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Korte omschrijving inhoud  FLINT, farm level indicators for new topics in Policy 

evaluation, heeft als doel een haalbaarheidsstudie uit te 

voeren om relevante indicatoren te definieren en 

gevevens op bedrijfsniveau te verzamelen om 

duurzaamheid beter mee te nemen in beleidsevaluaties 

en de besluitvorming in de agrarische sector.   

 

 

 

Highlights 

Er is een inventarisatie gemaakt van belangrijke nieuwe beleidsterreinen in het 

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, het plattelandsontwikkelingsbeleid en het 

aanpalende milieubeleid. Van deze beleidsterreinen is de informatiebehoefte vastgesteld. 

(WP1). Vervolgens is op basis van de literatuur en nationale initiatieven een lijst van 

relevante indicatoren opgesteld. Deze lijst van indicatoren is binnen het consortium 

besproken en afgestemd met DG-Agri, en de adviesraad (OECD, Copa Cogeca, DG Agri, 

DG-Research, JRC, SAI en TSC). Bovendien zijn de indicatoren besproken in een 

stakeholderanalyse met relevante belanghebbenden in de agrarische sector om de 

haalbaarheid en de relevantie van de indicatoren vast te stellen. (WP2). Deze 

stakeholder analyse is in alle negen partnerlanden uitgevoerd. Het doel van de 

stakeholder analyse was om een aansluiting te krijgen tussen de informatiebehoeften 

vanuit de overheid, de statistiek en het onderzoek aan de ene kant en de bestaande 

informatiestromen en informatiebehoeftes in de sector aan de andere kant. Dit gehele 

proces heeft uiteindelijk geleid tot een set van 31 indicatoren. 

Voor elk van de deze FLINT indicatoren is vervolgens een nauwkeurige beschrijving 

gemaakt welke gegevens verzameld moeten worden (WP4). Een FLINT bedrijfsformulier 

is vastgesteld (met een soortgelijke structuur als het EU FADN formulier) met een 

exacte specificatie van de data-elementen die op elk deelnemend bedrijf verzameld 

moeten worden. Het voordeel van het gebruik van dezelfde structuur is dat de 

bestaande infrastructuur van DG-Agri gebruikt kan worden voor het testen van de data 

om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te borgen.. Het Flint bedrijfsformulier 

(data definitie), de meta data-specificatie, de specificatie van de testregels (in xml 

format) is beschikbaar gesteld aan de FADN eenheid van de Europese Commissie (WP3). 

Op dit moment zijn de activiteiten met name gericht op de gegevensverzameling en het 

ontwerpen van voorbeeld analyses op basis van de te verzamelen FLINT gegevens om 

de toegevoegde waarde van de aanvullende gegevensverzameling voor beleidsanalyses 

en onderzoek aantoonbaar te maken.  

De gegevensverzameling voor FADN verschilt sterk tussen verschillende Europese 

landen. Daarom zal ook de verzameling van Flint gegevens op verschillende manieren 

plaatsvinden. In januari is een workshop georganiseerd om ervaringen rond het 



verzamelen van duurzaamheidsgegevens te delen en te discussiëren over de best 

mogelijke manieren om de FLINT gegevens te verzamelen (deels op basis van 

voorbeelden van partnerlanden die al aanvullende duurzaamheidsgegevens 

verzamelen). Alle partners hebben bedrijven geworven om deel te nemen aan het 

onderzoek (uiteindelijk is het streven om op 1000 bedrijven een uitgebreide dataset te 

verzamelen), het verzamelen van de gegevens is vooraf getest op een selecte groep van 

bedrijven in verschillende partnerlanden. Er zijn tools gemaakt om de gegevens te 

verzamelen voor die landen die daar behoefte aan hebben (andere landen, waaronder 

Nederland, integreren de verzameling van de nieuwe gegevens in hun bestaande 

processen / systemen) (WP4). De gegevensverzameling vindt plaats als uitbreiding op 

de reguliere FADN dataverzameling voor het kalenderjaar 2015. 

Met betrekking tot het definiëren van analyses voor het gebruik van de gegevens is een 

eerste notitie opgesteld. Deze is besproken met de adviesraad en met DG-Agri (WP5). 

Deze analyses omvatten een aantal duurzaamheidsthema’s en zijn gericht op het 

evalueren van de toegevoegde waarde van de gegevens. De ervaringen met deze 

analyses in samenhang met de ervaringen rond de verzameling van de gegevens zullen 

als basis dienen om de Europese commissie te adviseren over de toekomstige 

infrastructuur. 

 

  

 

Opgeleverde producten 

 http://www.flint-fp7.eu/Reports.html 

 http://www.flint-fp7.eu/Presentation.html 

 

De PPS Flint op WUR kennis online: 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-

EZ/Expertisegebieden/Beleidsondersteunend-onderzoek/Show/FLINT-providing-a-

datainfrastructure-AFEU14015.htm 
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