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1 Opbouw dashboard 

Een dashboard is altijd opgebouwd uit verschillende tabbladen: een tabblad met de naam van het 
dashboard – op dit tabblad vindt u alle relevante grafieken rond dit onderwerp (zie hieronder), 
een tabblad Data (zie §3) en een tabblad Toelichting (zie §4). 

De opbouw van het eerste tabblad ziet er als volgt uit: 

 

Een aantal onderdelen staan aangeduid met behulp van genummerde oranje rechthoeken:  

1. Als u op het VREG-logo klikt, gaat u terug naar de webpagina Energiemarkt in cijfers, als u 
klikt op het vraagtekentje komt u terecht bij deze handleiding.  

2. Hier vindt u de naam van het dashboard en uitleg over wat dit dashboard toont. Als er 
meer informatie en/of analyse opgenomen wordt in een rapport of andere publicatie 
vermelden wij hier telkens de link naar het rapport of de publicatie.  

3. Bij de filters kan u verschillende opties aan- en uitklikken. Wat u aanduidt bepaalt wat er 
te zien is in de grafieken en de tabellen in het dashboard. Indien er een plus voor een 
optie staat, zoals hier het geval is bij de jaartallen, verschijnen er extra opties wanneer u 
dit plusteken aanklikt. 

4. Dit zijn de tabbladknoppen. Hiermee kan u naar de andere tabbladen van het dashboard 
gaan. 
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2 Opbouw grafieken 

Om de grafieken in een dashboard beter te kunnen bestuderen, zijn er verschillende 
mogelijkheden. Aan de hand van een voorbeeld worden de verschillende opties toegelicht met de 
genummerde oranje rechthoeken. 

 

  

1. Als de muis op de rechterbovenhoek van een grafiek staat, ziet u twee knoppen 

verschijnen. Met de knop kan u de grafiek vergroten, met de knop kan u de legende 
aan- en uitzetten. 

2. Als er boven de naam van een as een lijn met cursor staat, kan u de cursor verschuiven 
om het uitzicht van de grafiek te veranderen. Bijvoorbeeld, in de grafiek hierboven kan de 
cursor naar links worden verplaatst om de toekenningen per jaar in plaats van per maand 
te zien. 

3. Als de muis op een onderdeel van de grafiek staat, verschijnt er wat meer informatie over 
dit deel. 

4. Met de muis kan u bepaalde delen van de grafiek of de legende aanklikken waardoor deze 
worden uitgelicht. U kan meerdere delen tegelijk aanduiden door tijdens het klikken de 
toets Ctrl ingedrukt te houden. U kan uw selectie ongedaan maken door op een witruimte 
van de grafiek te klikken. 
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3 Opbouw tabblad Data 

In het tabblad Data krijgt u de mogelijkheid om de data te bekijken en te downloaden. Het 
tabblad ziet er als volgt uit: 
 

 
 

1. Met deze knop kan u de tabel getoond in het dashboard downloaden. Het formaat van de 
tabel is geschikt om in Excel te openen.  

2. Als er filters staan, kan u selecteren welke data er in de tabel staan en dus ook gedownload 
worden. Deze filters zijn dezelfde als deze in het eerste tabblad, u moet dus maar 1 keer de 
filters juist zetten. 
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4 Opbouw tabblad Toelichting  

In dit tabblad vindt u meer uitleg en informatie over wat er precies in het dashboard wordt 
getoond.  
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