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Doel
Doel van een Power BI template is standaardisatie en meer gemak voor maker en 
eindgebruiker. De maker besteedt minder tijd aan het design; de eindgebruiker heeft meer 
herkenning en daardoor meer aandacht voor de inhoud.

Dashboards stralen hierdoor rust en professionaliteit uit. Ze zijn presentabel voor externe 
partijen, zoals aandeelhouders en klanten. 

Het bouwen van Power BI dashboards kost veel tijd. Zeker als designkeuzes steeds opnieuw 
gemaakt moeten worden. Binnen organisaties zie je vaak een wildgroei aan stijlen. Dit kan 
verwarrend zijn voor de eindgebruiker. De oplossing hiervoor is een Power BI template. 

Door het template dynamisch te maken, kan de maker eenvoudig aanpassingen maken 
in de lay-out, zonder de stijl te veranderen. Het grid kan eenvoudig aangepast worden van 
bijvoorbeeld 2x2 naar 2x3 zonder de algehele stijl te veranderen. 

Dank voor het downloaden!

5 VOORDELEN DYNAMISCH 
TEMPLATE

◊ sneller dashboards maken
◊ professionele look & feel
◊ (eind-)gebruikersgemak
◊ snel aanpassen lay-out
◊ herkenbare stijl organisatie

Goed dat je gaat werken met een 
template voor je Power BI dashboard.
 Ik vertel je graag over alle voordelen.

Heb je na het lezen vragen? Neem 
gerust contact op.

voorbeeld van een Grid met filterpanel

https://www.statstories.nl/contact
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Eindproduct
Wat krijg je aan het eind van dit project?

 ♦ Een .pbix en .pbit file met knoppen, 
filters, (evt) navigatie button, icoontjes, 
voorbeeldgrafieken en een drillthrough 
pagina.

 ♦ Een PowerPoint met moodboard en 
eenvoudig aan te passen achtergronden, 
met en zonder filterruimte.

 ♦ Achtergrondafbeeldingen (.svg) om in 
Power BI als background in te stellen.

 ♦ Een grid in de .pbix dat helpt bij uitlijnen 
van visuals, inclusief guidelines die helpen 
bij het behouden van een ‘padding’ 
(de witruimte om de grafiek) binnen elk 
grafiekgebied (cel in de matrix). 

 ♦ Een Power BI .json-thema: 

◊ optie 1: basis, met kleuren en 
basisinstellingen
◊ optie 2: uitgebreide .json met 
voorgedefinieerde grafiekopmaak, 
niet-native lettertype, en evt 
achtergrondafbeelding. 

 ♦ Online workshop voor werken met het 
template

 ♦ Optioneel: kalendertabel opgenomen 
in .pbit of .pbix file

Benodigdheden
Wat ik van jou nodig heb voor de start:

 ♦ huisstijldocument

 ♦ logobestanden en andere gewenste 
afbeeldingen/ icoontjes, etc.

 ♦ (eventueel) bedrijfspresentatie

 ♦ website ter inspiratie

 ♦ huidig dashboard, eventueel enkel 
screenshots

Stappenplan
We beginnen met een kick-off meeting om 
wensen in kaart te brengen. Bij voorkeur zijn 
de volgende personen hierbij aanwezig: 

 ♦ eindverantwoordelijke, 

 ♦ een dashboard bouwer / maker, 

 ♦ een eindgebruiker en 

 ♦ eventueel iemand van marketing

Tijdens deze sessie onderzoeken we 
hoe de eindgebruiker gebruik maakt 
van de dashboards en brengen we het 
expertiseniveau in kaart van de persoon die 
met het template dashboards gaat werken. 
We bepalen welke voorbeeldgrafieken 
gewenst zijn. Filterplaatsing bespreken we en 
of er navigatie binnen het dashboard nodig 
is.

Vervolgens ga ik werken aan een eerste opzet 
van het template. Ik maak een moodboard 
en in PowerPoint minimaal twee designs die 
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aansluiten bij de huisstijl van jouw organisatie. 
Deze designs presenteer ik in een online 
sessie. In deze sessie bepalen we welk design 
we verder uitwerken. 

Vervolgens maak ik de .pbix file aan met 
daarin de visuele elementen zoals knoppen, 
filters, en enkele grafieken (op basis van mock 
data). Hierna volgt een online sessie met de 
verschillende betrokkenen voor een laatste 
feedbackronde. Na deze sessie maak ik het 
template definitief.

Implementatie / ingebruikname 
van template
Hoewel het template intuïtief werkt, is het van 
belang het te introduceren bij gebruikers. Het 
template bevat een methodiek waardoor men 
binnen een minuut een nieuwe achtergrond 
kan maken en inladen in Power BI. Hoewel dit 
eenvoudig werkt, is het nodig dit kort toe te 
lichten en er mee te oefenen.

Bij voorkeur houden we een implementatie-
workshop voor de personen binnen de 
organisatie die met het template gaan 
werken. In deze workshop laat ik zien hoe 
te werken met het template, kan men 

1 Kosten hiervoor worden apart begroot

vragen stellen en oefenen. Eventueel kan 
ik zorgdragen voor het toepassen van het 
template in één of meer van de bestaande 
dashboards, als showcase1. Dit kan eventueel 
ook in samenwerking met een maker. 

Borging
Het is van belang een regelmatige 
check te doen op de toepassing van het 
template. Werkt iedereen ermee, worden 
de verschillende onderdelen op een goede 
manier toegepast?

Hoewel het template al een grote verbetering 
kan geven in de look & feel van dashboards, 
bestaat een goed design uit meer dan dat. 
Het template selecteert niet de juiste grafiek, 
hoe informatiestructuur en layout optimaal 
aansluit bij gebruiker en doel, en welke mate 
van interactiviteit benodigd is. Dit is kennis die 
de maker zelf in huis zal moeten hebben. 

Een cursus Dashboard Design kan dan een 
goede stap zijn. In deze cursus gaan we in op 
user-centered design, theoretische design 
principes, het opzetten van een informatie-
framework, grafiekkeuze, kleurkeuze, en meer. 
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Investering
De benodigde investering is als volgt:

Basis Power BI dynamisch template
 ♦ Kick-off workshop

 ♦ Design (.pbix, .pbit en .ppt)

 ♦ Basis .json

 ♦ Implementatie workshop

 ♦ Videotoelichting voor gebruik    

      TOTAAL  € 2.500

Optioneel
 ♦ Kalendertabel      € 100

 ♦ Uitgebreide .json thema     € 350

 ♦ Toepassen template in bestaand dashboard  in overleg

 ♦ Cursus Dashboard Design 

 ♦ (incompany, max 12 deelnemers)   € 2.500
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