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In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten in het overgangsjaar 2021 en lichten we de oprichting van de Coöperatie DataFryslân
nader toe.

/ algemeen verantwoordingsverslag

Met zijn succesvolle onderzoeksprojecten en data-evenementen is
DataFryslân een gevestigde waarde geworden in de Friese data-ecologie.
Om die waarde kracht bij te zetten en een volgende professionaliseringsslag
te maken, is DataFryslân per 2 februari 2022 een coöperatie geworden. In die
vorm zet DataFryslân haar publieke taken voort als een maatschappelijke
onderneming, waarin data worden gedeeld en innovatie wordt
gestimuleerd en versterkt.

/ inleiding

1 / voorwoord

DataFryslân heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot kennis- en onderzoekscentrum voor het doelgericht en veilig verzamelen en toepassen van data
binnen bestuur en dienstverlening. Jaarlijks organiseren wij met die insteek
een reeks data-events waar kennis wordt gedeeld en deelnemers op basis
van gezamenlijk kort- en langlopend onderzoek leren hoe data kunnen helpen
om inzichten te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Daarmee dragen we bij aan het
stimuleren van de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân
kunnen spelen.

/ voorwoord

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese
maatschappelijke organisaties die tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid
bij de Kulturele Haadstêd 2018 ontdekten dat er mooie dingen kunnen
ontstaan als partijen met diverse achtergronden kennis en ervaringen met
elkaar delen en samen optrekken met een gemeenschappelijk doel: datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren.

/ governance

Leeuwarden, september 2022
Eelke de Jong, bestuursvoorzitter,
Rudolf Simons, Directeur DataFryslân.

/ colofon
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/ algemeen verantwoordingsverslag

2 / inleiding

Begroting 2021
Begroot
Financiële bijdragen
Gemeente Leeuwarden

210.000
50.000

Gemeente Súdwest Fryslân

50.000
210.000

Totaal

520.000

In-kind bijdragen

2021
35.000

Gemeente Súdwest Fryslân

35.000

NHL Stenden

50.000

RUG

64.000

Provinsje Fryslân

30.000

Totaal

Salarissen & Personeelskosten

Manager community’s
Manager communicatie
Hoofd design
Manager events

Jan-Daem de Langen Programmaleider
					sociaal
Jasper Heslinga		
Programmaleider
					toerisme
Jetty Komrij		
Oswald Dijkstra		
Lucas van Assen		
Janneke Arntzen		
Frits de Roos		
Marcel Dekker		

Datascientist
Datascientist
Datascientist		
Datascientist
Datascientist
Datascientist

Frits van der Steege
Leonie van Goor		

Trainee datascientist
Trainee datascientist

2021

/ financiën

Kosten

214.000

PROFESSIONEEL
Tot aan de oprichting van de Coöperatie
DataFryslân voerde de gemeente SúdwestFryslân het zogeheten penvoerderschap uit
voor het samenwerkingsverband. Daarmee
trad de gemeente Súdwest-Fryslân op als
werkgever, contractpartij voor derden en als

Edwin Elferink		
Diederik Plug		
Jurjen Hofstra		
Corryna Smits		

503.808

Huisvestingsfaciliteiten

38.000

Communicatie

20.000

Besluitvorming 2021

25.000

Evente

50.000

CBS: Microdata

30.000

/ colofon

20.000

/ governance

Kosten ICT en data-infra

686.808

/9

/ personeel

FSP

Directeur

/ communicatie

Provinsje Fryslân

Rudolf Simons		

/ activiteiten

Gemeente Smallingerland

Totaal
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2021

DataFryslân heeft ondanks de impact van de
COVID-19-crisis geen financiële maatregelen
hoeven treffen. Wel is er bewust met de
begroting omgegaan. Doordat een aantal dataevents vanwege lockdownbeperkingen geen
doorgang kon vinden (of alleen digitaal kon
worden gehouden) heeft de organisatie zelfs
op een aantal posten uit de begroting kunnen
besparen.

financieel beheerder van de middelen. Met de
oprichting van de Coöperatie DataFryslân is de
Coöperatie formeel werkgever en stopt het
penvoerderschap van de gemeente SúdwestFryslân.
Het
personeelsbestand
van
DataFryslân is de afgelopen jaren stabiel
geweest en bestond in 2021 uit de volgende
functies en medewerkers:

/ algemeen verantwoordingsverslag

Dat doen wij voornamelijk door middel
van onze data-events: de /PODIUMs, /LABs
en /HUBs. In 2021 kwamen in onze
/PODIUM-sessies onderwerpen aan bod als
‘Burgemeesters in cyberspace’, het belang van
zorgdata of ‘Airbnb als databron’ om meer
kennis over toerisme in Fryslân te vergaren. In
de twee- of driedaagse /LAB-bijeenkomsten
behandelden we met onze partners thema’s
als leefbaarheid, ouderenzorg en de toekomst
van de Friese arbeidsmarkt. In de /HUBs,
langlopende onderzoeksprojecten, gingen de
deelnemers nog dieper op prangende thema’s
in. Een ander aandachtsgebied, toerisme, werd
uitgediept in een uitgebreid dashboard.

DataFryslân begon het jaar 2021 met een
positief saldo uit 2020 van € 370.948. Er is
zoals verwacht enigszins ingeteerd op de
reserve. Dit is vooraf voorzien, de financiële
bijdragen zijn lager dan de kosten waardoor de
reserve daarvoor ingezet moet worden. De
komende jaren moeten de financiële bijdragen
hoger worden door het aantrekken van nieuwe
leden en zal er ieder jaar een beetje ingeleverd
moeten worden op de reserve. Het jaar 2021 is
afgesloten met een positief saldo van € 329.995.
Dit positieve saldo is meegenomen als reserve
naar 2022.

/ inleiding

2021 IN VOGELVLUCHT
De toenemende hoeveelheid en diversiteit van
data die in de maatschappij en binnen het
openbaar bestuur worden gegenereerd hebben
een groot maatschappelijk effect. Voor het
openbaar bestuur bieden die data de mogelijkheid nieuwe manieren te vinden om beleidskeuzes te onderbouwen, op basis van complexe
analyses en kunstmatige intelligentie. Daarvoor
is het noodzakelijk dat de juiste data op de
juiste manier worden verzameld, gedeeld, geïnterpreteerd en verwerkt. DataFryslân draagt
als kennis- en onderzoekscentrum bij aan het
doelgericht en veilig verzamelen en toepassen
van data binnen bestuur en dienstverlening.

FINANCIEEL
De begroting van DataFryslân van 2019 en
2020 is met één jaar verlengd in 2021 met de
ambitie om in 2022 een coöperatie te worden
en toe te werken naar een meerjarenbegroting.
De baten voor 2021 betreffen de financiële
bijdragen van de samenwerkingspartners. Het
totaal van de baten bedraagt voor 2021
€ 490.000 ten opzichte van de begrote €
520.000. Het verschil zit in de verrekening van
een detachering (zie Hoofdstuk 7).

/ voorwoord

Voor DataFryslân was 2021 een overgangsjaar.
Na een start-up-periode waarin ‘pionieren met
data’ centraal stond, werd besloten tot verdere
professionalisering. Daarvoor werd gekozen
voor de coöperatievorm, een onderneming
waarvan de leden gezamenlijk eigenaar zijn.
2021 stond dan ook in het teken van de
oprichting van die coöperatie, tegen de achtergrond van de data-events die onverminderd de
kern van onze activiteiten vormen.
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/ financiën

Frisian Development Goals (FDG).
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/ personeel

Als Coöperatie biedt DataFryslân niet alleen
een grote meerwaarde aan de deelnemende
leden, maar ook aan het datalandschap van
Fryslân, het openbaar bestuur van de provincie
en de Friese bevolking.

/ communicatie

Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen
profiteren de leden van de nieuwe coöperatie
nu van de nog effectievere kracht van de
samenwerking tussen partijen die vanuit hun
eigen rol en expertise bijdragen. Kennis en
data worden gedeeld, innovatie wordt gestimuleerd en versterkt, producten die in de Coöperatie worden ontwikkeld kunnen breed worden
gedistribueerd ten gunste van alle deelnemers,
er ontstaan significante schaal- en inkoopvoordelen en daarmee belangrijke kostenvoordelen.  

/ activiteiten

CORONA
De COVID-19-pandemie heeft een ongekende
impact gehad op de economie. Onze focus
heeft gedurende deze moeilijke periode vooral
gelegen op de gezondheid en het welzijn van
ons team. We hebben het advies van de
overheid en lokale overheden naar de letter
opgevolgd.
Onze
data-events
vonden
uitsluitend online plaats.

COÖPERATIE
Gedurende 2021 was een van de hoofdtaken
van de organisatie het voorbereiden van de
oprichting van de Coöperatie DataFryslân U.A..
Het ‘ombouwen’ van een samenwerkingsverband tot een vereniging van leden die samen
een bedrijf hebben met als maatschappelijk
doel voor alle leden het stimuleren en versterken
van datagedreven werken in Fryslân, had de
nodige voeten in de aarde.

/ algemeen verantwoordingsverslag

• 	De 18 Friese gemeenten en overheidsinstellingen.
• 	Semi-overheid en intermediaire organisaties:
hierbij valt te denken aan woningcorporaties
en ziekenhuizen, maar aan ook zorgpartijen
en sociale verzekeringsinstellingen.
•	Kennisinstellingen: In Fryslân is de hele
onderwijskolom vertegenwoordigd met
universitair, hoger beroepsonderwijs en de
ROC’s. Daarnaast zijn ook onderzoeksinstellingen zoals Wetsus en FSP aan te merken
als kennisinstellingen.
•	Private partijen: marktsector; bedrijven en
financiële instellingen en particulieren.

Dit heeft geleid tot thuiswerken tijdens de
lockdowns vanwege reisbeperkingen, advies
van de overheid en sluiting van scholen en
kinderopvang. Ook na de lockdowns zijn we
steeds meer hybride blijven werken. De medewerkers die parttime werken zijn gemiddeld
één dag per week op kantoor. Het thuiswerken
blijft ook na de lockdowns deel uitmaken van
het bedrijfsbeleid.

