
 
 

Les 15: Rapporteren met impact 
 

o Rapportagevorm 

Afhankelijk van de klant, onderzoeksvraag en soort oplevering (presentatie, alleen tekstueel of publicatie, 

kan het sterk afhangen waarvoor je kiest. In veel gevallen zal de klant aangeven hoe hij de oplevering 

graag ziet. Een aantal voorbeelden zijn: 

o Powerpoint (of soortgelijk programma zoals KeyNote): wordt veel gebruikt, hierin kan je op een 

relatief eenvoudige manier een mooie presentatie maken. Ook prettig dat het goed samengaat 

met Excel, waardoor je grafieken en tabellen gemakkelijk kan weergeven. 

De manier waarop je je ppt inricht hangt sterk af van of je een presentatie geeft of een rapport oplevert. 

Presentatie 

Weinig tekst op de slide, liefst je verhaal bij een afbeelding/grafiek 

Richten op de opvallendste zaken en de rest niet weergeven.  

Bij de start van een slide eerst uitleggen wat er te zien is. Dit hoeft niet op de slide te staan. Hoe moet een 

bepaalde grafiek gelezen worden. Voor jou heel logisch waarschijnlijk, maar de klant ziet de slide voor het 

eerst. 

Rapport 

Kort en bondig, maar wel compleet zijn per slide. De lezer moet er niet zelf nog dingen bij moeten 

bedenken 

Complete weergave van alle zaken waarbij je belangrijke zaken uitlicht / opvallendste zaken in rapport en 

rest in bijlage 

Uitleggen hoe bepaalde grafieken gelezen moeten worden. Anders bestaat de kans dat de klant het 

verkeerd interpreteert en verkeerde conclusies trekt (onder jouw naam). 

 

o Word: wordt voor sommige overheidsinstanties nog als standaard gebruikt. Zorg in dit geval dat 

je goed werkt met verwijzingen, zodat de leesbaarheid zo overzichtelijk mogelijk is. Werk ook met 

headings zodat de voorleesfunctie van Word op de juiste manier werkt. Dit is bij de overheid 

verplicht en scheelt je veel tijd achteraf. 

o One Pager: wil je resultaten kort maar krachtig weergeven, dan is een one pager een goede optie. 

Het woord zegt het al: op 1 pagina al je high lights of key take-outs zoals het vaak bij bureaus ook 

wel wordt genoemd. Leent zich goed voor rapportages die het hele bedrijf door moeten. De kans 

is dan groter dat het gelezen wordt en kan eventueel ook opgehangen worden ter herinnering. 

ook voor communicatie richting burgers / consumenten kan dit een zinvolle manier van 

rapporteren zijn. 



 
 

Zorg dat je elke rapportage altijd oplevert als pdf tenzij specifiek anders afgesproken. 

 

o Animatievideo: Mijn persoonlijke favoriet is werken met bewegend beeld. Door een animatie bij je 

verhaal op te nemen houd je de aandacht vast en kun je mensen aanspreken met zowel tekst als 

beeld. Je verhaal wordt hierdoor minder abstract en gaat meer leven. Uiteraard is dit niet altijd 

geschikt en moet je deze skill beheersen (of uitbesteden). Maar bedenk dat deze optie bestaat. 

o Dashboard: zoals eerder al besproken, een online omgeving waar resultaten worden weergegeven. 

Minder geschikt voor conclusies en adviezen, hoewel dit (in sommige programma’s) wel mogelijk 

is. 

o Soorten opbouw in rapporteren 

Wanneer je een rapportage maakt, is het verstandig om eerst een raamwerk te maken. Dat wil 

zeggen dat je de inhoud en volgorde alvast uitwerkt, waarna je de ‘hoodstukken gaat invullen’. Er 

zijn verschillende volgordes voor een presentatie. Dit zijn degene die ik veel terugzie in 

marktonderzoek: 

• Chronologisch: deze volgorde bouwt op naar je belangrijkste informatie. Je start met de 

inleiding en het hoe en waarom van het onderzoek. Vervolgens neem je de resultaten 

door en je sluit af met de conclusies en adviezen die daaruit voort komen. 

• Piramide structuur: deze volgorde begint met de belangrijkste informatie. Je start met je 

conclusies en advies en onderbouwt deze informatie met de bevindingen in het 

resultatengedeelte. Je sluit af (eventueel in de bijlage) met het hoe en waarom van je 

onderzoek). 

o Belangrijke aandachtspunten bij rapportages 

Nog wat praktische tips die je mee kunt nemen om een goed en aantrekkelijk rapport te maken. 

