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"Informatievormgevers zijn bijzondere mensen die over alle 
vaardigheden en talenten van een ontwerper beschikken; die daarbij 
de accuratesse en het probleemoplossend vermogen van een 
wetenschapper of wiskundige bezitten; en die de nieuwsgierigheid, 
onderzoeksvaardigheden en vasthoudendheid van een geleerde naar 
het werk meebrengen."

Terry Irwin 
Hoofd Carnegie Mellon School of Design

Informatievormgever



Wat moet een provincie met data!
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BeleidsEffectKeten
Input Throughput Output Outcome

Beleids-
doel

Middelen
๏ Tijd 
๏ Geld 
๏ Kennis 
๏ Methoden 
Aanpak

Activiteiten
๏ Processtappen 

• Risico-analyse 
• Handhavingsstrategie 
• Protocollen 

Uitvoering Beoogd 
Effect

Prestaties
๏ Producten 

• Vergunningen 
๏ Diensten 

• Subsidies 
Beleidsresultaat

๏ Doelgroep 
• Gedrag 
• Tevreden-

heid 
Beleidseffect 

๏ People 
๏ Planet 
๏ Prosperity

Doelmatigheid 
van activiteiten 

(efficiëntie)

Doelmatigheid
van de prestaties

(efficiëntie)

Doelmatigheid
van het beleid

(kosteneffectiviteit)

Doelbereiking
(beleidseffectiviteit)

Effecten

Doeltreffendheid
van het beleid

(effectiviteit)

Bron: Algemene Rekenkamer 2005; VNG 2012 



Wat moet een provincie met data

▸ PS in staat stellen zijn controlerende taak op GS uit te oefenen 

▸ Omgevingswet: 

▸ Iedereen een gelijke informatiepositie 

▸ Open Data 

▸ Uitvoering werken

Wat doet een provincie met data



Wat moet een provincie met data

Organisatie ontwikkeling

• Versterken strategisch denkvermogen 
• Verbinden 

• afdelingen 
• opgaven 
• keten- en netwerkpartners 
• burgers 

• Verbeteren basisdienstverlening



Monitors

Monitors bij de provincie Groningen

▸ Omgevingsbalans 

▸ Milieumonitor 

▸ Energiemonitor 

▸ Digitale monitor 

▸ Toestand van natuur & 
Landschap 

▸ Kwaliteitsgids landschap 

▸ Erfgoedmonitor

▸ Toerisme monitor 

▸  Landbouwmonitor 

▸ Monitor bedrijventerreinen  

▸ Monitor wind op land 

▸ Verkeersmonitor 

▸ Trend monitor 

▸ . . .



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ 3D Grafiek uitgevonden

19
94



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Toch maar 2D  

▸ Logaritmische schaal

19
95



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Kleur 

▸ Bar-chart = so good

19
99



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Zwelgen in kleur 

▸ Misschien toch line-chart?

20
07



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Bewuster kleurgebruik 

▸ Impactvolle grafieken

20
16



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Bewuster kleurgebruik 

▸ Inpactvolle grafieken

20
17



Datavisualisatie door de jaren heen

▸ Interactieve infographics 

▸ Direct inzicht

20
18

Deze informatie is nog niet definitief



Visueel Aantrekkelijk

Wat maakt het verschil?

▸ Visueel aantrekkelijk 

▸ Vang de aandacht - weet hoe wij zien



JE GAAT HET PAS ZIEN 
ALS JE HET DOOR HEBT

Johan Cruijff

Visueel Aantrekkelijk



Visueel Aantrekkelijk

Je ziet alleen wat je door hebt

▸ Mensen zullen gauw geneigd 
zijn om alleen bevestiging van 
bestaande ideeën te zien. 

▸ Faciliteer daarom: “What if” - 
vragen. 

▸ Geef duiding aan wat je ziet.



