
Less is more

Dit geldt ook voor data visualisaties.
Probeer zo weinig mogelijk op één
gra�ek of plaatje weer te geven. Dit
maakt het duidelijker voor de lezer en
het verhoogt uw kans om uw
boodschap over te brengen.
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Taarten horen bij
de bakker

Wat u ook doet, gebruik geen
taartdiagrammen. Deze zijn
onmogelijk te interpreteren of
vergelijken en brengen uw
lezers in de war. Hoewel ze
zeer populair zijn, is het zelden
de juiste keuze.
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Nieuw is niet per sé
beter
De voorbije jaren zijn de opties
om gra�eken te maken enorm
uitgebreid. Dit wil echter nog
niet zeggen dat u ze ook
allemaal moet gebruiken. Laat
3D voor in de cinéma, vermijd
schaduw en te veel kleuren.
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Assen zijn er om je
te helpen
De basis van een gra�ek zijn de twee
(of meer) assen. Deze zijn er om u te
helpen, wees dus zo vriendelijk om
ze een naam te geven. Niets zo
vervelend als een gra�ek zonder
duidelijke assen of waarden.
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Alles heeft zijn tijd

Begin van de data en maak
daaruit een gra�ek of andere
visual. Probeer geen visual te
gebruiken omdat u die er graag
bij wilt. Wanneer u dit forceert
is de kans groot dat uw gra�ek
weinig te vertellen heeft en u
uw doel volledig mist.
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De waarheid is niet
altijd welkom
Hoewel een gra�ek soms niet
helemaal toont wat u gehoopt had,
het is in geen enkel geval de
bedoeling om te gaan spelen met de
gegevens of deze te manipuleren.
Vroeg of laat valt u door de mand en
kan u uw verhaal de vuilbak in gooien,
daarbij zal uw geloofwaardigheid in
de toekomst een deuk hebben
opgelopen.

Kom uit de zandbak
Probeer de lezer geen zand in
de ogen te gooien door
moeilijke of verwarrende
visuals te gebruiken enkel en
alleen maar zodat uw verhaal
klopt. Hou het simpel en plaats
uzelf even in het hoofd van uw
doelpubliek.

Gooi het weg
Probeer bij elke visualisatie na
te denken of je hem echt nodig
hebt. Kan u uw verhaal
vertellen zonder, neem dan
afscheid, gooi hem in de
vuilbak en move on.

Maak het niet
ingewikkelder dan
het al is
Het hoofddoel van een visualisatie
is om ervoor te zorgen dat grote
hoeveelheid data inzichtelijker
wordt. Wanneer u al uw data in een
gra�ek gaat plotten, is de kans
groot dat u het nog ingewikkelder
maakt. Probeer daarom data te
mappen of te groeperen om zo
eenvoudigere voorstellingen te
maken.
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Van bakker tot zandbak: 9 tips
voor duidelijke & effectieve
visuals

DATA VISUALISATIE

Wenst u uw data te analyseren en visualiseren zodat u en uw organisatie betere en slimmere keuzes kunnen nemen? Zit u op een berg

kostbare data maar heeft u geen idee hoe u de eerste beklimming moet aanvatten? Aarzel dan niet ons te contacteren en wij kijken

samen met u hoe we uw meest kostbare bezit kunnen inzetten om uw organisatie bij te sturen!

U kan ons bereiken via email info@horsum.be of telefonisch op het nummer +32 9 378 38 28


