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Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen,
produceren en publiceren. Het netwerk heeft de opdracht
om een gecoördineerd statistiekbeleid uit te werken en
toe te passen, waarbij een flexibele en behulpzame dienstverlening aan gebruikers centraal staat.
Onze strategie geeft aan hoe we in de toekomst binnen de
Vlaamse overheid openbare statistiek willen ontwikkelen,
produceren en verspreiden. Ons strategisch kader is gebaseerd op internationale geldende principes voor openbare
statistiek en vormt een aanvulling op de Vlaamse openbare statistiekwetgeving. De vier pijlers van de strategie
die ons werk zullen vorm geven worden hier samengevat.

Onze openbare statistieken zijn er voor iedereen
Openbare statistiek staat ten dienste van de hele samenleving. Daarom besteden we niet alleen aandacht aan de
behoeften van de overheid op het vlak van statistische informatie, maar houden we ook rekening met de behoeften van
de brede Vlaamse samenleving. Hoewel we deel uitmaken van
de Vlaamse overheid, moet openbare statistiek voor een zo
breed mogelijke waaier van gebruikers nuttig en toegankelijk
zijn: het is een publiek goed. Het overheidsbeleid kan zeker
prioriteiten aangeven, maar het is niet louter de overheid
die bepaalt welke statistieken we plannen, produceren en
publiceren.

We leveren meer statistieken, met hoge kwaliteit,
en werken meer planmatig
We zorgen ervoor dat de statistieken die we produceren van
een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn en zo veel mogelijk de
informatiebehoeften dekt. We gaan proactief na op welke
domeinen we meer statistieken moeten produceren om een
betere kennis over Vlaanderen op te bouwen. Er bestaan
internationale kwaliteitsstandaarden over de productie en
verspreiding van openbare statistiek. Momenteel worden die
meestal impliciet gevolgd, maar soms ook niet. Onze ambitie
is om kwaliteit centraal te stellen in wat we doen. We gaan
daarom duidelijker plannen hoe we onze productie en verspreiding zullen aanpakken, en daarover duidelijk en tijdig
met de buitenwereld communiceren.

We werken onafhankelijk en zijn transparant
Een van de voornaamste onderscheidende kenmerken van
openbare statistieken is dat ze geloofwaardig en vertrouwenswaardig zijn, en door heel de samenleving als dusdanig
worden erkend. Ze moeten niet alleen van goede kwaliteit
zijn, maar ook ontwikkeld, geproduceerd en verspreid worden
zonder enige vorm van politieke inmenging. We streven naar
maximale transparantie in zowel de ontwikkeling, productie als verspreiding van statistiek, met duidelijke afspraken
tussen het politieke en het ambtelijke niveau.

We werken innovatief en richten onze blik op de
toekomst
In een samenleving waarin steeds meer data worden gegenereerd door ons alledaagse doen en laten is het belangrijk dat
we op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en ontwikkelingen op het vlak van nieuwe databronnen en statistische methodologieën. Dat betekent dat we innovatief aan de
slag gaan met externe experts, organisaties en partnerships
om een voortdurend lerend netwerk te zijn dat flexibel kan
inspelen op de complexe behoeften van gebruikers.
De volledige versie van onze strategie vindt u op
www.statistiekvlaanderen.be/strategie
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