/ inleiding

COMMUNITY
Fryslân is een provincie met een eigen kleur en
identiteit. Cultuur is een integraal onderdeel
van de Friese samenleving. DataFryslân heeft
zich in 2021 verder geprofileerd als Fries onderzoeks- en kenniscentrum. De allianties die
essentieel zijn voor de missie van DataFryslân
zoeken wij nadrukkelijk binnen Fryslân zelf.
Naast Friese overheden en kennisinstellingen
– onze basis – zijn ook Friese private en intermediaire partijen welkom om strategisch mee
samen te werken aan de digitale transformatie
van de provincie Fryslân. Binnen onze communitystrategie wordt bij de primaire doelgroepen
actief geworven voor nieuwe leden. Deze doelgroepen zijn te verdelen in vier typen organisaties:

/ voorwoord

DUURZAAM
In de aanloop naar de oprichting van de coöperatie heeft DataFryslân zich gecommitteerd
aan de 11 Frisian Development Goals;
duurzame doelstellingen voor een beter
Fryslân.
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/ activiteiten

3 / Algemeen verantwoordingsverslag

ONZE KERNWAARDEN
•	Fryslân sintraal/ Friesland Centraal / Fryslân
minded
•	
Spylfjild feroarjer / Game changer / Game
Changer
• Autoriteit/ Autoriteit/ Authority
• Tûk resultaat/ Slim resultaat/ Smart result

/ activiteiten

DataFryslân en haar partners streven naar de
digitale transformatie van de provincie Fryslân.
We innoveren en verbeteren de publieke dienstverlening, werken eraan om bestuur en besluitvorming te baseren op objectieve data en
algoritmes en maken ons er sterk voor dat
iedereen in de provincie eigenaar blijft van zijn
eigen data. Een digitaal Fryslân zorgt voor een
gezonder en economisch klimaat.

/ communicatie

DataFryslân is een kennis- en innovatieknooppunt voor het veilig verzamelen,
bewerken, delen en inzetten van Friese data
door en voor Friese publieke en private organisaties. Voor DataFryslân zijn data geen doel,
maar een middel. Wij willen als overkoepelende data-autoriteit data gebruiken om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren.
Wij willen in de Friese samenleving draagvlak
creëren voor de positieve maatschappelijke rol

/ personeel
/ financiën

missie

/ governance

Wij verrijken digitaal Fryslân met nieuwe waarde en waarden.
Wy ferrykje digitaal Fryslân mei nije wearde en waarden.

/ 15
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/ colofon

Missie & Kernwaarden.
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/ algemeen verantwoordingsverslag

die data kunnen spelen. Dat doen we door
middel van kennisuitwisseling, innovatief
onderzoek, advies, productontwikkeling en
voorlichting. DataFryslân levert een bijdrage
aan beter beleid en effectievere dienstverlening.
Gebaseerd op objectieve en verifieerbare
gegevens, waarbij dataveiligheid en de privacy
van de Friese burger zijn gewaarborgd.

/ inleiding

MISSIE
In DataFryslân werken Friese overheden,
kennisinstellingen en private partijen strategisch samen aan de digitale transformatie van
de provincie Fryslân. We innoveren en verbeteren de publieke dienstverlening, baseren
bestuur en besluitvorming op objectieve data,
algoritmes en kunstmatige intelligentie en
maken ons er sterk voor dat iedereen in de
provincie eigenaar blijft van zijn eigen data. We
werken aan een digitaal Fryslân dat goed is
voor haar inwoners.

VISIE
Als kennis- en onderzoekscentrum stimuleert
en faciliteert DataFryslân het doelgericht en
veilig verzamelen en toepassen van objectieve
en verifieerbare data om het bestuur effectiever
en dienstverlening efficiënter te maken. De
positieve rol die data voor de inwoners van
Fryslân kunnen spelen waarborgen wij door de
dataveiligheid en de privacy van de Friese
burger te garanderen.

/ voorwoord

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een
digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief
onbeschreven is maar de belofte heeft van
nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een
Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere
normen en regels worden gevormd. DataFryslân
gelooft in de sociale kracht van data om de
dienstverlening door maatschappelijke organisaties beter en effectiever te maken, in dienst
van de Friese burger. Daarvoor heeft Fryslân
toegang nodig tot haar eigen data en de kennis
om deze data in te zetten voor de ontwikkeling
van een beter Fryslân.

DataFryslân jaarverslag 2021

De thema’s van de data-events die DataFryslân
organiseert, moeten gericht zijn op de 11
kennisdomeinen
als
landelijk/regionale
vertaling van de Sustainable Development
Goals (SDG’s) zoals vastgesteld door de
Verenigde Naties, met typische Nederlandse/
Friese problematieken. DataFryslân gaat zijn
programmering in 2022 dan ook nauw laten
aansluiten bij deze Kennisdomeinen en de
daaraan gekoppelde Frisian Development
Goals (FDG’s, zie pagina 11).

/ personeel
/ financiën

COMMUNITYDOELEN
In 2021 hebben we ons communitybeleid geformuleerd voor de volgende fase. Allereerst is
het goed om te realiseren dat een community
een gemeenschap van groepen/personen is
met een gezamenlijke interesse of gedeelde
doelstelling.

/ colofon
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/ governance
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DUURZAME DOELEN
DataFryslân opereert op de gebieden van
Sociaal, Economisch en Fysieke leefomgeving
in Fryslân. Daarbinnen bevinden zich 11 kennisdomeinen die zich laten vertalen in 18 Frisian
Development Goals (FDG).

/ communicatie

Gezamenlijk met DataFryslân-partners een
programma/agenda van data-events
ontwikkelen voor 2021/2022   
DataFryslân heeft op basis van haar werkwijze
met /PODIUMs, /LABs en /HUBs al programmatisch ervaring opgedaan door te werken met
vertegenwoordigers van de oprichters in de
Programma Advies Commissie, de PAC. Dit
jaar is gebruikt om dat verder te ontwikkelen.
Er worden twee programmalijnen, met bijbehorende programmamanager, Sociaal en
Toerisme onderkend waarbinnen projecten
worden ondergebracht. Dit resulteert in het
programma voor 2021 dat loopt van april 2021
tot en met 2022. De PAC zal in de nieuwe
coöperatie gecontinueerd worden maar dan
meer als zelfstandig orgaan.  

In 2021 hebben we ervoor gekozen ons te
focussen op de werving van nieuwe leden, dus
communities vanuit marketingperspectief, met
als belangrijkste doel om alle 18 gemeenten
van de provincie Fryslân aan te laten sluiten bij
de nieuwe coöperatie.  

/ activiteiten

PROFESSIONELE DOELEN
De doelstellingen voor 2021 stonden voor een
belangrijk deel in het teken van de voorbereiding en het ontwikkelen van de coöperatie
als nieuwe organisatievorm.

Vanuit intern belang of waarde.
Dit zijn community’s van groepen die voor
onze organisatie/ons netwerk van belang zijn,

Vanuit marketingperspectief
Hier gaat het om bestaande én nieuwe leden.  

/ algemeen verantwoordingsverslag

DataFryslân heeft het jaar 2021 afgesloten met
een positief saldo van € 329.995. Per 31
december 2021 bedroeg de nettowinst €
289.042. Daarbij is er een reservering
opgenomen van ongeveer 110.000 voor de
lasten van het eerste kwartaal 2022. In dat
eerste kwartaal van 2022 zijn er immers wel
kosten, maar nog geen inkomsten voor de
Coöperatie.  

Vanuit inhoudelijk perspectief
In navolging van de SDG’s en de Brede
Welvaartsdoelen onderscheiden we verschillende kennisdomeinen. Een hoofdindeling is te
onderscheiden in Sociaal, Economisch en
Fysiek.   

zoals de Functionarissen Gegevensbescherming of de hoofden Communicatie van
de leden van de coöperatie.  

/ inleiding

saldo restant 2019: € 209.745
Saldo restant 2020:€ 161.203
Saldo restant 2021: € 329.995

Voorbereiden ontwerp coöperatie  
Begin 2022 wordt de coöperatie DataFryslâan
notarieel opgericht als coöperatieve vereniging.
De bestaande oprichters worden dan leden-eigenaren. Dat betekent dat er veel voorbereidingen getroffen moeten worden. Er ontstaat
een nieuwe organisatie, nieuwe governance en
nieuwe bedrijfsvoering. Op alle terreinen
moeten stukken worden ontwikkeld, zoals aktes
en regelementen (governance), businessplan
en andersoortige regelementen zoals personeelsreglement.    
Voor realisatie is een kwartiermaker aangesteld en wordt een inrichtingsplan opgesteld.  

DataFryslân kijkt vanuit drie perspectieven
naar community’s:  

/ voorwoord

FINANCIËLE DOELEN
DataFryslân heeft de afgelopen jaren de
boekjaren met een positief saldo afgesloten en
daardoor een reserve opgebouwd:
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/ algemeen verantwoordingsverslag

4 / activiteiten

/PODIUM
In 2021 zijn er vier /PODIUM-events georganiseerd gericht op kenniscirculatie. De /PODIUM
onderwerpen sloten aan bij de /LAB en /HUB
projecten vanuit de programma’s toerisme en
sociaal.

943

Totaal aantal YOUTUBE
weergaven podia 2021

46%

van de bezoekers/geïnteresseerden betreffen leden
v an de bezoekers/geïnteresseerden betreffen niet-leden

30%

v an de niet-leden betreft een
prospect (potentieel lid)

/ 22 
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/ colofon

56%

Het succes van de podium-events was het
grootst binnen de sociale thema’s ‘De toekomst
van prognoses: een voorspelling’, met een
lezing over het WMO-voorspelmodel door de
VNG, en ‘Waarom data over zorg ons een zorg

/ governance

Totaal aantal aanmeldingen podia
2021

/ financiën

311

Door de COVID-situatie en de beperkende
overheidsmaatregelen die dientengevolge
werden ingevoerd, werden digitale uitzendingen van onze data-events de norm. Dit
vergde een andere manier van organiseren
waarbij we tijdelijk in de rol van producent en
regisseur moesten kruipen. Door het digitaal
organiseren van events en de mogelijkheid tot
terugkijken van de opgenomen sessies op ons
YouTubekanaal ontstond er ook steeds meer
interesse van buiten de provincie Fryslân voor
de georganiseerde Data-Events.

