen behoefte aan te passen? 
 
Wanneer je deze vragen hebt beantwoord, is het tijd om het dashboard te gaan bouwen. Ervan 
uitgaande dat esthetiek, detail, interactiviteit en samenwerking voor jou prioriteit hebben en het 
feit dat je dit boek leest, betekent dat je Excel hebt gekozen voor het visualiseren van gegevens. 
 
Een prima keuze, want Excel is een perfect stuk gereedschap voor het bouwen van fantastische 
dashboards! 
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6 EXCEL EN GEGEVENS 

Excel is een geweldig tool voor het werken met grote hoeveelheden gegevens. Deze gegevens 
betreffen meestal financiële, product- of klantinformatie en worden vaak gepresenteerd in de 
vorm van een tabel. Of een database? 
Excel gebruikers hebben het vaak over een tabel of een database in de veronderstelling dat ze 
hetzelfde zijn. Dit is niet correct; ze zijn wel degelijk verschillend! Dit brengt ons bij de gebruikte 
terminologie. Hebben we het over een tabel, of hebben we het over een database? 
 
Volgens Wikipedia is een tabel een geordende rangschikking van rijen en kolommen, terwijl een 
database een georganiseerde verzameling van gegevens is. Om preciezer te zijn: meerdere, goed 
georganiseerde tabellen, met elkaar verbonden door een “sleutel”, vormen een database. 
 
Excel gaat over reeksen en tabellen, noemt het begrip database niet, maar bevat wel weer een 
datamodel. Dit maakt het een beetje ingewikkeld. Een reeks is de geordende rangschikking van 
rijen en kolommen, terwijl een tabel een reeks is met speciale functies. Deze kenmerken komen 
uitgebreid aan bod in hoofdstuk 8! 
 
In dit project maak ik gebruik van bereiken die in tabellen worden omgezet. Om het simpel te 
houden, verwijs ik naar een tabel. 

6.1 Records en tabellen 

Excel kan prima overweg met rijen, of records, die zijn opgeslagen in een tabel, maar alleen als 
je de volgende beperkingen in acht neemt: 
 

▪ Het aantal rijen, of records, kan niet groter zijn dan 1.048.576  
▪ Het aantal kolommen, of velden van een record, kan niet groter zijn dan 16.348 

 
Als je met een set gegevens moet werken die deze limieten overschrijdt, is de standaardversie 
van Excel niet geschikt. Je kunt deze problemen oplossen met de PowerPivot functionaliteit die 
Excel biedt, maar afgezien daarvan zit je vast aan het gebruik van een ander tool. In sommige 
gevallen kan Microsoft Access uitkomst bieden. 
 
Dit betekent niet dat een tabel met een miljoen records en 250 velden een leuk alternatief is om 
mee te werken. Het interne pc-geheugen en de processor kunnen ook een bottleneck zijn. Als 
vuistregel zou je kunnen stellen dat een tabel met 500.000 records en 32 velden de maximale 
omvang is om mee te werken. 
 
Voor dit project is er echter geen enkel probleem. Hoewel ik veel gegevens importeer en bewerk, 
komen de cijfers niet in de buurt van de beperkingen die ik hierboven aangaf. 
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6.2 Regels bij het maken van een tabel 

Bij het maken van een tabel komt meer kijken dan slechts het invoeren van gegevens. Een goed 
ontwerp is cruciaal voor het succes. Zeker als je met grote hoeveelheden gegevens werkt, is het 
verstandig om de volgende regels in acht te nemen: 
 

▪ Gebruik een duidelijke omschrijving voor elk veld op de kopregel (de eerste rij) 
▪ Gebruik slechts één rij als de kopregel 
▪ Laat geen rijen (records) en kolommen (velden) leeg; het breekt de tabel 
▪ Ontwerp kolommen zodanig dat elk afzonderlijk item hetzelfde formaat heeft 
▪ Zet de kopregel vast, zodat deze altijd zichtbaar is 
▪ Sorteer een tabel in een logische volgorde 

 
Als je deze vuistegels volgt, kun je een goed gestructureerde tabel ontwerpen die gegevens bevat 
die in een dashboard kunnen worden gepresenteerd. Figuur 6-1 toont zo'n tabel. 
 

