
 
 

Les 14: Dashboarding 
Dashboarding hebben we eerder besproken en zullen we in dit hoofdstuk dieper op ingaan. Dashboarding 

is een manier om je resultaten digitaal weer te geven.  

 

Programma’s 

Er zijn tal van programma’s die Dashboards aanbieden en die hebben allen verschillende functionaliteiten 

en verschillen ook nogal in prijs. Zo heeft Tableau bijvoorbeeld veel functionaliteiten, maar daar betaal je 

ook voor. Binnen het programma kan data verwerkt worden van vragenlijst tot dashboardpresentatie. 

Verder heb je Dapresy, wat onder andere GfK gebruikt, Monday, Jira, PowerBI om een aantal voorbeelden 

te noemen.  

 

Waarvoor is dashboarding geschikt? 

Dashboarding wordt voornamelijk gebruikt bij doorlopende/continue onderzoeken zodat je een overzicht 

hebt over tijd, maar in principe kan je met dashboarding elk onderzoek weergeven.  

• Klanttevredenheidsonderzoeken/medewerkerstevredenheidsonderzoeken, waarbij de mate van 

tevredenheid van klanten of medewerkers over bepaalde merken of bedrijven bijgehouden wordt. 

• Campagneonderzoeken (denk aan Benchmarking, waarbij elke campagne van een bepaald merk 

of een hele branch, vergeleken wordt met een bepaalde maatstaf (de Benchmark).) 

• Salesdata, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel er verkocht wordt (bijvoorbeeld ook via welk 

device of via ad). 

• Brandtrackers: waarbij een merk langere tijd gevolgd wordt (en wordt vergeleken met 

concurrenten). Je kunt van alles terug laten komen in een brandtracker, maar wat je vaak ziet is:  

o top-of-mind merkbekendheid (TOMA/TOM): het merk waar de respondent als eerst aan 

denkt 

o spontane merkbekendheid (SPON): alle merken die een respondent spontaan in een 

bepaalde categorie kan bedenken (de eerste wordt als top-of-mind weggeschreven) 

o geholpen merkbekendheid (GMBK): de merken binnen een categorie worden getoond, de 

respondent wordt gevraagd aan te vinken welke merken hij/zij bekend mee is (al is het 

enkel van naam) 

o overweging: welke van de merken die men kent (GMBK), zou men overwegen te kopen? 

o voorkeur: welke van de merken die men overweegt, zou men het eerst kopen? 

o Reclamebekendheid (RBK): heeft u in de afgelopen <…> een reclame gezien van…?   

 

Interpretatie data 

In veel gevallen wordt voor brandtrackers gebruik gemaakt van wekelijkse data. Een kleine N wordt 

aangehouden waardoor het van belang is dat je de data niet op weekniveau bekijkt, maar let op de trend 

over een langere periode. Opdrachtgevers vinden het soms lastig als er veel fluctuatie tussen weken wordt 

waargenomen, maar door een relatief lage N kan de data last hebben van afwijkingen. Om deze reden 



 
 

kiezen sommige onderzoeksbureaus ervoor om met een voortschrijdend gemiddelde te werken. Hierbij 

wordt een aantal weken gemiddeld, om op die manier de fluctuatie in te perken. 

 

Overige data input 

Naast data uit respondentenonderzoek kan er gebruik worden gemaakt van andere databronnen zoals: 

• Google Analytics: online advertentie data. Onder andere, hoe vaak is de website bezocht, hoelang 

was het bezoek, uitsplitsingen op achtergrondvariabelen kun je hieruit halen 

• Nielsen data: offline data over tv en radio. Hoeveel is er naar een zender gekeken/geluisterd. 

Hiermee kan bereik en gemiddelde contactfrequentie (GCF, bruto bereik/ netto bereik) bepaald 

worden  

• Mediaplan: houdt altijd het up to date mediaplan erbij wanneer je data analyseert. Hierin kan je 

vinden wanneer de campagne precies gelopen heeft en meestal ook hoe hoog de inzet was. 

Hierdoor kan je de data beter interpreteren. 