/ personeel
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Activiteiten 2021 - 2022

/ communicatie

OVERZICHT JAARRESULTATEN
In onze /PODIUMs belichtten we in 2021
uiteenlopende thema’s, zoals de haalbaarheid
en het effect van voorspelmodellen, de waarde
van data in de ouderenzorg, het gebruik van
data uit bronnen als Airbnb en Booking.com
om meer informatie over toerisme in Fryslân te
genereren, burgemeesters in cyberspace,
energiearmoede in Fryslân en data & storytelling.
Thema’s die in de /LABs van 2021 aan de orde
kwamen, waren onder meer het voorspellen
van toeristische bezoekersstromen met behulp
van data, de toekomst van de Friese arbeidsmarkt, hoe de ouderenzorg kan anticiperen op
de toekomst, en manieren waarop burgers die
te maken hebben met energiearmoede beter
kunnen worden opgespoord en geholpen.
Onze /HUBs leidden in 2021 onder meer tot
concrete inzichten over de geografische
verdeling van inkomensongelijkheid in Fryslân,
de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
openbare voorzieningen, de toekomst van
ouderenzorg en over de herkomst, activiteiten
en bezoekerservaringen van binnen- en buitenlandse toeristen die Fryslân bezoeken.

/ activiteiten
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DataFryslân is het jaar gestart met hoge
ambities binnen het jaarprogramma. Vanwege
de focus op de oprichting van de coöperatie,
de nog steeds voortdurende COVID-perikelen
en personele mutaties zijn de ambities binnen
de data-events iets bijgesteld en is er gekozen
voor kwaliteit boven kwantiteit.

/ algemeen verantwoordingsverslag

Binnen de onderzoeksprogramma’s waren de
programmaleiders nog wel verantwoordelijk
voor de samenhang binnen hun programma,

de samenwerking met de leden en de uitvoering
van de data-events. Ook is er geëxperimenteerd met externe projectleiders (van de ledenorganisaties) binnen de projecten.  

/ inleiding

In 2021 werd er voor het eerst geëxperimenteerd met de ontwikkeling van een gezamenlijke jaaragenda in samenwerking met de
Programma Advies Commissie (PAC). De
onderzoeksprogramma’s werden daarbij niet
zoals voorheen bedacht en vormgegeven door
de programmaleiders vanuit de twee programmalijnen (sociaal en toerisme); het vaststellen
van onderwerpen en het prioriteren daarvan
vond in samenwerking met de leden plaats. Op
basis van de positieve ervaringen wordt dit
proces verder vormgegeven en doorontwikkeld.

/ voorwoord

In 2021 organiseerde DataFryslân 13 dataevents: 4 keer een /PODIUM gericht op de
verspreiding van innovatieve ideeën in Fryslân,
5 keer een /LAB waarbij we met Friese maatschappelijke organisaties data-experimenten
aangingen en daar samen van leerden. En 4
keer een langer lopend /HUB-project waarbij
met organisaties die data en expertise
inbrachten de verdieping werd gezocht op het
gebied van de thema’s ’toerisme en ‘sociaal’.

265
	  Youtube weergaven
107 aanmeldingen

De toekomst van prognoses: een voorspelling

265 Youtube weergaven
94 aanmeldingen

Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

265 Youtube weergaven
46 aanmeldingen

Airbnb als databron: kans of bedreiging?

265 Youtube weergaven
64 aanmeldingen

Burgemeesters in cyberspace

/HUB ‘ Wegen naar welvaart ‘
In dit /HUB werd de dynamiek op de Friese
arbeidsmarkt in kaart gebracht door in te
zoomen op de data van in- en uitstroom van
arbeidskrachten. Hierdoor kan een betere
inschatting gemaakt worden in  welke sectoren
problemen zullen ontstaan. Een belangrijke les

/ colofon
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/ financiën

/HUB
Het DataFryslân /HUB is gericht op de ontwikkeling van dataproducten en het maken van
koppelingen met relevante databronnen. Er
wordt projectmatig gewerkt vanuit verschillende thema’s die aangedragen worden vanuit
de leden van DataFryslân.

/ personeel

/LAB
Tijdens de /LABs die in 2021 werden georganiseerd is er met verschillende Friese organisaties samengewerkt binnen o.a. de toeristische
sector, overheid, onderwijs, arbeidsbemiddeling, woningcorporaties en zorgpartijen. De
deelnemers brachten kennis en expertise in
vanuit hun eigen organisaties, waarmee een
gezamenlijk en breed gedragen resultaat
gecreëerd is. Die resultaten zijn grotendeels
verder gebruikt voor het uitstippelen van de
aansluitende /HUB-events. Ook is er geëxperimenteerd met de techniek van predictive maintenance om een werkend model te bouwen om
voorspellingen mee te kunnen doen.

/ communicatie

De meeste waarde van de /LABszit in de essentiële geleerde lessen over hoe deelnemers uit
verschillende disciplines en organisaties met
elkaar kunnen samenwerken. Daarbij is het
stellen van een juiste onderzoeksvraag en het
verzamelen van de benodigde data cruciaal om
een optimaal resultaat te krijgen.  

/ activiteiten

De Podium-events werden door de deelnemers
beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer
van 8,0. De meeste bezoekers konden de
opgedane kennis en informatie gebruiken
binnen de organisatie waar ze voor werken. En
op innovatieve waarde voor de eigen organisaties scoren de podia gemiddeld een 8,4.  

/HUB ‘Scherpstellen op ouderenzorg ‘
Tijdens dit /HUB is het Fries Venster Thuiswonende Ouderen door DataFryslân ontworpen
samen met ouderen en belangenorganisaties,
zorgorganisaties,
woningcorporaties,
gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoren
en regionale kennisorganisaties zoals het Fries
Sociaal Planbureau (FSP) en ROS Friesland.
Uit het venster zijn trends te traceren die
betrekking hebben op vergrijzing en
ontgroening, ingrijpende veranderingen van
leefstijlkeuzes, een tekort aan zorgverleners en
een koerswijziging in beleid gericht op langer
thuis wonen.

/HUB ‘Toere troch Fryslân’
Binnen het toerisme-/HUB ‘Toere troch Fryslân’
is de customer journey, ook wel klantreis, van
de bezoekers aan Fryslân aan de hand van
vier touch points en door middel van (big)-data
in kaart gebracht. De touch points zijn: ‘zoeken,
boeken, bezoeken en vloeken’. Welke reis legt
een bezoeker in Fryslân af? Deze klantreis
begint al vóór het bezoek aan Fryslân en eindigt
pas als iemand zijn koffers weer heeft uitgepakt
en of zijn reis aan anderen vertelt. Het resulterende dashboard is online te raadplegen en
verschaft boeiende informatie, dankzij de
unieke databronnen die zijn gebruikt.

/ algemeen verantwoordingsverslag

De meeste PODIUM-bezoekers hebben een
functie op het gebied van advies, beleid en/of
data.

Met het Friese Venster op Thuiswonende
Ouderen worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht, door de zorgvragen
van ouderen voor de komende 20 jaar te extrapoleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar
gemiddelden, maar wordt nadrukkelijk ook
ingezoomd op verschillen in zorgvraag tussen
verschillende groepen ouderen in Fryslân.

/ inleiding

bleek dat de data erg versnipperd zijn.dat er op
verschillende manieren met dezelfde data
wordt omgegaan en dat er voor bepaalde
begrippen verschillende definities worden
gebruikt. Belangrijke conclusie was dat we in
Friesland werk zouden moeten maken van een
centrale plek waar data volgens eenduidige
definities wordt opgeslagen, om voor alle
arbeidsmarktsectoren een helder beeld te
kunnen schetsen.

/ voorwoord

moeten zijn’, een forumdiscussie met vertegenwoordigers van Friese gemeenten, zorgpartijen
en het FSP over de ouderenzorg in Friesland.
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/ algemeen verantwoordingsverslag

EDUCATIE
Voor DataFryslân is het essentieel dat toekomstige professionals actief deel uitmaken van
onze data-activiteiten. In 2021 hebben we daar
op verschillende manieren vorm aan gegeven.  
Vanuit de RUG hebben studenten van de minor
DataWise bijgedragen; daarnaast hebben
studenten geparticipeerd in het /LAB
Enerzjyearmoed. Doutzen van der Wal, Wander
van der Wal en Erwin van der Kooij, studenten
vanuit verschillende opleidingen Communicatie
en Multimedia Design hebben als stagiair/afstudeerder bijgedragen aan een of meerdere
data-activiteiten. Tenslotte hebben Frits van
der Steege en Leonie van Goor (Master
studente Data science and Society, Tilburg
School of Humanities and Digital Sciences)
geparticipeerd in werkervaringsplekken.   
Daarnaast hebben meerdere studenten geparticipeerd in verschillende /PODIUMs.

/ activiteiten
/ communicatie
/ personeel
/ financiën
/ governance

De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met Friese microdata, hebben we partijen
om ons heen verzameld om mee samen te
werken en kennis mee te delen en hebben we
een formule van data-events en een programmering van onderzoeksprogramma’s ontwikkeld
die in 2021 zijn definigtieve beslag kreeg.

Daarmee is nu de fase aangebroken waarin we
actief data gaan verzamelen en op basis
daarvan komen tot daadwerkelijke producten.
We voorzien dat er ruimte is voor een plek waar
onze (toekomstige) leden veilig data met elkaar
kunnen delen (de Frisian Data Exchange, of
FDX) én kunnen profiteren van dataproducten
die als aanvulling dienen op de reeds
beschikbare data. We voorzien dat we met
zowel die producten als met de FDX in 2022
een start kunnen maken. Dat betekent ook dat
we programmatisch moeten gaan werken, juist
om onze innovatieve kracht te kunnen waarborgen.

/ inleiding

Naast deze specifiek door onze communitystrategie ingegeven inspanningen werden bij
de activiteiten en data-events binnen de
programmalijnen Toerisme en Sociaal (inhoudelijk) behalve onze partners ook veel andere
partijen in ons netwerk bij de uitvoering
betrokken. Deze partijen bleken een belangrijke ‘pool van betrokkenen’ te zijn, waar veel
potentiële nieuwe leden en ambassadeurs
aanwezig bleken te zijn.