 

Figuur 6-1: Een kleine, maar goed ontworpen tabel 

In Excel draait het dus allemaal om gegevens. Data is één ding, big data is iets anders, maar valide 
data is het allerbelangrijkst. Dit klinkt eenvoudig, maar als je gegevens analyseert of dashboards 
bouwt, zijn valide gegevens de sleutel tot succes! Verkeerde, onjuiste, of ongeldige gegevens zijn 
een bron van problemen. Ze vormen de belangrijkste reden voor mislukking. 
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6.3 The single source of entry and the single source of truth 

Toen ik aan dit project begon, was het in eerste instantie zaak om gegevens te vinden. Dit bleek 
nog niet zo eenvoudig te zijn. Waar ik op hoopte, bleek helaas niet zo te zijn. De aanbieder van 
“werelddata”, eentje die alles ook nog eens zo heeft georganiseerd dat ik er direct gebruik van 
kon maken, bestaat niet! 
 
Dat is jammer, maar aan de andere kant … zo is de echte wereld dus ook. Ik heb voor veel 
bedrijven en in allerlei vakgebieden projecten gedaan. Wat ik ook voor mijn kiezen kreeg, ik heb 
bijna nooit het geluk gehad om met slechts één gegevensbron te werken. Op een uitzondering 
na, heb ik mijn datasets bijna altijd uit verschillende gegevensbronnen moeten samenstellen. 
 
Het kwam (en komt) heel erg vaak voor dat mensen van verschillende afdelingen binnen dezelfde 
organisatie dezelfde gegevens in hun systemen invoeren. Dubbele invoer dus. The single source 
of entry is the single source of truth? Ik heb het nauwelijks ervaren! 
 
Met dit project was het niet anders. Er is op het web waanzinnig veel te vinden over “alle landen 
in de wereld”. Geen van die websites had echter alle informatie die ik nodig had. Een aantal kwam 
in de buurt, maar vaak waren de gegevens oud, onvolledig, niet goed gestructureerd, of gewoon 
onjuist. 
 
 
Uiteindelijk heb ik gevonden wat ik nodig had. Hoewel ik meerdere bestanden van verschillende 
bronnen moest downloaden, waren de gegevens goed genoeg voor dit project. Omdat ze dus uit 
verschillende bronnen kwamen, moest ik alle bestanden wel samenvoegen in één database. Dit 
lijkt teleurstellend, maar het is iets dat je wel moet beheersen. Althans, dat is wel mijn ervaring! 
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6.4 Controleer gegevens 

Het lijkt wellicht overdreven om te zeggen dat je gegevens niet kunt vertrouwen, maar ik ben in 
te veel situaties geweest waarin gegevens die in Excel waren geïmporteerd, niet gecontroleerd 
waren. In een aantal gevallen liep de financiële schade door misrekeningen op tot miljoenen 
euro's. Dit is iets waar niemand graag mee te maken zou willen hebben en het is dus duidelijk dat 
je altijd eerst je gegevens moet controleren voordat je überhaupt iets gaat doen! 
 
Ongeldige gegevens kunnen afkomstig zijn van tekstbestanden waarin getallen als tekst worden 
geïmporteerd. Deze zogenaamde tekstnummers kunnen niet worden opgeteld. Invoer kan ook 
overbodige spaties bevatten. Dit zijn spaties die voor of na tekst worden ingevoerd, waardoor de 
invoer ongeldig wordt. Gelukkig, zoals je verderop zult zien, heeft Excel veel functies en handige 
tools om deze problemen op te lossen. Belangrijker is echter dat je je bewust bent van het feit 
dat het kan voorkomen. Sterker nog, het komt voor! 
 