• Concluderend schrijven of beschrijvend: is de conclusie een samenvatting van wat je ziet 

of bouwt het hierop voort? Veel klanten willen naast inzichten ook een ‘wat nu’. 

(Afhankelijk per bureau, klant en traject hoe hiermee om te gaan) MetrixLab had hier wel 

een mooie metafoor voor. Bij elke slide je afvragen “so what”?  

• Blijf bij de kern: wat was de onderzoeksvraag? Je kunt vaak met de verworven data veel 

meer interessante dingen vertellen. Maar beperk je tot de onderzoeksvraag en ga daarop 

in. Hou in je achterhoofd dat je grofweg maximaal 3 adviezen wil meegeven per advies. 

Hoe meer je vertelt, hoe minder er blijft hangen. Je kunt altijd een nieuw moment kiezen 

om andere resultaten te bespreken/ weer te geven. 

• Denk vanuit de klant: wat wil de klant met dit rapport bereiken? Voor wie schrijf je, wie 

krijgen verder het rapport te zien?  

▪ Hoeveel weet de klant al? Zijn er eerdere onderzoeken gedaan? Welke functie 

heeft de klant? 

▪ Is de klant bekend met onderzoek? Zo niet, leg dan wat meer uit over de manier 

waarop het onderzoek is uitgevoerd 

• Consistente lay-out: zorgt voor meer rust en maakt dat de focus blijft op de inhoud. 

• Balans in aantal slides en per slide hoeveel je erop rapporteert. Afhankelijk van de omvang 

van het onderzoek en de klantvraag kies je een x aantal relevante slides. Minder 



 
 

belangrijke resultaten kan je eventueel opnemen in de bijlage. Laat niet teveel resultaten 

zien per slide, anders wordt het onoverzichtelijk. Voor jou is wellicht duidelijk wat er te 

zien is, maar vergeet niet dat je al een aantal uren bezig bent geweest met het rapport. De 

klant ziet alles voor het eerst en zal het meer op zich moeten laten inwerken. 

o Framing: je kunt inhoudelijk hetzelfde op veel manieren zeggen: denk goed na over de 

woorden/beelden die je gebruikt en welk effect die kunnen hebben op de ontvanger. De 

ontvanger is bij framen key. 1. Wat wil je bereiken? 2. Tegen wie heb je het? 

• Belichten van ‘negatieve uitkomsten’ of ‘verbeterpunten/kansen’ 

• Schrijfstijl (actief schrijven, kort/bondig, voorbeelden) 

• Grafiekvoorbeelden: marktonderzoek maakt natuurlijk veel gebruik van het tonen van 

resultaten in grafiekvorm. Hiervoor hebben we een aantal do’s en don’ts op een rij gezet. 

De website PeilingPraktijken houdt grafieken in de gaten die in het nieuws komen en 

heeft op de website tal van voorbeelden staan. Een aantal laat ik hier zien. 

▪ Gebruik een rustige achtergrond: afbeeldingen achter de grafiek zijn misschien 

mooi, maar leiden af van de grafiek. Deze kan je daarom beter weglaten. 

▪ Toon geen afbeeldingen binnen de grafiek, door afbeeldingen als staaf te tonen 

zijn de verhoudingen minder duidelijk. 

▪ Y-as: toon vanaf nul, dit is een veelgemaakte fout waardoor het verschil tussen 

twee resultaten vaak groter lijkt, wat een vertekend beeld geeft. 

▪ X-as: let op de schaalverdeling, wanneer je niet in gelijke stappen weergeeft 

vertekent dit het beeld van de grafiek. 

▪ Geef je grafiek een titel, het is van belang dat het duidelijk is wat je met de grafiek 

laat zien. Toon daarom altijd de titel van een grafiek. 

▪ Benoem altijd wat je laat zien op de x-as en y-as, hetzelfde geldt voor de assen. 

Toon welke meeteenheid wordt gehandhaafd. 

▪ Gebruik wanneer het kan voor een staafgrafiek, een staafgrafiek is doorgaans het 

meest overzichtelijk. Vaak wordt een taartgrafiek gebruikt, maar deze is zelden 

een betere keuze. 

▪ Toon in 2D, veel programma’s hebben de optie om grafieken ook 3D weer te 

geven. Maar hierdoor is de grafiek doorgaans juist moeilijker af te lezen. 

 