BOUWEN
AAN
DE
COÖPERATIE
DATAFRYSLÂN  
De voorbereidingen van en het voorwerk voor
de oprichting van de coöperatie DataFryslân,
de kwartiermakersfase en de productier van
het daarvoor noodzakelijke businessmodel en
inrichtingsplan hebben in 2021 veel focus, inzet
en organisatorische inspanningen gevergd. Er
is gewerkt aan een ontwerp voor de in februari
2022 op te richten coöperatie. De aktes en
reglementen daarvoor zijn in samenspraak met
de partijen, juristen en notaris opgesteld. Er is
in het kader daarvan onder meer alsd doel
geformuleerd om in 2023 alle Friese gemeenten
aan te laten sluiten bij de coöperatie. Om dat
binnen de doelplanning te kunnen bereiken is
het lobbywerk bij potentiële leden al in 2021 in
gang gezet. De eerste toezeggingen van
partijen die in 2022 wilden toetreden tot de
coöperatie stammen dan ook al uit die periode.
  
INNOVATIE
Innovatie zit in het DNA van DataFryslan, maar
tegelijkertijd is het geen doel op zich. Datagedreven werken in combinatie met steeds
complexere vraagstukken met meer stakeholders en kleinere budgetten ‘dwingt’ ons om
zelf innovatief te opereren als (kleine) organisatie om zo voor onze partners en netwerkpartijen een katalysator te zijn voor innovatie.  

/ voorwoord

CONSULTANCY
In 2021 is er voor het eerst ervaring opgedaan
met consultancy. Daarbij ging het om een
datascientist die voor de duur van een half jaar
meedraaide in een extern project. Om mdat
mogelijk te maken heeft DataFryslân een
data-aanvraag gedaan voor toegang tot de
microdata-omgeving en koppelingen met
Vektis. Door de ervaring die op deze manier is
opgedaan weten we meer over het werken met
microdata, het proces van de aanvraag van
microdata en de samenwerking met externe
partijen (consultancy). Deze kennis kan in de
toekomst ook weer voor eigen projecten
gebruikt worden en de opgebouwde relatie
vanuit de samenwerking is waardevol voor de
toekomst.
  
COMMUNITY’S
In 2021 hebben we in het kader van onze
communitystrategie met de in het lidmaatschap
van DataFryslan geïnteresseerde gemeenten
– dat zijn verreweg de meeste Friese gemeenten
– gesprekken gevoerd over mogelijke
aansluiting bij de op te richten coöperatie.

/ colofon
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Intern:
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Daarnaast zijn er interne community’s te definiëren die we zelf hebben gecreëerd, zoals de
FG’s en de Hoofden Communicatie van de
huidige (en toekomstige) leden. Waar het
communitybeleid dus primair mikt op (de
relaties binnen en de groei van) de DataFryslân-community, dient het communicatiebeleid
weliswaar die aanpak te ondersteunen, maar
moet het zwaartepunt liggen bij het bereiken
en bedienen van externe community’s/doelgroepen. De hoofdthema’s van de communicatie zijn daarbij:

/ personeel
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COMMUNICATIETACTIEK
De Coöperatie is jong en heeft als voornaamste
prioriteit groei; meer leden betekent meer slagkracht, meer mogelijkheden en meer impact.

De 11 kennisdomeinen;
De stakeholders;
Friese maatschappelijke partijen.

/ communicatie

In februari 2021 werd een Manager Communicatie aangetrokken om de communicatie-activiteiten te ondersteunen en versterken. Het

HERIJKING COMMUNICATIEBELEID 2021
Naar aanleiding van de evaluatie kreeg het
communicatiebeleid de volgende focuspunten:

COMMUNICATIEMIDDELEN
• Website;
• Online-artikelen, storytelling;
• Social media: LinkedIn en Twitter;
• Video’s op YouTube kanaal & website;
• Podcasts;
•	Traditionele’ publieksmedia en vakmedia;
• Saleskit community manager;
•	
Ambassadeurs: stuurgroepleden en medewerkers;
•	Periodieke nieuwsbrief per e-mail, met daarin
relevant nieuws enachtergronden, links naar
interessant leesvoer of naar artikelen/video’s
etc. die eerder op de website hebben gestaan.

/ activiteiten

DE KERNBOODSCHAPPEN VAN DE
COMMUNICATIESTRATEGIE:
•	
DataFryslân is de samenwerkingspartner
voor datagedreven werken in Fryslân;
•	DataFryslân ondersteunt en verbindt organisaties en speelt een rol in kennisontwikkeling
rondom data;
•	DataFryslân is ‘on the move’- vooruitgang en
successen mogen aan de grote klok worden
gehangen.

HERFORMULERING DOELGROEPEN
• Stakeholders (Friese organisaties, bestuurders
van de samenwerkende organisaties, Professional communities, de vakinhoudelijke medewerkers van de samenwerkende organisaties,
Trainees, PhD’s en studenten);
• Aspirant-)leden;
•	Media (zoals LC en Omrop Fryslân, maar ook
landelijk) en via hen Inwoners van Fryslân;
•	(Potentiële) afnemers van DF-dataproducten.

Vandaar dat het community beleid van
DataFryslân in eerste instantie ook primair
focust op het doen aansluiten van meer leden.
Het communicatiebeleid speelt daar uiteraard
een rol in. Gewaakt moet echter worden voor
een te grote overlap tussen communicatie- en
wat in essentie marketingbeleid is. Het communicatiebeleid van DataFryslân moet als doel
hebben de doelgroepen te informeren en te
motiveren (‘wie zijn wij, wat doen wij en met
welk doel doen wij dat, wat kan dat voor u
betekenen’, etc.); het marketingbeleid heeft als
doel de ontvanger te activeren (‘word lid, doe
mee aan een data-event, bezoek een van onze
Podiums, gebruik onze producten’. Zoals
hierboven gesteld wordt in het communitybeleid van DataFryslân de komende twee jaar
vooral ingezet op het borgen van de relatie met
de bestaande leden van de Coöperatie en het
werven van nieuwe en potentiële leden.
Daarnaast heeft DataFryslân te maken met de
community’s die voortkomen uit het strategisch
speelveld:

/ algemeen verantwoordingsverslag

Als primaire doelgroepen werden geïdentificeerd: Friese organisaties, ambassadeurs
(ofwel leden van de stuurgroep en medewerkers van DataFryslân), de professionele
community in Fryslân en Trainees/PhDstudenten. Als primaire communicatiemiddelen
werd gekozen voor: social media, de website
van DataFryslân, een periodieke nieuwsbrief,
persberichten, events, de ambassadeurs en
een ‘databox’, ofwel een perskit.

•	
DataFryslân heeft in haar eerste drie
bestaansjaren binnen de Friese data
community (diegenen die in de praktijk werken
met data en daar binnen hun organisatie
verantwoordelijk voor zijn) een grote naamsbekendheid opgebouwd;
•	DataFryslân wordt door hen vooral positief
beoordeeld. De belangstelling voor dataevents is gaandeweg gegroeid, deelnamecijfers eveneens en de resultaten van de
projecten (LABs en HUBs) en kennisuitwisseling (PODIUMs) wordt hoog aangeslagen;
•	De online berichten worden goed gelezen;
•	
Van de socialmediakanalen blijkt vooral
LinkedIn succesvol; in 2021 is het aantal
volgers daarvan sterk toegenomen;
•	
Twitter vertoont minder groei, maar wordt
trouw gelezen door de bestaande volgers;
•	Het YouTube-kanaal van DataFryslân scoort
wisselend qua weergave van de registraties
van data-events, maar is niet structureel
gegroeid in abonnee-aantal. Dat heeft voornamelijk te maken met het ad-hoc-karakter
van de producties die worden geplaatst.

• Versterken van het merk DataFryslân;
•	DataFryslân positioneren als een gevestigde
organisatie, niet als startup;
•	
Events op een positieve manier onder de
aandacht brengen en houden;
•	Werven van leden;
• De doelstellingen van DataFryslân promoten;
•	Intern versterken samenwerking (binnen de
organisatie en met haar leden);
•	Publiek informeren, vertrouwen creëren over
datagedreven werken.

/ inleiding

•	Naamsbekendheid genereren en een positief
imago creëren en behouden;
•	Zowel in- als extern het enthousiasme voor
datagedreven werken aanwakkeren;
•	
Medewerkers en stuurgroepleden ondersteunen om goede ambassadeurs voor
DataFryslân te (willen) zijn.

communicatieplan werd aangepast en bijgewerkt. De nadruk kwam daarbij meer te liggen
op de inzet van de website en socialemediakanalen om de belangstelling voor en de resultaten van de data-events aan te jagen. Ook
werd naast de aankondiging van events en het
publiceren van de resultaten daarvan ingezet
op meer ‘storytelling’ en achtergrondverhalen
(zoals in een zomerserie over het dashboard
Toere Troch Fryslân). De evaluatie van het
communicatiebeleid medio 2021 leidde tot de
volgende inzichten:

/ voorwoord

Vanaf de oprichting van DataFryslân in 2019
was het communicatiebeleid er vooral op
gericht om de organisatie bekend te maken in
Fryslân. Niet alleen naamsbekendheid
genereren was daarbij cruciaal, maar ook het
creëren van bewustzijn van de waarde van de
organisatie om datagedreven werken te stimuleren. Insteek van het beleid was primair:

/ 32 
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/ financiën

NIEUWSBRIEVEN
Binnen de herijkte communicatiestrategie is

PODCAST
In de nieuwe communicatiestrategie is ook
voorzien in een podcast. Niet alleen omdat dit
medium naar ons idee beter past bij de
doelgroep dan bijvoorbeeld registraties van

/ personeel

DataFryslân draagt bij aan datagedreven
werken voor het welzijn van Fryslân.

DataFryslân is het Friese kennis- en innovatiecentrum voor datagebruik met maatschappelijke meerwaarde.