Zo ook in dit project. De Excelbestanden die ik heb gedownload, bevatten gegevens over alle 
landen van de wereld. Vreemd genoeg levert echter zelfs de eigenaar van deze gegevens tabellen 
op waarin de landnamen niet altijd identiek zijn. 
 

 

Figuur 6-2: Landnamen volgens een tabel met gegevens over de wereldbevolking 

Figuur 6-2 toont gegevens over de wereldbevolking. De top tien van deze landen in 2019 omvat 
onder andere China, de United States en de Russian Federation. 
  



H6 - EXCEL EN GEGEVENS 

 30 

Figuur 6-3 toont een tabel met gegevens over militaire uitgaven. In deze tabel worden echter de 
USA, China P. R. en Russia vermeld. Nu weten we allemaal dat deze landen de Verenigde Staten, 
China en Rusland zijn, maar gegevens technisch gezien, zijn dit verschillende entiteiten. 
 

 

Figuur 6-3: Landnamen volgens een tabel over militaire uitgaven 

Als ik iets realistisch wil laten zien over een mogelijke relatie tussen de bevolking en de militaire 
uitgaven, moet ik er zeker van zijn dat de landen die in die tabellen worden genoemd, qua naam, 
identiek zijn. In dit geval zijn ze dat niet. Op basis van deze tabellen met gegevens kan ik dus geen 
enkele conclusie trekken. 
 
De enige oplossing om er iets zinnigs van te maken is om de “foute” vermeldingen handmatig te 
corrigeren en een soort standaardlijst met landnamen in alle tabellen te maken. Dit vergt wel 
enig handwerk, maar als ik het niet doe, kan ik helemaal geen analyses maken. 
 
Een ander probleem betreft de getalnotaties. Deze gegevens zijn duidelijk afkomstig van een 
Amerikaanse bron, aangezien het scheidingsteken voor duizendtallen een kommateken is. 
Verschillende landen gebruiken verschillende scheidingstekens en aangezien het (in eerste 
instantie) de bedoeling was om een boek te schrijven voor internationaal gebruik, moet ik de 
scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen uit de gegevens verwijderen. 
 
Ik weet ook dat de geïmporteerde getallen zijn opgemaakt als tekst. In Nederland gebruiken we 
een punt als scheidingsteken voor duizendtallen en wordt een komma gebruikt om decimalen 
weer te geven. Het feit dat ik een komma als scheidingsteken voor duizendtallen zie, betekent 
dat Excel de geïmporteerde getallen dus niet automatisch heeft geconverteerd volgens de in 
Nederland gebruikte landinstellingen. De getoonde getallen zijn zogenaamde “tekstnummers” 
waar je niet mee kunt rekenen! 
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Een ander punt betreft het feit dat de getallen links zijn uitgelijnd. Dit is een extra indicatie dat 
deze getallen zijn opgemaakt als tekst! 
 
Duidelijk is ook dat sommige getallen “in duizenden” worden weergegeven. Ik vind dat nogal 
verwarrend en wil ze dus converteren naar hun oorspronkelijke waarden. Mits dat mogelijk is! 
 

 

Figuur 6-4: Links uitgelijnde “tekstnummers” in duizenden met een komma als decimaal scheidingsteken 

 
Dit zijn de issues waarvan ik vooraf al op de hoogte ben. Ik moet ze oplossen als ik deze gegevens 
in Excel wil gebruiken. Het zal extra werk betekenen, maar het is wat het is. Doe ik het niet, dan 
valt er weinig te analyseren! 
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14.5 Van data naar dashboard in één dag 

Dit is het echte verhaal van dit project. Dit is waar het natuurlijk allemaal om te doen was. Denk 
je na het lezen van dit boek dat je in één dag een soortgelijk dashboard kunt bouwen? 
 