BELANGRIJKE DINGEN ZIE JE AL 
NOG VOOR JE HET DOOR HEBT

Louis Witte

Visueel Aantrekkelijk



Visueel Aantrekkelijk

attributes of pre-attentive processing

▸ Cues voor onbewuste 
signaalverwerking

KLEUR INTENSITEIT POSITIE

VORM ORIËNTATIE

GROOTTE

OMSLUITING

DIKTELENGTE



Visueel Aantrekkelijk

Kleurentheorie
▸ Verdiep je in hoe kleuren werken 

๏Hoe ze zijn opgebouwd 

๏Welke combinaties werken en 
welke niet 

๏Kleuren hebben een volgorde 

๏Kleuren zijn cultureel bepaald



Visueel Aantrekkelijk

Kleurentheorie

▸ Verdiep je in hoe kleuren werken 

๏ Vind inspiratie in mooie dingen



Visueel Aantrekkelijk

Kleurentheorie

▸ Verdiep je in hoe kleuren werken 

๏ De beleving van een kleur is 
vluchtig 

๏ Vermijdt legenda’s



Visueel Aantrekkelijk

Provinciaal%Plakorm%Arbeidsmarkt%Flevoland%

voor%
Verbeter je visualisaties

▸ Geef de dolende ogen houvast



Visueel Aantrekkelijk

Verbeter je visualisaties

▸ Geef de dolende ogen houvast 

▸ Help je waarnemingsvermogen 

▸ Zorg dat mensen niet hoéven 
te lezen om het te begrijpen 

▸ Biedt context / referenties



Visueel Aantrekkelijk

Grote leermeesters

▸ Stephen Few 

▸ Show me the numbers



Visueel Aantrekkelijk

Grote voorgangers
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▸ Show me the numbers 

▸ Alberto Cairo 

▸ The Functional Art



Visueel Aantrekkelijk
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Visueel Aantrekkelijk

Grote voorgangers

▸ Stephen Few 

▸ Show me the numbers 

▸ Alberto Cairo 

▸ The Functional Art 

▸ Cole Nussbaumer Knaflic 

▸ Storytelling with data 

▸ David McCandless 

▸ Information in Beautiful



Rijke Informatie

Wat maakt het verschil

▸ Visueel aantrekkelijk 

▸ Rijke informatie 

▸ Veel onderliggende data - hoge granulariteit



Rijke informatie

Minimale informatie

▸ Een losstaand 
gegeven ontbeert 
iedere context 

▸ Dit is erg waar 

▸ Maar is niet 
geloofwaardig



Rijke informatie

Magere informatie

▸ Nu snap je wel wat er 
bedoeld wordt, 

▸ Maar je gelooft het 
nog niet. 

▸ Je moet nog goed 
lezen om het zien wat 
er staat



Rijke informatie

Hulp bij de interpretatie

▸ OK! Het daalt. 

▸ Hoe kan dat nou?



Rijke informatie

Meer gegevens

▸ OK! Beter 

▸ Je begrijpt dat er 
variatie is tussen 
jaren. 

▸ Je ziet nu ook dat de 
trend niet significat is. 



Rijke informatie

Het Grote plaatje

▸ OK! Je snapt wat nu wat 
er beweerd is. 

▸ Je snapt nu ook wat de 
waarde is van de 
bewering. 

▸ Je snapt nu ook dat de 
trend op de lange 
termijn wel significant is, 
maar andersom.



Rijke informatie

Alle data

▸ Ja, leuk! 

▸ Er zit nog veel meer 
interessante 
informatie verstopt in 
de data. 

▸ Fun! = Verbinding!



Interactief

Wat maakt het verschil

▸ Visueel aantrekkelijk 

▸ Rijke informatie 

▸ Interactief 

▸ Sluit aan bij de belevingswereld van de lezer



Interactief

Aardbevingen

Klik op dit plaatje om naar 
de webversie te gaan

https://public.tableau.com/views/Aardbevingen_0/BevingenSlider?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:toolbar=no


Deel

Wat maakt het verschil

▸ Visueel aantrekkelijk 

▸ Rijke informatie 

▸ Interactief 

▸ Deel de data



DEEL

Open Data

▸ PDOK is geweldig (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) 

▸ 98% van de Statenleden en burgers kunnen er niets mee 

▸ Stel de data beschikbaar 

▸ Compact 

▸ Op maat 

▸ Met context 

▸ Maak het interessant



Wat Krijg je dan

De Staat van Groningen

▸ Interactief > verbind 

▸ Mooie visualisaties > Inzicht 

▸ Context > Duiding 

▸ Sluit de beleidscyclus > Beter functionerende overheid 

▸ . . . 

Deze link wordt pas over enige tijd actief.

https://destaatvangroningen.nl


En nu?

Lessons learned

▸ Data-literacy moet en gaat omhoog 

▸ Data-visualisatie brengt het onzichtbare in beeld  

▸ Maakt zichtbaar wat er gedaan wordt 

▸ Maakt zichtbaar wat er mis is 

▸ Interactieve informatie werkt! 

▸ Maakt informatie makkelijker geaccepteerd 

▸ Maakt het interessant



En nu?

Leasons learned II
▸ Weapons of math destruction 

๏ Houdt de algoritmes onder controle 

▸ Specialisten 

๏ uit isolement en podium bieden 

▸ Have lots of eye-balls on your work



De Staat van Groningen

Een wereld van verschil


