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Data-analyse 

Handleiding om 
datamateriaal te verzamelen  

Kindvriendelijk beleid pluk je niet zo maar uit de lucht. Het is gebaseerd op brede en 

diepgaande analyses. Om een accuraat beeld te vormen van de ‘staat van 

kindvriendelijkheid’ van de stad of gemeente, is goed datamateriaal nodig. Daarvoor 

genereer je zelf het nodige materiaal (zoals bijvoorbeeld met de quickscan), maar kan je 

uiteraard ook beroep doen op bestaande data.  

 

Voor je verder leest: 

• Met ‘gemeente’ bedoelen we ‘stad of gemeente’ 

• Deze tekst is bedoeld als ondersteuning voor steden en gemeenten die de toolkit 

kindvriendelijke gemeente doorlopen.  

 

Snel naar… 

1. Hoe vat ik een data-analyse aan? 

2. Welke websites met datamateriaal bestaan er?  

3. Wat is mogelijks ander relevant datamateriaal? 

1. Hoe vat ik een data-analyse aan? 
Hoe begin je nu aan de data-analyse? Vind hier enkele handvaten.  

 

Breng in kaart welk datamateriaal relevant zou kunnen zijn 

Denk binnen je stad of gemeente na over welke data relevant zouden kunnen zijn om bij te 

dragen aan de kwalitatieve opmaak van een ‘staat van kindvriendelijkheid’. Denk hierbij aan 

alle thema’s die betrekking hebben op het leven en de leefwereld van kinderen en jongeren 

die in de gemeente komen en wonen. Een goeie leidraad hierbij, is het zoeken naar data die 

aanleunen bij thema’s en vragen uit de quickscan. 

 

Breng in kaart welk datamateriaal er beschikbaar is 

Gemeenten beschikken over heel wat datamateriaal. Sommige van deze data hebben 

betrekking op de leefwereld van kinderen en jongeren en kunnen dus nuttig zijn in functie 

van de data-analyse. 

 

Steek je licht op bij collega’s van verschillende diensten in de gemeente en stel hen de vraag 

welk mogelijks relevant datamateriaal zij ter beschikking hebben. Op die manier stoot je 

misschien op zaken waarvan je niet eens wist dat het bijgehouden werd. 

 

Daarnaast worden op provinciaal, Vlaams en federaal niveau worden ook veel data 

bijgehouden (zie onderaan). 

 

Vul de data aan met de set van kwalitatieve beleidsindicatoren 
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Binnen de gemeente zijn vaak al verschillende methodieken, strategieën, acties en plannen 

aanwezig om te werken aan kindvriendelijk beleid. Dit laat zich niet altijd vatten in cijfers, 

maar vaak op een eerder kwalitatieve manier. Je kunt dit in kaart brengen door het invullen 

van de set van kwalitatieve beleidsindicatoren, die zijn afgeleid uit het 

Kinderrechtenverdrag1. Op die manier breng je in kaart aan welke indicatoren de gemeente 

in meer of mindere mate voldoet.  

 

Veel gestelde vragen rond verwerven van datamateriaal 

Wanneer is datamateriaal gedateerd? 

Deze vraag hangt samen met het thema waarover je data gaan. Soms zijn gegevens na een 

jaar niet meer relevant, andere gegevens zijn misschien na 2 of 3 jaar nog steeds de moeite 

waard om beleid op te baseren. Gebruik hierbij je gezond verstand. 

 

We spreken over kinderen en jongeren, een dynamische doelgroep. Zij hebben een 

dynamische leefwereld en soms snel veranderende noden en behoeften. Gebruik maken van 

zo recent mogelijke data is dan ook aanbevolen. 

 

Het tijdig en structureel updaten van datamateriaal, eens je de strategie kindvriendelijkheid 

uitrolt, zal ook nodig zijn om je beleid te blijven afstemmen op analyse. 

 

Wat te doen als je grote hiaten hebt in je datamateriaal?  

Soms ontdek je hiaten in de zoektocht naar datamateriaal. Is het heel relevant om over een 

bepaald thema over datamateriaal te beschikken? Maak hiervan een actie in je strategie 

kindvriendelijkheid! 

 

Wat als je over erg veel datamateriaal beschikt?  

Je kan uiteraard eindeloos ver gaan in het verzamelen van data. Een tip als je je wat wil 

beperken: focus op gegevens die iets zeggen over kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld: niet 

het aantal verkeersongevallen in totaliteit in de gemeente, maar enkel het aantal 

verkeersongevallen waarbij kinderen en jongeren betrokken waren.  

2. Welke websites met datamateriaal bestaan 
er? 

Op deze websites vind je datamateriaal dat je mogelijk kan gebruiken om je een beeld te 

vormen van de kindvriendelijkheid van jouw gemeente in verschillende beleidsdomeinen. 

