
Interprovinciale samenwerking  
Data & Analyse 



Wat kom je vandaag te weten?  
 

1. Provinciale werking Data & Analyse 
2. Interprovinciaal samenwerken 
3. Provincies.incijfers.be 



1. Provinciale werking 



Provinciale werking 
Elke provincie heeft een Steunpunt Data & Analyse 
 Vroeger: Steunpunt Sociale Planning  
 Nu: nieuwe klemtonen in werking, nieuwe naam D&A 
 

Data & Analyse werkt voor 
 Externe klanten: lokale besturen, welzijnsorganisaties,  

bovenlokale organisaties,… 
 Interne klanten: eigen provinciale diensten 

 

Data & Analyse biedt ondersteuning bij beleidsplanning:  
 Aanbieden van datareeksen en analyses op fijnmazig niveau 
 Bundelen van datareeksen  uit verschillende bronnen 
 Aanleveren van output aan de klant (o.a. exceltabellen,  

grafieken, kaarten, steekkaarten en rapporten) 



Provinciale werking 
Maar … we zijn méér dan een databank. We bieden ondersteuning 
en begeleiding:   
 Helpen klanten op weg en ondersteunen bij vraagverduidelijking 
 Beantwoorden vragen op maat 
 Begeleiden onderzoekstrajecten 
 Denken mee over onderzoeksprojecten van derden 

 
 

«Het Steunpunt is het ontbrekende stukje ‘kennis’  
bij een project. Ze zorgen voor een nieuwe insteek  
om verder te werken» - klant  



Provinciale werking 

Enkele voorbeelden 
 Onderzoek Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen: 

Resultaat: basis voor zeer gerichte inzet in buurten  
door lokale besturen 

 Omgevingsanalyse jongeren in Zelzate 
Resultaat: opstarten van huiswerkbegeleiding 

 Thematische dossiers Vlaams-Brabant: bv. Werken, Armoede, 
Gezondheid, ‘Wel op weg?’ (een analyse van het welzijnsaanbod) 

 limburg.incijfers.be, oostvlaanderen.incijfers.be 
 Achtergrondcijfers over vluchtelingen op zoek  

naar huisvesting in de provincie Antwerpen 

http://www.limburg.incijfers.be/
http://www.oostvlaanderen.incijfers.be/


2. Interprovinciaal     
samenwerken 



Interprovinciaal samenwerken 

Om een sterker provinciaal verhaal te krijgen: 
interprovinciale samenwerking 
 
Gemeenschappelijke sokkel: 
 gemeenschappelijke datasets 
 taakverdeling over het bijeenbrengen van data 
 afspraken over opmaak en gebruik van indicatoren 
 uitwisselen van expertise rond methodieken en producten 
 ontsluiten van data via dezelfde tool (provincies.incijfers.be) 
 



Interprovinciaal samenwerken 

Meerwaarde?  
 
We zijn complementair aan andere overheidsproducenten  
van data:  
 We maken gebruik van data van anderen 
 We verrijken de data:  

 Voegen verschillende gebiedsniveaus toe 
 Combineren data 
 Presenteren de data in overzichtelijke gegevensfiches  

en rapporten 
 … 



Interprovinciaal samenwerken 

Interprovinciale projecten 
 
Enkele voorbeelden 
 Onderzoek voor Domus Medica over hertekening eerstelijnszones  

Resultaat: in kaart brengen van werkingsgebieden  
van betrokken actoren 

 Bouwblokkenkaart voor de Vlaamse Milieu Maatschappij 
 



Interprovinciaal samenwerken 

Visie voor de toekomst?  
 
In 2017-2018 gaan we 
 Van Steunpunt Sociale Planning naar (Steunpunt) Data & Analyse  

=> verruiming van een inzet op welzijnsthema’s naar  ook 
grondgebonden thema’s zoals economie, klimaat, milieu, … 

 Samenwerken met de centrumsteden om data ter  
beschikking te stellen 



3. Provincies.incijfers.be 



Provincies in cijfers 





Provincies in cijfers  

Wat is het?  
 
 Initiatief van de Vlaamse provinciebesturen - Data & Analyse 
 Tool om op gebruiksvriendelijke manier data over verschillende 

thema’s te ontsluiten  
 Een instrument in het kader van beleidsplanning 



Provincies in cijfers  

Provincies.incijfers.be maakt het mogelijk om:  
 
 Zelf data op te vragen over verschillende thema’s  

 voor verschillende jaren 
 voor verschillende gebiedsniveaus  

(statistische sectoren, gemeenten, zorgregio’s, provincies…) 
 Zelf eenvoudig tabellen, kaarten of grafieken aan te maken 
 Zelf een mooie opmaak aan te brengen 
 Eigen presentaties te delen of te exporteren  

(naar word, excel, powerpoint …) 
 Kant en klare rapporten en fiches met veelgevraagde  

cijfers te raadplegen… 
 

https://provincies.incijfers.be/


Provincies in cijfers  

Provincies.incijfers.be - een ‘work in progress’ 
 
 Aanvullen met nieuwe data binnen bestaande thema’s 
 Uitbreiding naar nieuwe thema’s 
 Toevoeging van bijkomende gebiedsindelingen 
 Nog toegankelijker voorstellen van de data via een dashboard  

en rapporten 

https://provincies.incijfers.be/


Provincies in cijfers  

Demonstratie 



ALGEMEEN 
 
Voor de interprovinciale coördinatie:  
denaprovincies@vlaamsbrabant.be  
 
Voor de databank provincies in cijfers:  
info@provincies.incijfers.be 

CONTACTGEGEVENS 
 
Data & Analyse Provincie Antwerpen 
03 240 56 02 
data.analyse@provincieantwerpen.be 
www.provincieantwerpen.be/dataenanalyse  
 
Data & Analyse Provincie Limburg 
011 23 72 35 
dataenanalyse@limburg.be 
limburg.incijfers.be  
 
Steunpunt Data & Analyse Oost-Vlaanderen 
09 267 75 15 
data.analyse@oost-vlaanderen.be 
 
Steunpunt Data & Analyse Vlaams-Brabant 
016 26 77 87 
data.analyse@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/dataenanalyse 
 
Steunpunt Data & Analyse West-Vlaanderen 
050 40 33 37 
data.analyse@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/dataenanalyse 
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