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Statistiek Vlaanderen zet in op meer toegankelijke info
Nieuwe website bundelt 250 betrouwbare cijfers over Vlaanderen voor breed publiek

Precies een jaar na de oprichting van Statistiek Vlaanderen, lanceert het netwerk een website die alle Vlaamse
openbare statistieken samenbrengt: www.statistiekvlaanderen.be. Zowel burgers en bedrijven als
onderzoekscentra en beleidsmakers vinden er ruim 250 betrouwbare cijferreeksen over Vlaanderen, thematisch
gebundeld. Dit is nog maar een eerste stap: volgend jaar wil Statistiek Vlaanderen nog meer openbare
statistieken delen met het grote publiek.

Of je nu verhuist, een nieuwe zaak start of als overheid je beleidskeuze wil onderbouwen, betrouwbare
statistieken zijn voor een breed publiek een nuttige bron van informatie. Statistiek Vlaanderen is het netwerk van
Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Het verzamelt en
produceert betrouwbare cijferreeksen over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen biedt antwoorden op vragen zoals
hoeveel inwoners zijn er, hoe evolueert onze luchtkwaliteit, wat doet de Vlaming in zijn vrije tijd, welke
ontwikkelingshulp biedt Vlaanderen, hoe gaat het met onze economische groei, …
Al die statistieken staan voortaan overzichtelijk op de vernieuwde website www.statistiekvlaanderen.be en zijn
eenvoudig te gebruiken. Zo kan je figuren meteen delen via sociale media of zelf aan de slag gaan met de
data. De meer gespecialiseerde gebruiker kan rechtstreeks naar de databanken en vindt extra duiding. Statistiek
Vlaanderen zal de updates aankondigen én een onpartijdige bredere context aanreiken, door statistieken
thematisch te groeperen, trends uit te tekenen en cijfers in een geografisch kader te plaatsen.
Hoofdstatisticus Roeland Beerten: “De lancering van de site is een sleutelmoment voor Statistiek Vlaanderen. We
zijn trots om deze onafhankelijke en kwaliteitsvolle cijfers openbaar te maken voor iedereen, ter info of om het
democratisch debat te voeden. Al is dit nog maar een start, we willen het Vlaamse statistieklandschap de
volgende jaren dynamisch laten groeien. Daarbij staan de criteria van kwaliteit en onafhankelijkheid die worden
voorgeschreven door Europa centraal. Ook willen we, samen met producenten én gebruikers, bekijken op welke
vlakken we meer statistieken kunnen ontwikkelen om een betere kennis over Vlaanderen op te bouwen.”
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