
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Workshop Dashboarding – aan de slag met data-output 

 

Intro 

Dataverwerking wordt steeds meer gedigitaliseerd. Daardoor is data-output steeds sneller beschikbaar 

en wordt het gemakkelijker om data te verzamelen en te analyseren. De behoeften van de klanten 

verschuiven steeds meer naar een actueel inzicht in de financiële situatie en bijbehorend 

toekomstgericht advies. Door gebruik te maken van dashboarding-tools kan je dit inzicht aan klanten 

verschaffen en voor jezelf mogelijkheden creëren om te kunnen adviseren over zowel de actuele 

stand van zaken als mee te kunnen denken richting de toekomst.  

 

Wat levert het je op: 

Je leert welke randvoorwaarden binnen de kantoorprocessen aan moeten worden voldaan om 

dashboarding te kunnen aanbieden. Hoe je in gesprek blijft met je klant omtrent de actuele stand van 

zaken gedurende het jaar. Op welke manieren je dashboarding in kan zetten, zowel specifieke 

dashboarding tools als dashboardfunctionaliteit binnen bestaande software.   

Aan het eind van de training heb je voldoende kennis om meteen aan de slag kunnen met 

dashboarding binnen je eigen organisatie! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen van de training   

✓ Randvoorwaarden om dashboarding in te kunnen zetten 

✓ In gesprek blijven met klanten gedurende het jaar, dashboarding inzetten voor 

contactmomenten en adviesmogelijkheden 

✓ Mogelijkheden om gebruik te maken van dashboardfunctionaliteit binnen bestaande software 

✓ Mogelijkheden om gebruik te maken van dashboarding als dienstverlening (specifieke 

dashboarding software) 

✓ Verschillende toepassingsgebieden worden besproken 

✓ Een aantal user cases worden besproken 

 

Docent 

Tina Meeuwisz is Adviseur IT & Verandermanagement bij DOCCO, advies- en consultancybureau voor 
(strategische) ICT-trajecten bij administratie- en accountantskantoren. Tina heeft ruim 20 jaar ervaring 
binnen de accountancy waarbij de laatste 10 jaren zij zich meer is gaan richten op functioneel beheer 
van de geautomatiseerde systemen. Tina is gespecialiseerd in thema’s als software implementatie, 
procesbeschrijvingen, workflow inrichting, projectmanagement en verandermanagement. 

 

Duur, data & locatie 

Je bent op 8 oktober 2020 om 12:30 uur welkom voor ontvangst met lunch. De training duurt van 

13:00 tot en met 17:00 uur. De effectieve lestijd is 4 uur (4 PE- NBA).  

Locatie: Van der Valk Hotel – Bastion 73 – Veenendaal 

 

Investering en inschrijving 

Deelnemen kost je vier uur tijd en € 349,- (exclusief btw), lunch en 4 PE-punten zijn inbegrepen.  

  

Inschrijving gaat via de website: www.docco.nl/trainingen en/of via persoonlijk contact: Mirjam van 

Wolde (mirjam@docco.nl, 06-81028151)  