PERSBERICHTEN
DataFryslân richt zich voornamelijk op de
Friese media. Zij blijken vooral te worden
getriggerd door het ontvangen van persberichten; de berichtgeving door DataFryslân op
sociale media volgen zij minder actief. Het
gezamenlijk versturen van persberichten met
toetredende leden (Waadhoeke en ROS
Friesland) heeft bijvoorbeeld tot berichtgeving
geleid in de Leeuwarder Courant en Friesch
Dagblad (zie www.datafryslan.nl/over). Ook de
publicatie van onderzoeksresultaten krijgt
vooral de aandacht van de pers wanneer die
specifiek persmateriaal toegestuurd krijgt.
Daarbij blijken vooral de schrijvende media toe
te happen, terwijl de audiovisuele media (zoals
Omrop Fryslân) tot dusver weinig hebben
gedaan met de thema’s die DataFryslân

/ communicatie

DataFryslân betekent: samenwerken aan de
sociale kracht van data.

NIEUWSBERICHTEN
Nieuws over DataFryslân zelf, de aankondiging
van data-events en de resultaten daarvan
worden op de website geplaatst, alsmede
nieuwsgerelateerde (achtergrond)verhalen en
interviews. In 2021 zijn 33 berichten geplaatst,
waarvan de aankondiging van de oprichting
van de coöperatie verreweg de meeste
bezoekers trok.

YOUTUBE
Ons YouTubekanaal werd in 2021 voornamelijk
ingezet om mensen de mogelijkheid te bieden
om de registratie van onze data0events terug
te kunnen kijken. Dit was vooral zinvol tijdens
de COVID-pandemie, daar alle events online
werden gehouden en niet iedereen kon
deelnemen. De productiekosten van de videoregistraties zijn hoog, het abonnee-aantal (54
stuks per 1 januari 2022) rechtvaardigt geen
grote uitgaven voor de productie van specifieke
videocontent en met de terugkeer van de mogelijkheid van fysieke data-events hebben we
besloten om het kanaal vooralsnog te laten
bestaan, maar de productie van nieuwe videocontent met de komst van de podcast op een
laag pitje te zetten.

/ activiteiten

COMMUNICATIESTRATEGIE
Op strategisch niveau gaat het toekomstige
communicatiebeleid van DataFryslân om het
verder uitbouwen en beschermen van het merk
DataFryslân en het bewaken van diens
reputatie. Daarnaast moeten de communicatie-inspanningen erop zijn gericht de organisatie ‘in tune’ te laten zijn met haar omgeving.
Dat betekent naast het onderhoud van de
relaties met de leden ook bijdragen aan het
werven van nieuwe leden en het creëren en
bewaken van draagvlak en bekendheid met het
werk en de doelstellingen van DataFryslân bij
de markt, maatschappelijke organisaties en het
Friese publiek. De strategische communicatieboodschappen kunnen worden vervat in de
volgende kernboodschappen:

SOCIALE MEDIA
DataFryslân maakt op- het gebied van sociale
media vooral gebruik van LinkedIn en Twitter.
Linkedin is qua bereik de belangrijkste van de
twee. Standaard worden posts op Linkedin
gebruikt als aanjager van nieuwe content op de
website, de website(s) van leden of de sites van
nieuwsmedia. Ook wordt via Linkedin gereageerd op posts van leden, interessante
personen, onderzoeken of events. In 2021
groeide het aantal volgers van 830 naar 1.090.
61% van de huidige volgers is afkomstig/actief
in Noord-Nederland. 78% van alle volgers is
werkzaam in de IT-sector, 21% bij overheidsinstanties.
Met name berichten die ingaan op (de onderzoeksresultaten van) data-events, interviews
met betrokkenen en achtergrondverhalen over
de data-onderzoeken worden goed geliked.
Twitter wordt voornamelijk gebruikt om
berichten op de website aan te jagen. Het
aantal volgers ligt al enige tijd stabiel op circa
170. Met name tweets over de data-events van
DataFryslân, de oprichting van de coöperatie
en resultaten van data-onderzoek zijn goed
bekeken.

data-events op YouTube, maar ook omdat de
vorm meer mogelijkheden biedt en in
verhouding tot video goedkoper en in eigen
beheer te produceren is. De eerste uitzending
is gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

/ algemeen verantwoordingsverslag

Tone of voice: Helder, eerlijk, enthousiasmerend, ter zake kundig, humor waar mogelijk,
toegankelijk en eenduidig; begrijpelijk voor
nerds én newbies.

WEBSITE
De website van DataFryslân (www.datafryslan.
nl) is de primaire plek waar alle informatie over
de coöperatie te vinden is, voor zowel (potentiële) leden als het grotere publiek. De site bevat
alle informatie over herkomst en geschiedenis
van de coöperatie, de organisatiestructuur,
governance, toekomstige en afgeronde dataevents, dashboards en nieuws- en achtergrondartikelen.
Via de website wordt ook toegang geboden tot
de
andere
communicatiekanalen
van
DataFryslân, zoals het YouTubekanaal waarop
registraties van (sommige) data-events worden
geplaatst en de podcast Frysk Frame, waarin
voornamelijk sprekers die in de verschillende
Podiums een presentatie hebben gehouden
worden geïnterviewd.
De website is niet alleen het visitekaartje van
DataFryslân, maar ook het medium waarmee
DataFryslân zich aan de buitenwereld presenteert. Vanaf de start van de coöperatie is de
website geüpdatet en blijft dat wanneer de
situatie daarom vraagt. Uit de statistieken blijkt
dat de informatie over de organisatie op de
homepage relatief vaak wordt geraadpleegd.

voorzien dat er periodiek een e-mailnieuwsbrief wordt verzonden naar relaties van
DataFryslân. Dit is afgezien van een eenmalige
nieuwsbrief nog niet van de grond gekomen,
mede doordat de productie van nieuwe content
op de website, de documentatie rond de
opbouw van de nieuwe coöperatie, de productie
van online nieuws en interviews en het opzetten
en produceren van podcasts prioriteit had.

/ inleiding

Extern: informeren, agenderen, ondersteuning
werving, motiveren, oplossingen (of producten)
bieden, beleidsuitleg, maatschappelijke ontwikkelingen volgen en duiden in relatie tot de
missie en visie van DataFryslân.

DataFryslân streeft naar een betere maatschappij dankzij veilige data.

/ voorwoord

samenbrengen, relatiebeheer, beleidsuitleg,
maatschappelijke ontwikkelingen volgen en
duiden in relatie tot DataFryslân.

/ voorwoord
/ inleiding

behandelt. We zijn van plan daarop in te spelen
door de pers vaker rechtstreeks te informeren
en uit te nodigen bij relevante (data-)events.

/ algemeen verantwoordingsverslag

SAMENWERKING
Binnen het communicatiebeleid is een
speerpunt het ontwikkelen van een nauw(er)
samenwerkingsverband met de hoofden
Communicatie van de aangesloten lid-organisaties. Op dat gebied is in 2021 progressie
geboekt, in de vorm van enkele (online) bijeenkomsten en een-op-eengesprekken tussen de
manager Communicatie van DataFryslân en
collega’s van leden. Er is al meermalen samengewerkt op het gebied van het gezamenlijk
maken en versturen van persberichten, het
coördineren van de plaatsing van online nieuws
en het aanjagen daarvan of van data-events
via de respectievelijke socialmediakanalen.
Doel voor 2022 is om deze samenwerking
steviger vorm te geven en van de communicatiecollega’s een daadwerkelijke interne
community te maken.

/ activiteiten
/ communicatie
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6 / personeel

Duur

Vorm

Organisatie

Community manager

1

0,44

2 jaar

In-kind

NHLStenden

Data Scientists

5

0,44 &
0,66

2-3 jaar

Detachering
&in-kind

0,44

3 jaar

Investering

Gem. Leeuwarden, Prov.
Friesland, IlionX,
FSP
Elkien

Data scientist

ZZP

studio Ipsi

Directeur

1

0,88

3 jaar

Detachering

Gemeente
Leeuwarden

Hoofd Communicatie

1

0,22

1 jaar

ZZP

Spijkerpen

Office & event-manager

1

0,67

3 jaar

Detachering

Gemeente
Súdwest-Fryslân

Programmamanagers

2

0,44

2 jaar

Detachering

Fries Sociaal
Planbureau,
NHLStenden,
Gemeente
Súdwest-Fryslân

Projectleider

5

0,44

6 maanden

Participatie

Ledenorganisaties

Stage/afstuderen

6

1

6 maanden

Studie

NHLStenden,
Campus Fryslân

Trainee

3

1

1 jaar

Studie

Ledenorganisaties

/ governance

1 jaar

/ financiën

0,22

/ personeel

1

/ communicatie

Designer

/ activiteiten

Fte

/ algemeen verantwoordingsverslag

Aantal

Programma Adviescommissie
De Friese Digitale Samenwerkingsagenda
bepaalt in hoofdzaak de onderwerpen waar
DataFryslân zich mee bezighoudt. De agenda
wordt opgesteld door de Programma Adviescommissie (PAC). Deze PAC bestaat uit een
afvaardiging van de leden en heeft tot doel om
te komen tot een gezamenlijke programmering
van data-evenementen voor DataFryslân.

/ inleiding

Functie

ORGANOGRAM
Directeur: algemene aansturing uitvoering,
toetreding nieuwe partners, communicatie en
organisatieontwik- keling.
Programmaleiders: zij stellen de programma’s
op rond de thema’s Toerisme & Recreatie en
Sociaal Domein. Identificeren relevante
projecten en verbinden vragen aan data-opties
en –onderzoek.
Datascientists: data-analyse, toegang en
koppelingen, uitvoering data-onderzoek, verbeteren data-kwaliteit.
Facilitair medewerkers: Privacy en Security,
Secretariaat en Communicatie. 			

