2-daagse training

Datavisualisatie

De kracht van visueel communiceren

Initiatief en organisatie

In samenwerking met

training.heliview.nl/training-datavisualisatie

Wat leert u in deze
training?

• De voor- en nadelen van de verschillende datavisualisatievormen;
• Het kiezen van de meest effectieve visualisatievorm om uw data

inzichtelijk te maken;
• Het effectief presenteren van uw gegevens zodat de ontvanger deze

eenvoudig en snel kan interpreteren;
• Het afstemmen van uw datavisualisatie op de ontvanger;
• Het creëren van betere stuurinformatie;
• Het voorkomen van onjuiste conclusies door verkeerde

visualisaties;
• De werking van onze visuele waarneming om het effect

te maximaliseren;
• Het voorkomen van valkuilen;
• U krijgt tips voor krachtige management dashboards.

Kijk voor actuele trainingsdata op onze website

2-daagse training

Datavisualisatie

De kracht van visueel communiceren

De hoeveelheid data die we tegenwoordig verzamelen is eindeloos, maar deze data biedt het
management en andere besluitvormers van uw organisatie geen opzichzelfstaande waardevolle
inzichten. Het menselijk brein is visueel ingesteld. Hierdoor is datavisualisatie een krachtig communicatiemiddel om data sneller te delen, te interpreteren en te analyseren. Het stelt uw
organisatie in staat om veranderingen in het gedrag van uw klanten en de markt sneller te
signaleren en hier op in te spelen.
Tijdens deze training leert u hoe u gegevens effectief visualiseert, zodat belangrijke resultaten
niet aan de aandacht ontsnappen. U gaat zelf aan de slag met rapporten en dashboards zodat u
leert hoe u de ontwerpprincipes het beste kunt toepassen. U creëert
op deze manier betere stuurinformatie voor uw organisatie en voorkomt dat de verkeerde
conclusies getrokken worden.

Uw trainer

Michel Dekker houdt zich als één van de oprichters van Nova Silva
voornamelijk bezig met het bepalen van meetwaarden (KPI’s) en
ontwerpen van effectieve manieren om resultaten te communiceren
(rapporteren & datavisualisatie). Dit doet hij voor verschillende
bekende grote multinationale organisaties in de verzekeringswereld,
bancaire sector, IT en logistiek.
Datavisualisatie is een vast onderdeel van zijn dagelijks werk. Hij is
continu bezig met het verbeteren van rapporten en dashboards voor
zijn relaties. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd om zijn kennis
en ervaring te delen tijdens trainingen en workshops.
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Programma

DAG 1

DAG 2

Blok 1 Visueel en kwantitatief denken

Blok 3 Bouwstenen van datavisualisaties

Wat is Datavisualisatie en waar komt het
vandaan?
Hoe verwerken onze hersenen visuele
informatie?

Uit welke onderdelen bestaan datavisualisaties?
Wanneer gebruikt u een tabel en wanneer een
grafiek?

Gestalt principes

Welk type tabel/grafiek werkt het beste in een
bepaalde situatie?

Welke type data hebben we en hoe kunnen we
deze het beste visualiseren?

Hoe maakt u een samengestelde visualisatie:
het management dashboard?

Praktijkopdracht
Het beoordelen van bestaande visualisaties

Praktijkopdracht
Herontwerp een datavisualisatie met behulp
van de bouwstenen

Blok 2 Effectief visualiseren van data

Blok 4 Implementatie in uw organisatie

Hoe maakt u data eenvoudig en begrijpelijk
leesbaar?

Hoe zit het datavisualisatie proces in elkaar?
Hoe krijgt u het ontwerp geaccepteerd?

Wat zijn de basisprincipes en richtlijnen?
Wat zijn typische valkuilen in datavisualisatie?

Praktijkopdracht
Herkennen van valkuilen en vergroten van
de leesbaarheid van datavisualisaties

Wat hoort er thuis in uw datavisualisatie
stijlgids?

Praktijkopdracht
Uitwerken van een casus aan de hand van
het datavisualisatieproces

Aanvullende informatie
Deze training is onafhankelijk van de rapportagetool die u wilt gebruiken en u krijgt tips die
toepasbaar zijn binnen iedere bedrijfstak of functie.
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Deze training is ontwikkeld voor
Deze training is ontwikkeld voor iedereen die data sneller wil begrijpen en analyseren
en op een effectieve manier wil communiceren. Te denken valt aan functies als:
• Analisten

• Business

• Financials

• Informatiemanagers

Consultants

• Onderzoekers

• BI-ontwikkelaars

Incompany training
Wij organiseren deze training ook graag incompany voor u. Heeft u meerdere collega’s die ook deze
training willen volgen dan is incompany een uitstekende optie:

All-in tarief

U betaalt een vast tarief. Hoe meer collega’s
deelnemen aan de training, hoe lager uw
investering per deelnemer.

Maatwerk

We passen het programma van de training aan
aan uw wensen en het niveau van uw collega’s.

Maximale flexibiliteit

De training vindt plaats op het moment dat
het u uitkomt. Doordat de training bij u op
kantoor is, is de training eenvoudiger in te
passen in drukke werkschema’s.

Expertise trainer

Incompany maakt het voor de trainer mogelijk
zijn of haar ervaring over de specifieke situatie
waar uw organisatie en uw collega’s mee te
maken hebben optimaal in te zetten.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een
incompany training? Neem dan gerust contact
op met Kim Lucassen: +31 (0)76 548 40 59
of kim.lucassen@heliview.nl.

Reacties eerdere deelnemers

Inschrijven

“Theorie mooi aangevuld met praktijk
voorbeelden. Valkuilen en oefeningen
maken de training compleet. 2 dagen
vlogen om”
BPM consultant, ABN AMRO Bank NV

Prijs

“Lekker interactief en zeer interessant”
Functioneel beheerder/BI specialist,
Parnassia Groep

Schrijf u in op: training.heliview.nl/trainingdatavisualisatie

“Hele praktische training, direct bruikbaar,
prima sfeer”
MI specialist, Delta Lloyd

Kijk voor actuele data en locaties op onze
website.

Tweedaagse training: € 1.595,- (excl. BTW)*
* Prijs is inclusief documentatie, verfrissingen
en lunch, maar exclusief een eventuele
hotelovernachting.

Data en locaties

Algemene informatie
Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de training
een Heliview-certificaat van deelname.

Tijden
Inloop met koffie
Aanvang training
Einde training

08:30 uur
09:00 uur
17:00 uur

Annuleringsvoorwaarden
Voor onze betalings- en annuleringsvoorwaarden
verwijzen we u naar onze website.

Voor meer informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Participants
Service: +31 (0)76 - 548 40 20 of participants@heliview.nl
Voor meer informatie over de training neem contact op met Kim Lucassen: +31 (0)76 - 548 40 59 of
kim.lucassen@heliview.nl
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