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Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân
Vandaag, woensdag 18 mei, heeft burgemeester Marga Waanders de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee is Gemeente Waadhoeke nu lid van de Coöperatie
DataFryslân U.A. en voegt Waadhoeke zich bij een groeiend gezelschap van Friese maatschappelijke organisaties die samen streven naar het verbeteren van het bestuur en de
maatschappelijke dienstverlening in Fryslân.
Waadhoeke is de eerste gemeente die zich na de oprichting van de nieuwe coöperatie heeft
aangesloten bij DataFryslân. Volgens burgemeester Waanders is dit het logische moment:
“We staan voor de nodige uitdagingen als gemeente. Waadhoeke is bijvoorbeeld de grootste
landbouwgemeente in Fryslân en de landbouw moet toekomstbestendig zijn. Of denk aan
het verder versterken van onze dienstverlening. Het zou mooi zijn om te verkennen wat er al
bekend is over deze uiteenlopende onderwerpen. Welke data zijn voorhanden en wat hebben die tot nu toe opgeleverd? Het is belangrijk om samenwerking met andere partijen te
zoeken om het beleid te kunnen ontwikkelen dat voor de lange termijn nodig is. Want dat
soort beleid is vaak gemeentegrensoverschrijdend. Daar zit een grote opgave voor bestuurders – zeker ook om de mensen erbij te betrekken die met de consequenties van dat beleid
te maken krijgen. Als lid van DataFryslân krijgen we toegang tot data en gedeelde kennis
waarmee we die opgave samen vorm kunnen geven. Het verzamelen van data is daarbij
geen doel op zich, maar een middel dat kan helpen om uit te vinden hoe we tot de beste resultaten kunnen komen.”
DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappelijke partijen (Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, NHL/STENDEN en Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van de samenwerking is om kennis en data te delen en toe te passen op het gebied van Friese maatschappelijke thema’s. Waadhoeke hoopt dat meer Friese gemeenten zich aansluiten bij

DataFryslân. Als er meer wordt samengewerkt, wordt de kracht van data in de dienstverlening van alle gemeenten groter.
De data-onderzoeken die DataFryslân in de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben geleid tot
nieuwe data en betere inzichten over thema’s als leefbaarheid, ouderenzorg, de Friese arbeidsmarkt en nog veel meer. Om met nog meer slagkracht deze toekomstgerichte thema’s
te kunnen onderzoeken, is DataFryslân sinds 2 februari van dit jaar een coöperatie. Een zelfstandige onderneming met de leden als mede-eigenaar. Door kennisuitwisseling, innovatief
onderzoek, advies en productontwikkeling maakt DataFryslân het delen en toepassen van
data effectief, betrouwbaar en veilig. In de Frisian Data Exchange (FDX) worden op termijn
de gezamenlijk ontwikkelde datadashboards en/of algoritmes via een centraal platform beschikbaar gesteld aan alle leden. Op die manier kan data een essentiële bijdrage leveren aan
het maken en uitvoeren van beter beleid.
-------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
DataFryslân is een coöperatie met de volgende leden:

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over dit persbericht van gemeente Waadhoeke, dan kunt u contact opnemen
met:

Gemeente Waadhoeke: afdeling communicatie via 0517 – 380 464 of communicatie@waadhoeke.nl
DataFryslân : Diederik Plug, Hoofd Communicatie coöperatie DataFryslân U.A.: diederik.plug@datafryslan.nl, Tel. +31 6 53 38 61 85. Meer informatie over DataFryslân: www.datafriesland.nl/vragen/

Voor vragen die specifiek betrekking hebben op de inbreng, rol of opvattingen van de leden van de coöperatie
verwijzen wij u naar de communicatieafdelingen van de respectievelijke leden.