/ voorwoord

Tot aan de oprichting van de Coöperatie
DataFryslân voerde de gemeente Súdwest
Fryslân het zogeheten penvoerderschap uit
voor het samenwerkingsverband. Daarmee
was de gemeente Súdwest Fryslân ook
werkgever, contractpartij voor derden en als
financieel beheerder van de middelen. Met de
oprichting van de Coöperatie DataFryslân
wordt de Coöperatie formeel werkgever en
stopt het penvoerderschap van Súdwest
Fryslân.
Het
personeelsbestand
van
DataFryslân bestond in 2021 uit:

/ colofon
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Manager community’s
Manager communicatie
Hoofd design
Manager events

Jan-Daem de Langen Programmaleider
					sociaal
Jasper Heslinga		
Programmaleider
					toerisme

Frits van der Steege
Leonie van Goor		

Trainee datascientist
Trainee datascientist

/ financiën

Door en sinds de COVID-beperkingen is
thuiswerken ook bij DataFryslân steeds
gebruikelijker geworden. Alle medewerkers
van beschikken over een DataFryslân-laptop
en alle benodigde software waarmee gemakkelijk vanaf iedere locatie gewerkt kan
worden. Tijdens de lockdowns was iedereen

/ colofon
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/ personeel

BESTUUR
STUURGROEP
Regina Bouius		Provincie Fryslân,
voorzitter
Diederik Septer		
Provincie Fryslân
Andrej Zwitter		Rijksuniversiteit
Groningen
Jelmer Mulder		Gemeente
Smallingerland
Eelke de Jong		Gemeente
Leeuwarden,
Secretaris
Pieter Zondervan		Gemeente SúdwestFryslân
Soon Hee Santema
NHL Stenden
Ingrid van de Vegte
FSP

KANTOOR- EN THUISWERKEN
Vanaf februari 2019 tot en met september
2019 was DataFryslân gehuisvest in het
Z-gebouw te Leeuwarden. Van september
2019 tot januari 2021 hielden we kantoor in
het Beursgebouw te Leeuwarden van Campus
Fryslân. Sinds maart 2021 huurt DataFryslân
kantoren in Markt058, via Frame Offices.
Deze locatie is geselecteerd vanwege de
representativiteit, goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer, voldoende vloer
oppervlak, mogelijkheid tot in huis organiseren
van /PODIUMs, /LABs en multimedia-events
en voldoende werkplekken. Het bezoekadres
en standplaats is: Lange Marktstraat 1, 8911
AD te Leeuwarden.

/ communicatie

Datascientist
Datascientist
Datascientist		
Datascientist
Datascientist
Datascientist

/ activiteiten

Jetty Komrij		
Oswald Dijkstra		
Lucas van Assen		
Janneke Arntzen		
Frits de Roos		
Marcel Dekker		

/ algemeen verantwoordingsverslag

Edwin Elferink		
Diederik Plug		
Jurjen Hofstra		
Corryna Smits		

genoodzaakt uitsluitend thuis te werken, in de
periodes daarbuiten werd het kantoor ook
regelmatig bezocht voor het onderhouden van
sociale contacten met collega’s en het samenwerken in projectverbanden.
  
ZIEKTEVERZUIM  
Gedurende 2019 had DataFryslân zelf geen
medewerkers in dienst. Alle medewerkers
waren in dienst van de partnerorganisaties
van het samenwerkingsverband en gedetacheerd of werkten op zzp-basis. De feitelijke
werkgevers waren dan ook verantwoordelijk
voor het ziekteverzuimbeleid. Exacte ziekteverzuimcijfers zijn daarom niet bekend. Af en
toe was er uitval door COVID. Voor zover
bekend hebben er geen besmettingen plaatsgevonden op de werkvloer. De uitval van
medewerkers heeft geen grote gevolgen
gehad op de bedrijfsvoering en projecten.

/ inleiding

Directeur

IN- EN UITDIENSTTREDING
In 2021 kozen enkele medewerkers van
DataFryslân die vanaf de start bij DataFryslân
betrokken waren ervoor om de organisatie te
verlaten. Sommige van hen gingen op zoek
naar een andere uitdaging, een collega ging
met zwangerschapsverlof, een andert besloot
terug te keren naar zijn moederorganisatie.
Hun vertrek zorgde voor een moment van
bezinning; de vertrekkend datascientists
hebben drie jaar mee geïnnoveerd met de
organisatie luidden met hun vertrek ook
gevoelsmatig het einde in van de pioniersfase.
De werving van nieuwe medewerkers en het
neerzetten van een nieuw team voor 2022
paste in die zin bij de ‘ heruitvinding’ van de
organisatie in de nieuwe coöperatievorm.

/ voorwoord

DATAFRYSLÂN
TEAM
Rudolf Simons		
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/ governance

PENVOERDER
Sinds de oprichting van het samenwerkingsverband in 2019 voert de gemeente SúdwestFryslân het penvoerderschap. Daarmee is de
gemeente Súdwest-Fryslân werkgever,

/ financiën

RISICOMANAGEMENT
DataFryslân hecht veel belang aan goed
risicomanagement. Door hier aandacht aan te
besteden worden de risico’s die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren beheerst. De

/ personeel

LICENSE TO OPERATE
De license to operatie van DataFryslân betreft
de instellingsmachtiging die het mogelijk
gebruik te maken van de diensten van het
CBS. Vooruitlopend op het nieuwe jaar en de
nieuwe coöperatievorm moet DataFryslân
zelfstandig een nieuwe machtiging aanvragen
bij het CBS.  

/ communicatie
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DataFryslân heeft geen financiële maatregelen moeten treffen. Wel is er bewust met de
begroting omgegaan. Doordat een aantal
data-events vanwege lockdownbeperkingen
geen doorgang kon vinden (of digitaal werd
gehouden) heeft de organisatie zelfs nog op
een aantal posten uit de begroting kunnen
besparen.  

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN 2021
De begroting van DataFryslân van 2019 en
2020 is met één jaar verlengd in 2021 met de
ambitie om in 2022 een coöperatie te worden
en toe te werken naar een meerjarenbegroting. De baten voor 2021 betreffen de
financiële bijdragen van de samenwerkingspartners. Het totaal van de baten bedraagt
voor 2021 € 490.000 ten opzichte van de
begrootte € 520.000. Het verschil zit in de
verrekening van een detachering. Er is in 2021
iets ingeteerd op de algemene reserve maar
door spaarzaam te zijn in de kosten heeft
DataFryslân alsnog voldoende reserve over

/ activiteiten

In 2021 is DataFryslân gestart om meer
beleidsmatig met interne stakeholders/
community’s om te gaan. Over het algemeen
wordt dit gewaardeerd door deze groepen,
zoals de Functionarissen Gegegevensbescherming of Communicatiemedewerkers, en
we willen die aanpak de komende jaren zeker
voortzetten en verdiepen.

DOELSTELLING
De financiële doelstelling is om het jaar met
een positief saldo af te sluiten om zo te anticiperen op aan de voorziene scale-down bij de
opstart van de coöperatie in 2022. We
voorzien dat we een aantal jaren nodig
hebben om weer winstgevend te kunnen
opereren.

 ECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12G
2021 EN 31-12-2020  
DataFryslân begon het jaar 2021 met een
positief saldo uit 2020 van € 370.948. Er is
zoals verwacht een beetje ingeteerd op de
reserve. Dit is vooraf voorzien, de financiële
bijdragen zijn lager dan de kosten waardoor
de reserve daarvoor ingezet moet worden. De
komende jaren moeten de financiële bijdragen
hoger gaan worden door het aantrekken van
nieuwe leden en zal er ieder jaar een beetje
ingeleverd moeten worden op de reserve. Het
jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo
van € 329.995. Dit positieve saldo wordt
meegenomen als reserve naar 2022.  

/ algemeen verantwoordingsverslag

Ook de stakeholders die inhoudelijk betrokken
zijn bij de data-events hebben laten weten dat
ze graag samenwerken in de diverse /LABs
en /HUBs. De /PODIUMS met een diversiteit
aan onderwerpen worden goed bezocht en de
waardering is hoog.

EFFECT COVID-19
De COVID-19 pandemie heeft een ongekende
impact gehad op de economie en onze
samenleving. Onze focus heeft vooral gelegen
op de gezondheid en het welzijn van ons
team. We hebben het advies van de overheid
en lokale overheden opgevolgd door thuiswerken te faciliteren. Ook na de lockdowns is
hybride werken de norm gebleven. De medewerkers die parttime werken zijn gemiddeld
één dag per week op kantoor. Het thuiswerken
blijft ook na de lockdowns stand houden.

Aangezien de bedrijfsvoering is ondergebracht bij de penvoerder is tegemoetgekomen
aan bovenstaande risico’s. DataFryslân heeft
een bescheiden begroting in combinatie met
een solide bijdrage, inclusief personele inzet
van de zeven partners. Door onder de vlag
van de gemeente Súdwest- Fryslân te
opereren kan ook gebruik worden gemaakt
van de diensten van het CBS omdat de
gemeente beschikt over een instellings
machtiging.   

contractpartij voor derden en financieel
beheerder van de middelen. Een deel van het
personeel en de complete administratie zijn
vanaf 2019 ondergebracht bij de Gemeente
Súdwest-Fryslân onder verantwoordelijkheid
van stuurgroep lid en gemeentesecretaris
Pieter Zondervan. De directeur van
DataFryslân is gemachtigd om namens de
Gemeente Súdwest-Fryslân contracten aan te
gaan met derden.  

/ inleiding

STAKEHOLDER WAARDERING
Buiten de shareholders is een groot aantal
andere stakeholder betrokken bij DataFryslân.
Een belangrijke groep bestaat uit aspriant-leden – community’s vanuit marketingperspectief. Bij meerdere gelegenheden heeft het
gros van deze aspirant-leden haar waardering
uitgesproken. Het duidelijkst komt dat tot zijn
recht bij bijeenkomsten die DataFryslân organiseert, maar ook in de een-op-eengesprekken die op meerdere niveaus hebben
plaatsgevonden.

Ook de reacties op online berichten en posts
op social media zijn positief, kritiek wordt er
niet geleverd, volgers linken vaak door en de
interactiegraad is hoog. Waar de media
aandacht hebben besteed aan DataFryslân,
gebeurde dat op een journalistiek correcte,
objectieve manier. Dat laatste kan uiteraard
ook betekenen dat Data Fryslân nog niet echt
op de radar van de media is verschenen.
Dat zal vermoedelijk veranderen naarmate er
meer data-onderzoeken en –producten
worden gepresenteerd.

belangrijkste risico’s voor 2021 die
DataFryslân onderkent komen voort uit het feit
het een kleine organisaties is, die opereert in
een innovatieve omgeving, waarbij samenwerking met het CBS een randvoorwaarde is
om data-events te kunnen uitvoeren.

