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1. Inleiding
Voor elke organisatie is betrouwbare informatie van
cruciaal belang. Met actuele informatie kunnen
beslissingen op basis van feiten worden genomen.
Door actuele inzichten op basis van data kunnen er
verbeteringen worden doorgevoerd die de organisatie
verder brengt of voordeel oplevert. Beslissingen van
vandaag zijn bepalend voor de resultaten op de lange
termijn.
Deze whitepaper gaat in op de toevoegde waarde van
een dashboard voor een Kinderopvang organisatie en
geeft antwoord op de vraag wanneer er sprake is van
een “goed” dashboard.
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2. Resultaat van een goed dashboard
De resultaten van een goed dashboard zijn:

1. (Meer) grip op de
bedrijfsvoeing

2. Data inzetten als
bedrijfsmiddel

3. Datagedreven werken
mogelijk maken
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3. Van data naar managementinformatie
Er wordt binnen een Kinderopvang organisatie
allerlei data verzameld. Denk hierbij aan o.a. de
financiële, personele en operationele gegevens
die systemen zijn opgeslagen. Een manier om
naar deze data te kijken is dat deze data een
bedrijfsmiddel zijn, welke ingezet kan worden
voor de bedrijfsvoering.
Uit de praktijk blijkt dat vaak beslissingen worden
genomen zonder over de juiste informatie te
beschikken. Terwijl voor goede beslissingen dit
juist van essentieel belang is. Door data
inzichtelijk te maken kan het management
bedrijfsprocessen sturen en optimaliseren. Door
gegevens uit de diverse systemen te combineren
ontstaat waardevolle data. Door de data op een
overzichtelijke manier te presenteren in een
dashboard
ontstaat
nuttige
stuuren
managementinformatie.

Veel gebruikte systemen binnen de Kinderopvang
Systemen
AFAS
Exact
Visma Reat
Konnect
Flexkids
KidsVision
Jaamo

Kinderopvang

Data is een essentieel bedrijfsmiddel om waarde te creëren
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4. Stuur- en management informatie
Met
managementinformatie
wordt
het
ondersteunen van en richting geven aan de
missie en doelstellingen van de organisatie met
behulp van informatie bedoeld. Daarnaast moet
een managementrapportage ondersteunen in de
uitvoering en controle (van Dijk, Gieles-Hoekstra,
Kalk & Von Saher, 2001). De managementinformatie laat zien wat de werkelijkheid is ten
opzichte van vooraf gedefinieerde meetpunten.
Stuurinformatie wordt (dagelijks) gebruikt om
direct bij te kunnen sturen.
Een aardig voorbeeld om dit verschil te illustreren
is de informatie die een bestuurder van een auto
in het dashboard kan aflezen. De snelheid die van
de snelheidsmeter kan worden afgelezen is de
stuurinformatie. Een bestuurder kan hier direct
invloed op uitoefenen. Het gemiddelde brandstof
verbruik of de gemiddelde snelheid die in de
boordcomputer af te lezen zijn, is de
managementinformatie.
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5. Kritische prestatie-indicatoren
Uit de praktijk blijkt dat veel managers behoefte
hebben aan de rapportage van een beperkte
hoeveelheid kerninformatie in de vorm van
prestatie-indicatoren (van Dijk, Gieles-Hoekstra,
Kalk & Von Saher, 2001). Het is belangrijk om niet
te veel indicatoren tegelijk te laten zien. Het is
voor een manager niet mogelijk om op 25 punten
te sturen.
Wij adviseren dan ook om tussen de vijf en tien
prestatie-indicatoren te definiëren waarop de
organisatie actief wil sturen. Daarnaast is een
prestatie-indicator zonder een duidelijk doel of
target geen Kritische Prestatie-indicator (KPI). De
gekozen targets maken het mogelijk om in één
oogopslag te zien hoe het ervoor staat.

Informatie (bijvoorbeeld Financieel, Personeel en
Bezetting) uit verschillende bronnen, kan in één
dashboard overzichtelijk worden getoond.
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6. Grip op de bedrijfsvoering
De eerste stap begint met de organisatiestrategie.
De strategische waarde van een dashboard
begint met het stellen van strategische vragen en
de daarbij behorende gegevens om inzicht te
verkrijgen. Een goed dashboard geeft een
overzicht van de gehele organisatie.
Een dashboard met uitsluitend financiële
informatie en prestatie-indicatoren is een
veelgemaakte fout bij het inrichten van
dashboards. Minstens zo belangrijk als de
financiële kant, zijn de personele en klant/client
indicatoren.
Een dashboard met actuele data geeft grip op de
bedrijfsvoering. Alleen met correcte informatie
levert een dashboard zinvolle informatie en
inzichten op. Het is van groot belang dat de data
van goede kwaliteit is.

