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Highlights 

Het Europese FP7 project FLINT (farm level indicators for new topics in policy 

evaluation) is gericht op het ontwikkelen en meten van nieuwe 

duurzaamheidsindicatoren op bedrijfsniveau in de Europese Unie. In het eerste jaar van 

het project is op basis van een literatuur studie een internationale inventarisatie 

gemaakt van duurzaamheidsonderzoek en de indicatoren die daarbij worden 

gehanteerd. Op basis van deze review en een analyse van de informatiebehoefte die 

voortvloeit uit ontwikkelingen in het Europese en nationale beleid is een selectie 

gemaakt van relevante indicatoren om op bedrijfsniveau te meten.  

In een volgend werkpakket is een stakeholder analyse uitgevoerd om na te gaan in 

hoeverre de geselecteerde indicatoren aansluiten bij de beleving van duurzaamheid bij 

stakeholders in de agrarische sector en in hoeverre het realistisch is om de benodigde 

gegevens te verzamelen. Op basis van deze informatie is een definitieve lijst met 

indicatoren opgesteld zoals die in het project zullen worden verzameld. 

Op basis van de definitieve lijst van indicatoren is een begin gemaakt met de opzet van 

het IT systeem om de gegevens op 1000 bedrijven in Europa te verzamelen en te 

integreren in de bestaande systemen van dataverzameling en zijn voorbereidingen 

getroffen voor de opzet en het testen van de daadwerkelijke gegevensverzameling.  

 

 

Opgeleverde producten in 2014 

- Hans Vrolijk – FLINT: Farm-Level Indicators for New Topics in policy evaluation; 

presentatie voor OECD farm level analysis group, OECD, Parijs. 

- Thia Hennessy and Hans Vrolijk– Introduction FLINT;  presentatie voor FADN 

management committee, DG-Agri, Brussel. 

- Mary Ryan – FLINT; presentatie Pacioli 22 workshop, Dublin, Ireland 

 