/ voorwoord

FINANCIËLE VERKLARING VAN HET
BESTUUR
In de bestuursvergadering van december
2021 heeft de penvoerder – Gemeente
SúdWest-Fryslân verklaard dat de financiën
op orde zijn en men tevreden is met het
positieve resultaat. De accountantsverklaring
voor 2021 bij onze penvoerder is afgegeven
inclusief ook strekkende de financiën van
DataFryslân. In algemene zin wordt waardering uitgesproken over het feit dat
DataFryslân een reserve heeft opgebouwd in
de afgelopen periode.  

BEGROOT
FINANCIËLE BIJDRAGEN

GEREALISEERD

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

210.000

210.000

-

-

-

Gemeente Leeuwarden

Financiële bijdrage

Gemeente Smallingerland

50.000

50.000

-

-

-

Financiële bijdrage

Gemeente Súdwest Fryslân

50.000

50.000

-

-

-

Financiële bijdrage

Provinsje Fryslân

210.000

180.000

-

-

-

TOTAAL

520.000

490.000

-

-

-

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

IN-KIND BIJDRAGEN
FSP (1)

35.000

8.750

8.750

8.750

8.750

In-kind bijdrage

Gemeente Súdwest Fryslân (2)

35.000

8.750

8.750

8.750

8.750

In-kind bijdrage

NHL Stenden (3)

50.000

12.500

12.500

12.500

12.500

In-kind bijdrage

RUG (4)

64.000

In-kind bijdrage

Provinsje Fryslân (5)

30.000

30.000

-

-

-

TOTAAL

214.000

60.000

30.000

30.000

30.000

KOSTEN

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

503.808

82.758

32.109

104.673

228.796

55.473

facilitair

Kosten ICT en data-infra

20.000

1.187

9.557

2.615

4.605

2.037

facilitair

Huisvesting/faciliteiten

38.000

26.828

4.391

3.425

567

2.789

facilitair

Communicatie

20.000

7.708

1.706

206

4.814

5.566

facilitair

Besluitvorming 2021

25.000

-

-

2.995

2.104

19.901

Onderzoek & Scholing Events

50.000

-

39

520

9.353

40.088

Onderzoek & Scholing CBS: Microdata

30.000

-

-

-

-

30.000

TOTAAL

686.808

118.481

47.802

114.432

250.239

155.855

TOTAAL

Begroot

Saldo 31-12-2020

370.948

Financiële bijdragen 2021

490.000

Kosten 2021 (6)

-530.953

Prognose saldo einde Q1 2022

329.995

In-kind bijdragen 2021

214.000

/ financiën

(1) 800 uren in pool, flexibel in te zetten
(2) Data-scientist 0,5 fte
(3) Inzet accountmanager 0,4 fte, flexibele inzet Lectoren,
docenten, studenten (1150 uur).
(4) Inzet hoogleraar, docenten, PhD’s en studenten (1500 uur).
(5) Data Scientist
(6) Inclusief de achterstallige verrekeningen 2020

/ personeel

Salarissen & personeelkosten

/ communicatie

personeel

/ activiteiten

In-kind bijdrage
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Financiële bijdrage

/ inleiding

VLOTTENDE ACTIVA
Jaarlijks vindt er een controle plaats met de
beheerder financiën bij het sluiten van de
boekjaren. Het restant saldo over de vorige
jaren blijft opgenomen binnen het grootboek
van DataFryslân. De accountantscontrole
wordt door de Gemeente Súdwest-Fryslân
gedaan. Eens per jaar wordt aan DataFryslân
om aanvullende documenten of onderbouwingen gevraagd.

VOORUITBLIK 2022
Financieel zal DataFryslân in 2022 moeten
interen op haar opgebouwde reserves. Een
van de gevolgen van de oprichting van de
coöperatie is een nieuw businessmodel met
een andere opzet van de inkomstenstroom
(drie verschillende betaalde lidmaatschapsvormen en een contributie naar rato van het
aantal inwoners).  
Een direct gevolg daarvan is dat de baten in
2022 substantieel lager zullen liggen dan in
het lopende jaar. De begrote baten op basis
van lidmaatschap van bestaande partijen
bedragen 556.000 euro. In 2021 was dat
734.000 euro. Voor 2022 wordt verwacht dat
ruim 100.000 euro wordt ingeteerd op de
reserve.
Dit betekent dat DataFryslân de komende
jaren een versnelde groei moet doormaken.
Daar is in de meerjarenbegroting ook in
voorzien en vanaf 2023 is de verwachting dat
de coöperatie zwarte cijfers kan schrijven.

/ voorwoord

voor 2022. Het nieuwe jaar zal belangrijk
worden i.v.m. de oprichting van de coöperatie
waarbij de algemene reserve hard nodig zal
zijn in de eerste jaren voordat er winst
gemaakt zal worden.  

/ governance
/ colofon
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736.365

906.371

906.371

Contract activities PODIUM

0

6.652

6.652

13.305

Contract activities LAB

0

49.769

49.769

99.539

Contract activities FDX

0

28.793

28.793

57.586

Contract activities Consultancy

0

3.000

3.000

3.000

555.723

824.580

994.586

1.079.800

2022

2023

2024

2025

450.060

600.079

618.082

636.624

Innovatiekosten 6,75% loonsom

30.379

40.505

41.721

42.972

Kosten ICT en data-infra

20.000

20.600

21.218

21.855

Huisvesting/faciliteiten

40.000

41.200

42.436

43.709

Communicatie

10.000

10.300

10.609

10.927

Bestuurskosten

15.000

15.450

15.914

16.391

Data-events

15.000

15.450

15.914

16.391

Aankoop microdata (CBS)

20.000

20.600

21.218

21.855

Administraties

15.000

15.450

15.914

16.391

Vennootschapsbelasting

13.893

14.310

14.739

15.181

629.332

793.945

817.763

842.296

2022

2023

2024

2025

Online Media

15.000

5000

5000

5000

Huisvesting

20.000

0

0

0

Software

10.000

0

0

0

45.000

5.000

5.000

5.000

2022

2023

2024

2025

Saldo start jaar

220.035

101.426

127.061

298.884

Basten

555.723

824.580

994.586

1.079.800

Lasten

-629.332

-793.945

-817.763

-842.296

Investeringen

-45.000

-5.000

-5.000

-5.000

Resultaat

101.426

127.061

298.884

531.388

Eigen vermogen

101.426

25.635

171.823

232.504

LASTEN
Loonkosten

Totaal
INVESTERINGEN

PROGNOSE RESULTAAT

Nieuw voor DataFryslân is ook dat vanaf
2023 bijdragen worden verwacht uit consultancy-activiteiten. Enerzijds betreft dat het
vermarkten van data-events aan stakeholders,
anderzijds gaat dit om aanvullende betaalde
dienstverlening voor onze leden.

/ financiën

555.723

Contributies

/ personeel

2025

/ communicatie

2024

/ activiteiten

2023

/ algemeen verantwoordingsverslag

2022

De verwachting is dat DataFryslân een snelle
groei doormaakt ten aanzien van het aantal
leden. Uitgangspunt hierbij is dat alle Friese
gemeenten uiterlijk in 2024 lid zijn van de
Coöperatie DataFryslân. Dat zorgt voor een
solide basis voor de toekomst. Daarnaast zijn
ook nog een aantal andere aspirant-leden
opgenomen waar al langere tijd gesprekken
mee worden gevoerd. Dat betreft een aantal
woningbouwverenigingen maar ook een zorgintermediair.

/ inleiding

BATEN

/ voorwoord

OVERVIEW KOMENDE JAREN

/ governance

Begroting 2022 -2026, baten versus lasten.

/ colofon
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/ communicatie

8 / Governance na 2021

•	De Algemene ledenvergadering;
• Het Bestuur;
• De Programma Advies Commissie.
• Directie

ORGANOGRAM 2022

DataFryslân jaarverslag 2021
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/ personeel

Governance Coöperatie DataFryslân.

ETHISCHE CODE
Om maatschappelijke opgaven beter, sneller
en gerichter aan te pakken, zet de Coöperatie
DataFryslân technologieën in. Het gebruik van
algoritmen, techniek en toepassingen die
gebruik maken van gecombineerde data-

/ communicatie

BESTUURSREGLEMENT
Het Bestuur is collectief verantwoordelijk voor
het besturen van de Coöperatie DataFryslân,
hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur
verantwoordelijk is voor het opstellen en reali-

Het Bestuur vergadert in beginsel eenmaal per
twee maanden. In het bestuursreglement is
opgenomen wie daarvoor verantwoordelijk is
en op welke wijze de vertegenwoordiging
geregeld is. Bij de besluitvorming is bepaald
dat dat alle besluiten van het Bestuur genomen
worden met een meerderheid van stemmen
waarbij ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zie
BIJLAGE X voor het Bestuursreglement van de
Coöperatie DataFryslân U.A.

/ activiteiten

• De voorbereiding van bestuursbesluiten;
•	
De directie bereidt voor het jaarlijkse
beleidsplan, begroting, het meerjarenplan en
eventuele andere plannen welke door het
bestuur worden verlangd.
•	De directie is bevoegd tot het aannemen en
ontslaan van personeel;
•	
Het aangaan van overeenkomsten en het
sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
•	
De naleving van relevante wet- en regelgeving, waaronder begrepen de privacywetgeving;
•	De directeur informeert het bestuur over de
voortgang;
•	De directeur houdt zich bij de uitvoering en
planning van het werk aan de goedgekeurde
begroting;
•	De directeur voert een gezond financieel
beleid met betrekking tot de gehele organisatie.
•	De directeur zorgt voor een zorgvuldige administratie en beheer, die tegemoetkomt aan de
eisen van de leden c.q. donateurs, en voldoet
aan de vigerende normen in het economisch
verkeer.

