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Statistiek Vlaanderen en Nederlandse CSB organiseren studiedag
‘Data science for better decisions’
Lancering Engelstalige versie van website Statistiek Vlaanderen
Op dinsdag 17 december organiseren Statistiek Vlaanderen en het Nederlandse Centraal Bureau
voor Statistiek (CSB) in Brussel een internationale studiedag over hoe de huidige datarevolutie kan
bijdragen tot kwaliteitsvolle openbare statistieken voor betere beleidsbeslissingen. Ter
gelegenheid van deze studiedag lanceert Statistiek Vlaanderen een Engelstalige versie van haar
website voor een internationaal publiek.
Sinds een aantal decennia neemt de beschikbaarheid van data zeer sterk toe. Het gaat om snel
beschikbare en fijnmazige gegevens die de overheid en andere beleidsmakers kunnen helpen om
beslissingen beter te ondersteunen. Statistiek Vlaanderen en het Nederlandse Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) organiseren over dit thema een studiedag in Brussel op 17 december met een aantal
internationale experten als sprekers.
Diane Coyle, professor aan Cambridge University, levert een bijdrage over hoe nieuwe economische
fenomenen zoals de ‘sharing economy’ (Uber, AirBnB) best mee in rekening worden genomen in
economische statistieken en het beleid dat erop gebaseerd is.
Kenneth Cukier, senior editor van The Economist, komt praten over hoe de ‘Big Data revolution’ ook
een uitdaging vormt voor de overheid en hoe die uitdaging een omwenteling betekent voor de
manier waarop de overheid omgaat met informatie.
In de namiddag volgen er een aantal specifieke debat-sessies rond een aantal topics zoals machine
learning, data visualisatie, web scraping en de ethische dimensie van big data. De studiedag wordt
afgesloten met een panel debat met een aantal experten uit Zwitserland en Nederland en van
Eurostat over de uitdagingen van de data revolutie voor beleidsvorming binnen de overheid.
Roeland Beerten, hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, kijkt alvast uit naar de studiedag: “De
steeds toenemende ‘datafication’ van onze samenleving stelt ons voor een aantal uitdagingen over
hoe de overheid informatie verzamelt en ter beschikking stelt aan beleidsmakers en andere
gebruikers die hun beslissingen willen onderbouwen met de best beschikbare data. Ook binnen
Vlaanderen willen we mee zijn met deze nieuwe ontwikkelingen om zo de uitdagingen van de
toekomst beter in kaart te kunnen brengen. Deze studiedag vormt alvast een mooie aanzet om bij te
dragen aan het debat hierover.”
Ter gelegenheid van deze studiedag lanceert Statistiek Vlaanderen ten slotte een Engelstalige versie
van haar website om betrouwbare en kwaliteitsvolle statistieken over Vlaanderen ook toegankelijk te
maken voor een internationaal publiek. Zie vanaf 17 december: www.statisticsflanders.be

Voor meer informatie

Voor meer informatie over het programma van de studiedag:
https://www.statistiekvlaanderen.be/studiedag-data-science-for-better-decisions-1
De inschrijvingen voor de studiedag zijn afgesloten. Maar leden van de pers zijn in het kader van
mediaberichtgeving nog welkom om (een deel van) de studiedag bij te wonen.
Contact: Jo Noppe I T 0491 92 40 82 I jo.noppe@vlaanderen.be
Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen heeft
als opdracht om alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

