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organisatie

Tableau versus Power BI. Alle voor- en nadelen van de 
tools op een rijtje.
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Welke rapportagetool past het beste bij jouw organisatie? 

De zoektocht naar datavisualisatie/reporting tools leidt in veel gevallen 

tot een overweging van de twee leidende partijen op de markt, te weten 

Tableau en Power BI. Dat roept de vraag op welke tool het best is. Het 

antwoord op deze vraag is heel persoonlijk, wat voor de één goed werkt, 

kan voor de ander absoluut niet passen binnen de wensen en eisen. In dit 

whitepaper zetten wij alle voor- en nadelen op een rijtje, zodat jij beter 

kunt bepalen welke tool het beste bij jouw organisatie past. Tevens noemen 

we een aantal kenmerken waarmee je rekening dient te houden bij het 

maken van jouw keuze. 
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Op welke onderdelen vergelijken we? 

Veel vergelijkingen tussen software tools zijn in enige mate subjectief, mede 

doordat de auteur een link of voorkeur heeft voor een van de vergeleken 

tools. dbf werkt met diverse datavisualisatie tools, waaronder zowel Power 

BI als Tableau en is op geen enkele wijze gelieerd aan deze partijen. Deze 

review is gebaseerd op eigen bevinden, niets meer en niets minder.

Om tot een goed vergelijk te komen, zullen we de tools vergelijken op een 

aantal onderdelen: 

• Het maken van rapportages en dashboards; 

• Datasets en koppelingen met diverse databronnen;

• Sharing content; 

• Schaalbaarheid; 

• Trainingsmateriaal; 

• Kosten. 
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Het opstellen van rapportages en dashboards

In Microsoft Power BI is het opstellen van een rapportage of dashboard 

erg gemakkelijk. De look en feel van de applicatie voelt vertrouwd, zeker 

voor gebruikers van andere Windows applicaties. Je kunt gegevens 

eenvoudig koppelen aan een visual, ook het switchen binnen visuals werkt 

erg makkelijk. Qua flexibiliteit en opties binnen een rapportage, heeft 

Power BI nog een weg te gaan. Hoewel de eenvoud van werken erg prettig 

is, heb je als gebruiker soms de behoefte iets meer te kunnen customizen 

dan nu het geval is. Ook Tableau wordt gekenmerkt door een prettige set 

van tools, waarmee je als gebruiker makkelijk uit de voeten kunt. Het feit 

dat er meer mogelijkheden zijn om graphs naar eigen smaak in te richten, 

zorgt voor een iets langere leercurve. Toch kun je als gebruiker vrij snel een 

mooi rapport opstellen. Zoals benoemd, ten opzichte van Power BI beschik 

je verder over iets uitgebreidere functionaliteit als het gaat om flexibiliteit 

van design. 
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Datasets en koppelingen met diverse databronnen 

Zowel in Tableau als Power BI is het eenvoudig diverse bronnen 

te gebruiken en te koppelen. Voor dbf is met name de eenvoudige 

koppeling met SQL databases in beide gevallen een pré. De uitgebreide 

koppelingsmogelijkheden van beide tools, zullen ongetwijfeld hebben 

bijgedragen aan het grote succes dat zij hebben. Door de Microsoft 

achtergrond is het koppelen met bijvoorbeeld Excel en andere Microsoft 

applicaties natuurlijk een uniek selling point van Power BI. 

Sharing content: het delen van rapporten en dashboards 

Wanneer je iets moois hebt gemaakt voor een (interne) klant, is het 

natuurlijk van cruciaal belang de informatie op een goede manier te 

kunnen delen. Hier valt ons op dat Tableau meer gebruiksgemak kent dan 

Power BI, al moet gezegd worden dat in recente releases, Power BI heeft 

gezorgd dat de functionaliteit van delen met externe partijen (buiten de 

eigen organisatie) is verbeterd. Wanneer we de vergelijking maken tussen 

een Tableau online account en het delen van content op die wijze en het 

gebruik van de Power BI gateway, moeten we concluderen dat Tableau 

momenteel wat verder is als het gaat om delen van uw content. Power BI 

biedt de functionaliteit, 

maar de interface biedt 

hier duidelijk minder 

gebruiksgemak. 
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 alle klantdata centraal      minder systemen analyseren       duidelijke dataprocessen

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid, klein beginnen en eenvoudig uitbreiden naar een groter 

geheel. Eerste opvallende punt is dat, met name voor kleine organisaties, 

de term klein beginnen niet echt van toepassing is op Tableau. Je betaalt 

voor slechts 2 gebruikers, alleen lokaal al zo’n € 1.500,- per jaar, vooraf 

te voldoen. De trial versie van 2 weekjes biedt onvoldoende ruimte om de 

tool goed te verkennen, waardoor je als koper mede aangewezen bent 

op ervaringen van externe partijen. Power BI pakt dit slimmer aan door 

een gratis versie aan te bieden. Vanzelfsprekend moet je uiteindelijk een 

betaald pakket afnemen om als organisatie met degelijke functionaliteit uit 

de voeten te kunnen, maar het geeft je de mogelijkheid klein te beginnen 

en uit te bouwen. Tot zover klein beginnen, hoe groot kunnen we het 

maken? Zowel in Tableau als in Power BI, is de mogelijkheid om te werken 

met stevige datasets. Je kunt veel van de logica aan de BI kant uitvoeren, 

al gaan we bij dbf meer uit van een backend logic aanpak, oftewel: veel 

van de complexiteit zit aan de backend kant. In de front-end willen we met 

name het resultaat presenteren. Daarover valt nog veel te zeggen, maar 

dat valt buiten de scope van dit whitepaper. 