•	Het realiseren van de doelstellingen van de
Coöperatie DataFryslân;
•	Het vaststellen van de strategie en het daarbij
behorende risicoprofiel voor het realiseren
van de doelstellingen;
•	Het vaststellen van de algemene lijnen van
het te voeren beleid;
•	Algemene gang van zaken en de resultaatontwikkeling van de Coöperatie DataFryslân;
•	De relevante maatschappelijke aspecten van
het ondernemen;
•	Het beheersen van de risico’s verbonden aan
de ondernemingsactiviteiten;
•	Het adequaat inrichten van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

/ algemeen verantwoordingsverslag

De Coöperatie DataFryslân kent naast de
oprichters en /PODIUM-, /LAB- en /HUB-leden
de volgende organen:

/ inleiding

• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Súdwest-Fryslân

• Gemeente Smallingerland
• Rijksuniversiteit Groningen
• Stichting NHL Stenden Hogeschool
• Stichting Fries Sociaal Planbureau

seren van de doelstellingen van de Coöperatie
DataFryslân, de strategie met het daarbij
behorende risicoprofiel, het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultatenontwikkeling van de
Coöperatie DataFryslân en de algemene lijnen
van het te voeren beleid. De verantwoordelijkheid van het Bestuur houdt onder meer in:

/ voorwoord

De Coöperatie DataFryslân is een democratisch bestuurde vereniging waarin de besluitvorming plaatsvindt in de Algemene Leden
Vergadering (ALV). De ALV benoemt een
bestuur en het bestuur benoemt vervolgens de
Directie. Voor de programmavorming van de
Coöperatie is de Programma Adviescommissie
(PAC) verantwoordelijk. De Governance van
de Coöperatie DataFryslân is opgenomen in
de statuten van de Coöperatie DataFryslân en
kent de volgende oprichters:

DIRECTIEREGLEMENT
Daar waar het bestuur bepaalt welke doelen er
worden nagestreefd is de directie verantwoordelijk ervoor om die doelen te halen zo ook de
richting (direction) en wijze (how) waarop de
werknemers hun werk moeten doen. Hiervoor
is de directie verantwoording verschuldigd aan
het Bestuur. Het Directiereglement regelt de
taken van de Directie en belast met:

FINANCIAL
DataFryslân heeft de afgelopen jaren de
boekjaren met een positief saldo afgesloten en
daardoor een reserve opgebouwd:

DataFryslân heeft het jaar 2021 afgesloten met
een positief saldo van € 329.995. Daarbij is er
een reservering opgenomen van ongeveer
110.000 voor de lasten van het eerste kwartaal
2022. In dat eerste kwartaal van 2022 zijn er
wel kosten maar nog geen inkomsten voor de
Coöperatie. DataFryslân verwacht na oprichting
en inrichting van de Coöperatie het tweede
kwartaal te starten met een positief saldo van €
220.035.
Per 31 december 2021 bedraagt de nettowinst
€ 289.042
In begroting en meerjarenraming heeft
DataFryslan rekening gehouden met het feit
dat zij als zelfstandige entiteit opereert.  

/ communicatie
/ personeel
/ financiën
/ governance
/ colofon
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COMPLIANCY
In 2022 zal DataFryslân zichzelf als coöperatieve vereniging inschrijven bij de KvK en vanaf
dat moment ook opereren als belastingplichtige
onderneming. Verder zal zij in alle opzichten
voldoen aan wet- en regelgeving in het economisch en sociaal verkeer.  

€ 209.745
€ 161.203
€ 329.995
€ 220.035

/ activiteiten

De volgende strategische risico’s zijn te onderscheiden:
•	De risico’s van het ‘kleine organisatie zijn’:
DataFryslan zal met een smallere begroting
en in een scale down fase kwetsbaarder zijn
ten aanzien van het personeelsbestand. De
primaire kern van het personeel zal in dienst
komen van de coöperatie met over het
algemeen niet de ruime arbeidsvoorwaarden
die voor de publieke sector gelden. Een deel
van het personeel zal ook nieuw aangetrokken moeten worden, in een krappe
arbeidsmarkt zeker waar het gaat om datascientist gerelateerde beroepen.
•	
DataFryslan zal zelf een instellings machtiging moeten verkrijgen van het C.B.S.
Daartoe is een minumum van 6FTE vereist
wat een uitdaging betreft gezien de krappere
begroting
•	Aan de inkomstenkant is er ook nog het risico
van later instappen van leden. Gebleken is
ook dat de conversietijd van interesse naar
lidmaatschap in een aantal gevallen groter is
dan gedacht
Kortom: in 2022 zal de coöperatie serieus
aandacht gaan besteden om aan deze risico’s
tegemoet te komen en beleid formuleren.

Saldo restant 2019 		
Saldo restant 2020 		
Saldo restant 2021 		
Saldo restant na Q1 2022
(Verwacht)

/ algemeen verantwoordingsverslag
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RISK
Het belang van beheersen van risico’s zal in de
nieuwe situatie alleen maar groter worden. Als
DataFryslan gaat opereren als coöperatieve
vereniging kan zij niet langer gebruikmaken
van de faciltieiten van de penvoerder en moet
volledig op eigen benen opereren.
De eerder benoemde risico’s komen dan in een
ander daglicht te staan en zullen meer eisen
van de organisatie en de bestuurders.  

De operationele risico’s zitten vooral op
uitvoering van projecten. In het verleden is
gebleken dat door uitloop van data-events het
jaarprogramma kan opschuiven en in het ergste
geval kan leiden tot afstel van projecten. Als
organisatie hebben we hiervan geleerd en we
werken nu in vaste tijdslots zodat onderlinge
afhankelijkheid eruit wordt gehaald.  
Verder hebben we de ‘productie van de dataevents’ in een data value chain georganiseerd
zodat we volgens een vaste methodiek werken,
waardoor we robuuster resultaten kunnen
bereiken.

/ inleiding

1.	Ethische oriëntatie Bij ethische oriëntatie
gaat het om schade vermijden, een eerlijke
verdeling waaronder de waarden van
gelijkheid en autonomie.
2.	
Werkwijze
Bij de werkwijze draagt de
Coöperatie zorg voor dat de interne
processen
goed
gedefinieerd
en
beheersbaar zijn. Ook transparantie in
documentatie en communicatie is onderdeel
van de werkwijze. Afsluitend moet er verantwoordelijkheid gedragen worden hoe
omgegaan wordt met gegevens.
3.	Legitimering Met de ethische legitimering
is bedoeld dat persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt, herkenbaarheid
voorkomen worden en sprake is van doelbinding en evenredigheid vanuit het principe
van gegevensminimalisatie. De ethische

codes zijn onderdeel van het personeelsreglement en in de gedragscode van de
Coöperatie DataFryslân.

/ voorwoord

bronnen heeft effect op publieke waarden.
Belangrijke waarden, zoals privacy, autonomie
en transparantie komen met de inzet van
digitale technologie in een ander daglicht te
staan. Door te werken met een ethische code
bijgedragen aan het vergroten van vertrouwen
in de wijze waarop de DataFryslân met technologieën omgaat. Onder digitale ethiek verstaan
we het ethisch verantwoord inzetten van data
en digitale technologie. Het gaat over publieke
waarden die relevant zijn bij de digitalisering
van vraagstukken en de inbedding daarvan.
Deze twee elementen – ethische waarden en
de inbedding daarvan – komen in de werkzaamheden van de Coöperatie DataFryslân
steeds terug. Ethiek zal daarom op een natuurlijke manier een plek krijgen in de Coöperatie.
Ethische perfectie is niet het uitgangspunt, het
gaat om leren en verbeteren. Digitale ethiek is
een vakgebied in ontwikkeling en vraagt
daarom steeds onze aandacht.
De ethische code waarmee de Coöperatie
DataFryslân werkt bevat drie aspecten:
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/ algemeen verantwoordingsverslag

Fryslân is staatsrechtelijk, bestuurlijk, cultureel
en maatschappelijk gezien een eenheid. Er
heerst een groot gevoel van verbondenheid
met de regio en andere Friese organisaties.
Veel maatschappelijke uitdagingen zijn
oplosbaar op de schaal van de provincie
Fryslân, temeer daar Friese organisaties het
van oudsher gewend zijn om samen te werken.
De Coöperatie begeeft zich op de gebieden
van Sociaal, Economisch en Fysieke leefomgeving in Fryslân. Daarbinnen bevinden zich 11
kennisdomeinen die zich vertalen in 8 uitdagingen voor de Coöperatie DataFryslân en 11
Frisian Digital Development Goals (FDDG).

/ activiteiten
/ communicatie

Als kennis- en onderzoekscentrum wil
DataFryslân bijdragen aan het doelgericht en
veilig verzamelen en toepassen van data
binnen bestuur en dienstverlening. Daarvoor
organiseren wij jaarlijks een reeks data-events,
waarin op basis van gezamenlijk onderzoek
inzichten worden verkregen over hoe data
kunnen bijdragen aan positieve maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop
kunnen inspelen. Daarmee stimuleren we de
positieve rol die data voor de inwoners van
Fryslân kunnen spelen.

DataFryslân gelooft dat het gebruik van data
alleen tot maatschappelijke verbeteringen kan
leiden als de herkomst en het gebruik ervan
boven elke twijfel verheven is. Daarom richten
wij ons actief op het bewaken van de privacy
van de Friese burger en de veiligheid van het
datagebruik door onze leden.

/ inleiding

DataFryslân heeft geen winstoogmerk; onze
missie is om als overkoepelende data-autoriteit
bij te dragen aan beter beleid en effectievere
dienstverlening door Friese maatschappelijke
organisaties voor de inwoners van Fryslân.

/ voorwoord

BESTUURSVERKLARING
Als Coöperatie is DataFryslân een vereniging
van leden die samen een bedrijf hebben met
als maatschappelijk doel voor alle leden het
stimuleren en versterken van datagedreven
werken in Fryslân. De Coöperatie staat open
voor iedere partij, zowel binnen als buiten
Fryslân, die aan dit doel kan en wil bijdragen.

De Coöperatie DataFryslân is zich sterk bewust
van het belang van duurzaam ondernemen en
onderschrijft dit in haar beleid.

/ personeel
/ financiën
/ governance
/ colofon
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/ voorwoord
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/ algemeen verantwoordingsverslag
/ activiteiten

9 / colofon

/ communicatie

Een uitgave van
Coöperatie DataFryslân U.A.
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden
www.datafriesland.nl

/ personeel

Ontwerp en vormgeving
studio ipsi, Leeuwarden

/ financiën
/ governance
/ colofon
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