 

Algemene data 

• https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 

• http://www.lokalestatistieken.be  

• http://data.gov.be/nl 

• http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers 

• https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgevingsanalyse 

• https://www.kindengezin.be/cijfers-en-

rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/ 

• https://provincies.incijfers.be/dashboard 

• https://www.scriptiebank.be/scriptieoverzicht  

 
Onderwijs 

 
1 Te downloaden via http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/toolkit-methodieken/fase-1-

kindvriendelijkheid-analyseren  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
http://www.lokalestatistieken.be/
http://data.gov.be/nl
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgevingsanalyse
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
https://provincies.incijfers.be/dashboard
https://www.scriptiebank.be/scriptieoverzicht
http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/toolkit-methodieken/fase-1-kindvriendelijkheid-analyseren
http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/toolkit-methodieken/fase-1-kindvriendelijkheid-analyseren
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• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten 

 

Welzijn en gezondheid 

• http://www.desocialekaart.be/ 

• http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/ 

• https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/ 

 

Werk 

• www.werk.be/cijfers/lokale-cijfers 

• https://arvastat.vdab.be/  

 

Vrijetijdsbeleid 

• http://www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be/ 

 

Stoot je op een bron die relevant kan zijn voor andere gemeenten en we hier nog niet hebben 

opgenomen? Laat het ons gerust weten! 

3. Wat is mogelijks ander relevant 
datamateriaal? 

Hieronder geven we een niet-limitatieve opsomming van gegevens die relevant kunnen zijn 

voor jouw data-analyse.  

 

Gemeente in het kort 

• Lijst van deelgemeenten 

• Situering gemeente (provincie, arrondissement, gewest) 

• Ligging en buurgemeentes 

• Aantal inwoners (ook in deelgemeenten) 

• Tot welke Belfius-cluster behoort de gemeente? 

• Demografische gegevens (ook kinderen en per leeftijdsgroep kinderen en jongeren, 

absoluut en relatief ten opzichte van de volledige bevolking) 

• Bevolkingsgroei + prognoses 

• Bevolkingsdichtheid 

• Vergrijzing en vergroening – verouderingsgraad 

• Bevolkingsprojecties van alle leeftijdscategorieën + uitgesplitst bij – 18 jaar 

• Bevolkingspiramide 

• Diversiteit 

• … 

 

Welzijn en gezondheid 

• Maatschappelijke kwetsbaarheid 

o Kansarme geboorten 

o Kansarmoede – index 

o Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

• Werken 

o Werkloosheid – werkgelegenheid 

o Jeugdwerkloosheid 

o Gemiddelde inkomen 

• Kinderopvang 

o Kinderopvang (voorzieningen + cijfers) 

• Hulpverlening 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten
http://www.desocialekaart.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/
http://www.werk.be/cijfers/lokale-cijfers
https://arvastat.vdab.be/
http://www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be/


 

  Data-analyse     p4 | 5 

o Voorzieningen 

o Jongeren met een leefloon 

o Sociale toelagen 

o Gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning 

o Huis Van het Kind 

o Jeugdwelzijnsoverleg 

o Vrijetijdspas/UiTPAS/… 

• Aanbod medische zorg 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Wonen 

• Huurprijzen en vraag 

• Verkoopprijzen huizen, gronden en appartementen 

• Wooncomfort 

• Sociale woningmarkt 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Veiligheid 

• Misdrijven (diefstallen, lichamelijke integriteit, eigendam) 

• Onveiligheidsgevoel 

• Gemeentelijke administratieve sancties (GAS), boetes (bij minderjarigen) 

• Verslavende middelen 

• Drughulpverlening 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Onderwijs en scholen 

• Regulier schoolaanbod (aantal scholen en leerlingen) 

• Aantal kleuters, lagere school en secundair 

• Kansengroepen in het onderwijs 

• Schoolse vertraging 

• Gelijke onderwijskansen 

• Andere aanwezige onderwijsvoorzieningen 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Vrije tijd (spel, recreatie, cultuur en sport) 

• Gemeentelijk jeugdwerk (buitenspeeldag, dag van de jeugdbeweging, 

jeugdbewegingen, jeugdhuizen…) 

• Vrijetijdsaanbod 

• Speepleinwerking 

• Speelstraten 

• Uitleendienst 

• Buurtsport 

• Subsidies voor jeugdverenigingen 

• Jeugdinfrastructuur 

• Bibliotheek 

• Sportverenigingen 

• Sportinfrastructuur 
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• Socio-culturele verenigingen 

• Cultuur 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Mobiliteit en verkeer 

• Bereikbaarheid 

• Aantal personenwagens 

• Snelheidsovertredingen 

• Verkeersongevallen 

• Aantal jongeren betrokken bij ongevallen 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Milieu 

• Energieprestatiecertificaat 

• Zuiveringsgraad riolering 

• Bodemverontreiniging 

• Openbare parken en bossen 

• Klimaatplan 

• Strategische Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Publieke ruimte 

• Bebouwde oppervlakte 

• Groene ruimte 

• Sportaccommodatie 

• Speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren 

• Speelterreinen 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 

 

Participatie en actorschap van kinderen en jongeren 

• Formele en informele beleidsparticipatie door kinderen en jongeren 

• Jeugdraad 

• Andere overlegorganen 

• Wat zegt het meerjarenplan? 

• … 


