
Valkuilen bij
datavisualisatie

(en hoe u ze kunt omzeilen)



We gebruiken al decennia lang diagrammen 
om inzicht te krijgen in bedrijfsgegevens. 

Maar zelfs als de gegevens anders waren, 
bleven de diagrammen in feite hetzelfde.

Tegenwoordig is alles aan 
het veranderen. 



Onze diagrammen zijn interactief geworden



U kunt direct met de gegevens 
werken die u voor u ziet.

U kunt nog veel verder gaan  
met visualisatie.

En u kunt zoals nooit tevoren door al  
uw informatie heen bladeren.



...en dat leidt tot inzichten. 

U kunt net zo snel reageren als u denkt...



Opeens worden complexe  
gegevens duidelijker.

 U kunt uitschieters, patronen, 
trends, en verbanden zien die in 

eenvoudige rijen en kolommen  
domweg niet zichtbaar zijn.



En afbeeldingen zijn ineens 
meer waard dan

woorden.



Maar om van de voordelen van  
datavisualisaties te kunnen genieten,  

moet u de valkuilen omzeilen. 
Dus laten we eens gaan kijken...
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Kleurmisbruik

Valkui
nr.



Kleur heeft zijn functie maar 
overdrijf er niet mee in  

de datavisualisaties.

De verkeerde kleur kan tot 
verwarring, of nog erger, een 
verkeerde interpretatie leiden. 



Analyse heeft altijd voorrang. Dus 
wat uw merkenafdeling ook zegt, 
merkkleuren zijn vaak niet de beste 
keuze voor visualisaties.

Hecht niet te veel aan kleur en 
gebruik vormen en kleuren die 
mensen het makkelijkste zien.

Vertrouw er niet op dat alleen de 
kleur de boodschap overbrengt.

Kies altijd zorgvuldig 
uw kleuren

Tip
nr.



Misbruik van 
taartdiagrammen

Valkui
nr.



We zijn allemaal dol op 
taartdiagrammen. Maar niets is zo 
onbevredigend als een dun plakje. 

Als u te veel informatie in een 
taartdiagram probeert te proppen, 
gaat het overzicht verloren. Te 
veel details zorgen ervoor dat uw 
publiek zich ontevreden en verward 
gaat voelen. 

Zet geen taartdiagrammen naast 
elkaar - dat is een vervelende 
manier om gegevens te vergelijken. 



Gebruik 
taartdiagrammen voor 

de juiste gegevens

Tip

Taartdiagrammen werken het 
beste voor beperkte datasets zodat 
u elk stuk van de taart makkelijk 
kunt onderscheiden.

Gebruik taartdiagrammen om 
delen uit een geheel met elkaar 
te vergelijken. Gebruik ze niet om 
verschillende gegevenssets met 
elkaar te vergelijken.

Zet uw taartstukken op orde van 
grootte om ze gemakkelijker te 
kunnen vergelijken.

nr.



Visuele rommel

Valkui
nr.



Ontdekkingen doen in een rommelige 
visualisatie is net zoiets als een naald 

in een hooiberg zoeken.



Te veel informatie doet 
duidelijkheid teniet.

En onnodige elementen 
maken een visualisatie 
te druk, verdrukken de 
betekenis en leiden tot 

onnauwkeurige conclusies. 



Beperk het aantal KPI’s in een 
dashboard tot 9 of minder. Te veel 
indicatoren leiden af.

Houd de visualisaties eenvoudig. 
Hoe minder ruimte voor 
interpretatie, hoe gemakkelijker  
te begrijpen

Als uw visualisatie er rommelig 
uitziet, probeer dan een andere 
indeling. De simpelste indeling is 
doorgaans de beste.

Houd het simpel

Tip
nr.



Slecht ontwerp

Valkui
nr.



Ontwerp is niet alleen hoe 
het eruit ziet en hoe het 

voelt. Ontwerp is hoe  
het werkt.

– Steve Jobs



Een mooie visualisatie betekent 
niet dat die ook effectief is.

In effectieve visualisaties zijn 
ontwerp elementen verwerkt 
die zorgrdagen voor een betere 
communicatie over gegevens.



Maak niet gewoon visualisaties en 
dashboards, maar ontwerp ze.

Werk samen met ontwerpers om 
ervoor te zorgen dat de visualisatie 
zo effectief mogelijk is.

Neem professionele 
ontwerpers in de arm

Tip
nr.



Slechte  
gegevens

Valkui
nr.



Geweldige visualisaties 
beginnen met geweldige data. 

Als uw visualisatie onverwachte 
resultaten onthult, bent u 
misschien het slachtoffer 

geworden van slechte data.

Laat uw visualisatie geen 
zondebok worden door  

slechte data



Gebruik uw diagrammen om 
problemen met uw data eruit  
te vissen.

Pak de kwesties aan voordat u 
uw data presenteert. Laat uw 
visualisatie niet het negatieve 
gevolg zijn van slechte data.

Begrijp het verschil tussen een 
onverwachte ontdekking en een 
probleem met de data.

Haal problematische 
data er vroegtijdig uit

Tip
nr.



Nu kent u de geheimen van het 
maken van effectieve visualisaties. 

Wat houdt u nog tegen?



Ga. Ontwerp. Ontdek.



Infosthetics.com: ontdek het verband tussen creatief ontwerp  
en datavisualisatie.

Flowingdata.com: eer hoe ontwerpers, statistici en computerwetenschappers 
data gebruikt om de wereld beter te kunnen begrijpen.

Visual.ly: maak, deel en ontdek geweldige visuele content online.

Perceptualedge.com:  lees verhelderende visuele BI-inzichten in het blog 
van de vooraanstaande expert Stephen Few.

Data Visualization: gebruik de QlikView-demo en -video om het beste  
te kiezen.

Wilt u nog meer creatieve ideeën en 
voorbeelden van topvisualisaties?

Begin hier:

http://infosthetics.com
http://flowingdata.com
http://visual.ly
http://perceptualedge.com
http://eu.demo.qlikview.com
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