Ik moet toegeven dat ik, nadat ik het dashboard zelf heb gebouwd, denk dat het antwoord op die 
vraag waarschijnlijk nee zal zijn. Aan de andere kant denk ik ook dat het grootste deel van dit 
project niet al te moeilijk is. Als je enige ervaring hebt met het werken met Excel, zou je dit vrij 
eenvoudig moeten kunnen oppakken. De functies, de draaitabellen, de draaigrafieken, de slicers. 
Veel van de functies die worden besproken, zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Het enige dat problemen 
kan veroorzaken, is de manier waarop je de functie VERT.ZOEKEN gebruikt om de basistabel op 
te bouwen. Dit onderdeel is niet alleen technisch lastig, het bevindt zich ook in de fase waarin je 
moet nadenken over het organiseren van je werk. 
 
Het organiseren van werk is niet iets dat je iemand makkelijk kunt leren. Natuurlijk zijn er enkele 
vuistregels, maar het belangrijkste is dat je van tevoren nadenkt over wat je kunt tegenkomen. 
Dit vereist ervaring met het werken met Excel, maar ook kennis over wat je wel en niet kunt doen 
met de functies die je gaat gebruiken. 
 
Advies? 
 
Doen, proberen, fouten maken, corrigeren en leren! Zo simpel is het. Als je dat doet, vergeet dan 
niet de allerbelangrijkste en beste Exceltip aller tijden: 
 
 
 SLA REGELMATIG JE WERK OP 
 
 
Sla een bestand op als je iets hebt gemaakt dat goed is. Maak een map Versiegeschiedenis aan 
en sla daar regelmatig bestanden in op. Mocht, tijdens het werk, het hele circus onverhoopt 
instorten, dan kun je altijd terugkeren naar de laatst bekende goede versie. De versie die je hebt 
opgeslagen. Dit scheelt heel veel frustratie. 
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15 DE TOEKOMST 

Toen ik dit boek aan het schrijven was en de dashboards bouwde, vond ik dat er iets ontbrak. Ja, 
ik heb veel gegevens kunnen verzamelen, maar er is zoveel meer dat relevant is om die ene vraag 
beter te kunnen beantwoorden: 
 
Wat is het beste land ter wereld? 
 
De gegevens die ik voor dit project heb gebruikt zijn afkomstig van: 
 

▪ Freedom House 
▪ Heritage 
▪ Our world in Data 
▪ Reporters without Borders 
▪ The United Nations 
▪ WHO 
▪ Wikipedia 
▪ World Bank 

 
Persoonlijk denk ik dat gegevens over het gebruik van internet, de CO2-uitstoot per hoofd van 
de bevolking, iets met gsm-abonnementen, het gebruik van elektriciteit, sanitaire voorzieningen, 
gelijkheid van inkomen, cijfers over criminaliteit, jeugdwerkloosheid en nog veel meer, behoorlijk 
kunnen bijdragen aan dit concept. 
 
Het goede nieuws is dat deze gegevens beschikbaar zijn! 
 
Het minder goede nieuws is dat veel van deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor een klein 
aantal landen en pas vanaf 2010 of 2015. Daardoor vervaagt het echte plaatje te veel. Inmiddels 
zijn er veel meer bronnen beschikbaar en worden de bestaande bronnen in rap tempo bijgewerkt 
en uitgebreid. De kans is dus groot dat er binnenkort flink meer relevante gegevens beschikbaar 
zijn. 
 
Hoe dan verder? 
 
Ik vond het zeer interessant en heel erg leuk om dit dashboard te maken en ik overweeg om het 
dashboard online te publiceren, het regelmatig bij te werken en meer gegevens toe te voegen. 
Zou het voor mensen van over de hele wereld niet interessant zijn om met een paar muisklikken 
een overzicht van de toestand in de wereld beschikbaar te hebben? Zou het interessant zijn om 
een werkblad toe te voegen met functies om landen te vergelijken? 
 
Ik denk van wel, dus er komen zeker updates! 
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Van Data naar Dashboard in 1 Dag 
 
 

▪ Bouw professionele dashboards in een handomdraai 
▪ Gebruik de vertrouwde Microsoft Excel tools 
▪ Geen PowerBI, PowerMap, PowerPivot or PowerQuery nodig 
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