
De 5 voordelen van een dashboard

Als je een ondernemer vraagt wat hij het liefste doet, dan is het standaard antwoord 
ondernemen! Het liefst zijn ondernemers zo min mogelijk met cijfers bezig. Maar uiteraard 
is het wel belangrijk om te weten hoe de onderneming ervoor staat en waar nog meer 
winst te behalen valt. Waarschijnlijk herkent u zichzelf hierin.

Vraagt u zich af waar u dit jaar op gaat focussen om (lange termijn) doelstellingen te 
realiseren? Speelt u met plannen om te verkopen of wellicht te fuseren? Wilt u minder 
afhankelijk zijn van bepaalde producten of leveranciers? Misschien wilt u meer uit uw 
medewerkers halen of juist inzicht krijgen in te verwachten belastingen.

Als u zich verdiept in deze cijfers dan wilt u dat deze zo concreet mogelijk en begrijpbaar 
voorgelegd worden, en geënt zijn op uw onderneming, situatie en sector. Deze cijfers 
moeten altijd te raadplegen zijn, waardoor u voldoende inzicht heeft voor het bijsturen van 
uw onderneming. Dit is geen utopie, maar zeker mogelijk en het kan op een efficiënte 
manier!

Bij [Naam kantoor] maken we gebruik van de software van Visionplanner. Met 
Visionplanner Tussentijdse cijfers heeft u op ieder moment van de dag real-time inzicht in 
uw bedrijfsdata. Samen met u bepalen we de belangrijkste kpi’s om op te sturen, die wij 
vervolgens inzichtelijk maken in uw persoonlijke dashboard.

Gebruik maken van Visionplanner Tussentijdse cijfers biedt u een aantal voordelen:

Krijg inzicht en overzicht
U kunt het dashboard zo inrichten dat de belangrijkste cijfers van het bedrijf worden 
getoond. Hierdoor krijgt u focus op de juiste cijfers en kunt u op tijd bijsturen.

Vergroot de betrokkenheid van uw interne organisatie
Alle medewerkers werken samen aan het resultaat. Het is van belang iedereen op de 
hoogte te houden van de voortgang, anders voelen ze zich minder betrokken. Door een 
actueel  dashboard dat de voortgang weergeeft zorgt u ervoor dat het hele team 
betrokken blijft.

Bespaar tijd
Het dashboard laat realtime statistieken zien vanuit verschillende bronnen. U hoeft dus 
niet iedere bron afzonderlijk te raadplegen en cijfers naast elkaar te leggen om een 
totaalbeeld te krijgen. 



Visualiseer uw data
Misschien wel de grootste toegevoegde waarde van een goed dashboard: het is visueel, 
waardoor iedereen het kan begrijpen. Daarnaast is het dynamisch. Zo kunt u bijvoorbeeld 
alleen data van het laatste kwartaal weergeven, of in een bepaalde regio.

Kijk vooruit
Op basis van alle data kunt u voorspelmodellen inrichten. Een dashboard werkt immers 
veel sneller dan de mens informatie kan verwerken en mogelijke uitkomsten kan bepalen. 
Op basis van oude data, en een paar basisregels kan het systeem leren wat mogelijke 
ontwikkelingen zijn.

Uiteraard zijn er nog vele andere voordelen te benoemen waar we graag met u op in gaan. 
Daarnaast bespreken wij graag hoe wij kunnen helpen met  de totstandkoming van het 
dashboard en het doorvertalen van de inzichten in praktisch advies. U staat er immers niet 
alleen voor.

Wilt u meer weten over Visionplanner Tussentijdse cijfers? 
Neem dan contact met ons op.




