Provincie Noord-Brabant

Werkgroep indicatoren

Memo

Datum

5 maart 2021
Onderwerp

Ons kenmerk

Terugkoppeling indicatoren uitvoeringsagenda data-economie
Aan

Woordvoerders data-economie 8i
Commissie sturen en

Aanleiding

verantwoorden

Op 5 maart 2021 heeft de werkgroep indicatoren in een gezamenlijke sessie met
ambtenaren technisch gereflecteerd op de indicatoren in de uitvoeringsagenda data-

Kopie aan

economie. Dit memo bevat een korte samenvatting van de sessie met relevante
informatie voor de themabijeenkomst over de uitvoeringsagenda data-economie op

Van

12 maart aanstaande.

Werkgroep indicatoren

Samenvatting bespreking
Tijdens de sessie zijn vooral de resultaatindicatoren aan bod gekomen. Deze zijn
vanuit sturen en verantwoorden het meest relevant. De procesindicatoren zijn aan de
inhoudelijk woordvoerders. Technisch zien de procesindicatoren er goed uit.
Werkgroep constateert:
»
Een indicator voor (groei van) data-talent ontbreekt, terwijl het een van de drie
hoofddoelen van de uitvoeringsagenda is. De werkgroep verzoekt een indicator
»

voor data-talent op te nemen met een heldere definitie van wat data-talent is.
Voor het meten van de (groei van de) omvang van data-economie in Brabant is
een indicator opgenomen. Deze ziet echter alleen op groei van het aantal
bedrijven. De werkgroep verzoekt te bezien hoe de omvang beter gemeten kan
worden waarbij ook aandacht is voor de omvang van de bedrijven.

»

Met betrekking tot de ijkpunten constateert de werkgroep dat deze nog niet heel
concreet zijn ingevuld. Dat is op dit moment in de tijd (vooraf) ook nog lastig.
Werkgroep verzoekt om bij tussentijdse evaluaties even terug te grijpen op deze
ijkpunten en stand van zaken aan te geven. Niet bij alle S&V-momenten maar bij
voortgangsdocumenten over data-economie.

Organisatie zegt toe:
»
Een indicator toe te voegen met betrekking tot data-talent
»
Te bezien hoe de omvang van data-economie beter gemeten kan worden
»

Te bezien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot vertaling van Europese

»

indexcijfers naar het niveau van Brabant
De stand van zaken m.b.t. ijkpunten mee te nemen bij voortgangsdocumenten.

De aard van het onderwerp maakt dat het lastig blijft om te meten wat exact de
invloed van de provincie is. De werkgroep had hier zelf ook niet direct concrete
suggesties voor. Goed om hier de komende tijd nog aandacht voor te hebben.
Ditmaal is gereflecteerd op een uitvoeringsagenda. Voor nog op te stellen
beleidskaders is het wenselijk dat hierin indicatoren voor de doelen op hoofdlijnen
zijn opgenomen zodat op het niveau van beleidskader gereflecteerd kan worden.
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