
 

   
 

Gebruikershandleiding benchmark dashboard 
 
ACCOUNT AANMAKEN 

• Ga naar verenigingsmonitor.nocnsf.nl; 

• Klik op ‘wachtwoord vergeten of veranderen’; 

• Vul het mailadres in waarop je de info over het dashboard hebt ontvangen; 

• Klik op ‘verstuur e-mail’; 

• Volg de instructies in de mail die de secretaris ontvangt; 

• Je hebt een account aangemaakt en kunt nu inloggen via verenigingsmonitor.nocnsf.nl. 
 

OPBOUW DASHBOARD 

• Als je bent ingelogd zie je links van het scherm een zwart menu met onderwerpen. Dit 
menu kun je gebruiken om door het dashboard heen te navigeren. In het midden van het 
scherm zie je de vragen met de antwoorden die zijn verwerkt in grafieken, dit zijn de 
resultaten per vraag. Rechts van het scherm zie je een legenda en filtermenu. Hoe je deze 
gebruikt lees je hieronder. 

 
GRAFIEKEN LEZEN 

• De grafieken bevatten vier punten: oranje, lichtblauw, donkerblauw en soms geel. De 
oranje punt staat voor het resultaat van je vereniging, de lichtblauwe punt voor het 
gemiddelde resultaat van alle volleybalverenigingen, de donkerblauwe punt voor het 
gemiddelde resultaat van alle sportverenigingen en de gele punt voor het resultaat van je 
vereniging van vorig jaar. Dit laatste is bij volleybalverenigingen vanaf volgend jaar van 
toepassing. 
o Als er in een grafiek een oranje punt mist dan heeft je vereniging deze vraag niet 

ingevuld en daarom kan dit resultaat niet worden getoond. Als er in een grafiek een 
donkerblauwe punt mist dan hebben de andere sportbonden deze vraag niet 
gesteld. 

o Soms lijkt er een punt te missen maar dan zit dat punt verscholen achter een ander 
punt. Je ziet dan een dun lijntje in een andere kleur om één van de punten heen. Dit 
is dan zo omdat het resultaat van die punten dan precies gelijk is. 

o De gele punt is alleen zichtbaar als je vereniging de verenigingsmonitor en de 
desbetreffende vraag vorig jaar ook heeft ingevuld en als er niks veranderd is aan 
de vraag. 

o Als het lang duurt voordat de grafieken laden dan kan het helpen om internet 
opnieuw op te starten of een andere internetbrowser te gebruiken. 

• Als de tekst in de grafieken niet volledig leesbaar is dan kan dit liggen aan het merk van je 
laptop, je schermgrootte of je internetbrowser. Om de tekst volledig zichtbaar te maken 
pas je dit aan. 
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FILTERS GEBRUIKEN 

• Als je rechts geen filtermenu ziet, verklein dan je schermgrootte zodat deze zichtbaar 
wordt. 

• Bij ‘weergave opties’ kun je kiezen of je je vereniging wilt vergelijken met andere 
volleybalverenigingen (benchmark over eigen sport), met andere sportverenigingen 
(benchmark over meerdere sporten) of met allebei. 

• Bij ‘filters binnen eigen sport’ kun je kiezen met welke volleybalverenigingen je je 
vereniging wilt vergelijken. Je kunt kiezen voor alle volleybalverenigingen zodat je je 
vereniging vergelijkt met het gemiddelde resultaat, maar je kunt ook een aantal 
specifieke volleybalverenigingen aanklikken. Zo kun je je vereniging bijvoorbeeld 
vergelijken met de verenigingen in je omgeving. Je dient wel altijd minimaal zes 
volleybalverenigingen aan te klikken in verband met de anonimiteit. 

• Bij ‘filters over meerdere bonden’ kun je kiezen met welke sportverenigingen je je 
vereniging wilt vergelijken. Je kunt kiezen uit acht verschillende sporten. 

• Bij ‘aantal leden’ kun je kiezen met wat voor soort verenigingen je je vereniging wilt 
vergelijken. Als kleine vereniging kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je vereniging 
alleen te vergelijken met andere kleine verenigingen, omdat er bij grote verenigingen 
andere zaken spelen. 

• Klik na het instellen van de filters op ‘toepassen’ zodat de data in de grafieken wordt 
geladen.  

 