In één oogopslag inzicht in de verzorgingskosten,
natuurlijk te filteren per cluster, locatie en/of
opvangsoort.
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(meer) grip op de bedrijfsvoering krijgen
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Wanneer een dashboard wordt ingericht met de
KPI’s die voor een Kinderopvang organisatie van
belang zijn, ontstaan inzichten en kan worden
gestart met het (bij) sturen. Zo kan er bijvoorbeeld
inzicht worden gecreëerd in bezettingsgraden, het
werkkapitaal en afwijkingen ten opzichte van de
begroting. Achteruitlopende prestaties kunnen
tijdig worden gesignaleerd door het toevoegen
van een trendlijn. In één oogopslag is te zien
welke onderdelen en/of processen goed
presteren en waar aandacht nodig is. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld:
• Bezettingsgraad ten opzichte van de capaciteit
• Inzet en planning medewerkers
• Personeelskosten ten opzichte van de omzet
• Exploitatieresultaat en Begroting
• Ziekteverzuim

• Wachtlijsten per locatie

Goede
KPI’s
voor
een
afdelingsof
clustermanager zijn niet dezelfde als goede KPI’s
voor de directie. Een valkuil is om met één
dashboard meerdere doelgroepen te bedienen.
Men moet de KPI’s te zien krijgen waarmee men
kan sturen. De tip hierbij is om een dashboard te
ontwikkelen per gebruikersgroep.

TIP:
Definieer tussen de 5 en 10 KPI’s en toon
deze overzichtelijk in een dashboard.
Meer gedetailleerde informatie kan in
aanvullende tabbladen worden getoond.
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Ook Personele informatie, zoals bijvoorbeeld het verzuim en de formatie (inclusief de in-en uitstroom) is in
één oogopslag inzichtelijk. Hiermee kan direct sturing aan de organisatie worden gegeven.
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7. Scenarioplanning
Het is ook mogelijk om historische trends te
combineren met veranderende situaties. Hiervoor
kunnen
verschillende
scenario’s
worden
uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
scenario van groei van het aantal kinderen of juist
een krimp hiervan. Snelle beslissingen nemen, op
basis van de juiste informatie, leveren de
organisatie voordeel op.
Met een goed dashboard kunnen verschillende
scenario’s relatief eenvoudig worden uitgewerkt
en getoond in het dashboard. Hiermee kan
telkens worden gecontroleerd op de prognose
(nog) kloppend is.
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8. Simpele visualisaties
Ons menselijk brein kan maar een bepaalde
hoeveelheid informatie verwerken. Voor een
effectief dashboard is het van belang dat de KPI’s
die het target niet halen opvallen. Een dashboard
dat bestaat uit een grote verscheidenheid aan
kleuren, stoplichten en taartgrafieken leidt af.
Hiermee kan de belangrijke boodschap van een
KPI dat achterblijft op het target over het hoofd
worden gezien. Het meest effectief is een heldere
weergave van de KPI’s en targets in een rustige
kleurstelling.
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9. Periodiek onderhoud
Een tip is om het dashboard levend te houden
door regelmatig evaluaties te houden met de
eindgebruikers. Hierbij is het van belang om per
doelgroep na te gaan in hoeverre het dashboard
nog passend is. Daarnaast kunnen wensen voor
aanpassing of verandering worden
geïnventariseerd.

Concrete vragen zijn:
• Welke informatie wordt echt gebruikt?
• Welke informatie wordt niet (meer) gebruikt
• Welke nieuwe informatie moet worden
toegevoegd?
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10. Een goed dashboard bevat

1

Organisatie brede informatie met KPI’s

2

KPI’s met elke een eigen doel of target

3 Specifieke informatie voor een doelgroep
4 Duidelijke en simpele grafieken en tabellen
5 Periodiek onderhoud om het dashboard relevant en waardevol te houden
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Over RESOLV
Wij werken samen vanuit de wil om te helpen en zijn oprecht geïnteresseerd in mensen en
vraagstukken. Als ervaringsdeskundigen en zelf startende adviseurs zijn wij actief op het snijvlak van
HR(M), Finance & Control en managementinformatie. Dit doen wij met passie voor flexibiliteit en staan
voor een hoge kwaliteit. Wij werken samen aan dat ene doel: een vitale, dynamische organisatie, die
zelfredzaam is met geborgde continuïteit van processen en met grip op haar bedrijfsvoering.
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Onze dienstverlening
Basis

Premium

•

Verschillende bestaande
(Excel) rapportages vertalen
naar één effectief en helder
dashboard
Maandelijks actualisatie

•

Support op offertebasis
en/of via ticketsysteem

Rapportages
ontwikkelen
in Microsoft
•
Power-BI

Premium Plus

•

Ontwikkelen van specifieke
rapportage in dynamische
dashboard, Bijvoorbeeld:
• KPI/OPI rapportage
• Financiele rapportage
• HRM rapportage

•

Ontwikkelen van een
integraal dashboard, waarbij
multidisciplinaire data wordt
gecombineerd in één helder
dashboard.

•

Abonnement voor Support

•

Abonnement voor Support

Extra (op offerte basis)
•
•
•
•
•

Rapportage coaching voor optimalisatie van processen informatie voorziening en -verzorging
Datawarehouse/data management
BI Project Management
Bemiddeling & invulling van interim BI professionals
Training Power-BI