Uitbreiding naar de toekomst betekent ook uitbreiding van functionaliteit 

en nieuwe mogelijkheden. Beide tools vallen op door een enorme set 

aan releases en nieuwe functionaliteit. Bij Power BI is dit wellicht nog iets 

intensiever, al moet je daarbij als kanttekening nemen dat Power BI qua 

functionaliteit een achterstand heeft in te lopen op Tableau. Vergeet niet, 

Tableau domineert de markt al meer dan 10 jaar, waar Power BI een 

relatief nieuwe speler is. 
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Training en community

Online trainingen zijn voor beide tools zeer uitgebreid en bovendien 

gratis beschikbaar. Wanneer je zelf voldoende effort steekt in het leren 

van de tools, zijn de mogelijkheden gigantisch. Hier gelden nauwelijks 

beperkingen. De community van Tableau is momenteel groter dan die van 

power BI, maar dat heeft ook te maken met de volwassenheid (jaren van 

bestaan) van de tool. 

Kosten

Last, but not least (zeker voor de meeste organisaties), zullen we de kosten 

beoordelen. Gezien de vele diverse pakketten en mogelijkheden, is het 

niet eenvoudig kosten te vergelijken. Laten we ons hier beperken tot de 

hoofdlijnen. Simpel gezegd: Power BI is goedkoper dan Tableau, zeker 

wanneer je eenvoudige tot degelijke functionaliteit wilt. Bij zeer uitgebreide 

functionaliteit en grote datasets kan het verschil kleiner worden. Zoals 

benoemd, bij Power BI kun je wat makkelijker klein beginnen om de tool te 

verkennen. 
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Conclusie

Beide tools zijn niet voor niets samen verantwoordelijk voor een gigantisch 

marktaandeel. Ze blinken uit in techniek, koppelingen, datasets en 

gebruiksgemak. Ook kun je in beide gevallen veel gratis trainingsmateriaal 

tot je nemen. De leercurve van Tableau is iets langer, maar dat komt met 

name omdat er meer opties zijn om te verkennen. Is flexibiliteit in design 

van dashboards en reports cruciaal voor je? Dan is Tableau zeker de tool 

van jouw keuze. Op dat vlak is Tableau nog steeds ongeëvenaard. Spelen 

kosten en schaalbaarheid een grote rol? Dan is voor jouw organisatie 

Power BI de tool die je zult kiezen. Gezien de huidige status van de tools en 

de diversiteit aan recente releases, zullen deze tools de komende jaren de 

markt domineren.
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Power BI Tableau

Look & feel ++ +

Flexibiliteit/ 

customizen 
+ ++

Gegevens 

koppelen aan 

visuals

++ ++

Bronnen koppelen ++ ++

Leergemak ++ +
Delen van content 

(Gemak)
+ ++

Gratis trial/gratis 

versie starten
++ +

Functionaliteiten + ++

Online training ++ ++

Hieronder volgt een korte opsomming van de onderdelen welke wij hebben 

onderzocht en hoe beide tools gescoord hebben. 
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Over dbf

Dit whitepaper is samengesteld door dbf. Wij zijn specialist op het gebied 

van data management, klantcontact en klantloyaliteit. Met onze data 

oplossingen zorgen wij dat klanten, loyale klanten worden. Wij verzamelen, 

structureren en combineren al 20 jaar online en offline data en geven 

marketeers daarmee inzicht in het gedrag van gebruikers. We delen onze 

kennis regelmatig via het dbf kenniscentrum.

Customer Data Platform: Marion
Marion is de naam van ons Customer Data Platform. De naam Marion is 

ontstaan vanuit Marketing Automation, want daar is ze sterk in. Marion 

onderscheidt zich van andere CDP’s in gebruikersgemak. Ze maakt data 

begrijpelijk, laagdrempelig en direct te gebruiken. Iedereen snapt het. 

Marion komt nooit alleen; ze brengt het hele dbf-team voor je mee. Raad 

en daad verzekerd! 

Met eigen ogen zien?
Een kijkje achter de schermen bij onze data & loyalty specialisten nemen? 

Geen probleem. Zij laten met enthousiasme hun mooiste marketing 

dashboards en handige modules in CDP Marion zien. Maak een afspraak 

en we geven je een rondleiding. We kijken er naar uit!

info@dbf.nl 

010 - 264 60 60

Rietbaan 6 

2908 LP  Capelle aan den IJssel 

www.dbf.nl

https://dbf.nl/kenniscentrum/
https://dbf.nl/marion/
mailto:info@dbf.nl
https://dbf.nl/?utm_source=whitepaper%20FW&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=whitepaper%20CDP%20Frankwatching
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