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“Change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain 
to miss the future”
– John F. Kennedy



CBS in cijfers

➢ 1899 opgericht 

➢ 3 vestigingen (of 15?)

➢ 1.800 medewerkers (ongeveer)

➢ 3.700 tabellen in StatLine (online database) 

➢ 20.000 berichten in de media (jaarlijks)

➢ 10 miljoen keer wordt CBS.nl 

bezocht

➢ 100 duizend volgers op Twitter

Heerlen

Den Haag 

Bonaire 



Missie van het Europees Statistisch Systeem

“We provide the European Union, the 

world and the public with independent

high quality information on the 

economy and society on European, 

national and regional levels and make 

the information available to everyone 

for decision-making purposes, research 

and debate.”

➢Vooronderstelt beschikbaarheid van adequate bronnen



Informatie via… (voor wie?)
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De kracht van koppeling
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Persoon

• Gekoppeld op persoon of 
bedrijf

• Gepseudonimiseerd
• Gedocumenteerd (meta)

• Eigen enquêtes
• Overheidsregistraties
• Gegevens van derden
• (big data)

• Intern CBS-gebruik
• Wetenschappelijk onderzoek



Een schatkamer met data

Statistische uitkomsten 
naast data over individuele 
personen, bedrijven, etcetera

Vertrouwelijkheid bij wet 
beschermd

Voor praktijk, beleid en 
wetenschap



Data service centrum (DSC): intern archief

“Waar had ik mijn data 

ook alweer gelaten?”

“Kan ik mijn data 

over 10 of 20 jaar 

terugvinden?”

“Kan ik de data over 10 of 

20 jaar nog gebruiken?” “Kan ik de toegang tot de data 

beheren en controleren?”



File 
server

Data service centrum (DSC): architectuur
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Output: alle statistieken als open data

Alle • Statline-tabellen 
machineleesbaar
Ook classificaties•

Drie • API’s
voor ontsluiting
Voorbeeld• -app



Voor wat er feitelijk gebeurt



Maar de maatschappij verandert snel…

Nieuwe technologieën
Mobiele apparaten, big data, machine-to-machine

Nieuwe verwachtingen
Sociale media, responsiviteit, open data

Nieuwe uitdagingen
Globalisering, duurzaamheid, migratie



The best way of having a good idea is to have a lot of ideas

Innovatieprogramma

Gewoon doen!✓

Weinig overhead✓

Omarm het onverwachte✓

Sinds 2012: 150 ideeën, 70 PoCs, 20 implementaties

Innovatielab veel gebruikt!

State– -of-the-art spullen + big data kamers

Brainstormen en – cocreatie

Navolging in Canada, Italië, UK en Zweden–

Innovatielab en innovatieprogramma

Innovatielab

Big data PC’s

Innovatietrechter



Dataverzameling met tablets in de Cariben

Veel weerstand eerst (begin 2014)

• “We weten niets over tablets”

• “We willen geen Android”

• “Hoe zit het met beveiliging?”

• “Dit is te riskant, werk ik niet aan mee”

Maar dat weerhield ons niet… Nu: tablets zijn een groot succes!
Met

– Beperkte tijd
– Beperkte middelen
– Beperkte ervaring

Bereikten we
– Meer efficiency
– Betere kwaliteit
– Veel enthousiasme

“Yes we can”

#innovatie #IT #processen



Interactieve geluksmeter

Gelanceerd– op 20 Maart 2016
(internationale geluksdag)

Ontwikkeld– samen met start-up Wayform

Interesse– van nationale TV en andere media

http– ://www.cbs-geluksmeter.nl/

Persoonlijke
geluksscore

#innovatie #fenomeen #nieuwsorg #IT #bureaucratie

http://www.cbs-geluksmeter.nl/


De strategische agenda van het CBS (2015)

Implementeer
strategisch

personeelsplan

Fenomeengericht

Moderne
nieuwsorganisatie

Nieuwe statistische
diensten

Versterk relaties
met stakeholders

State-of-the art 
data- en

informatiestructuur

Minder 
bureaucratie

Verbeter en borg de 
kwaliteit

Maak processen
effectiever en

efficiënter

Innoveer! 



Een paar voorbeelden (#stratag)



Trump inauguratie, januari 2017

“the largest audience 

ever to witness an 

inauguration, period, 

both in person and 

around the globe”

(woordvoerder Spicer)



Is de tijd van statistiek voorbij?

https://www.theguardian.com/politics/
2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-
data-democracy

(National Statistician UK)

https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-data-democracy


Center for big data statistics (CBDS)

– Nieuw, real time, regionaal

– Start september 2016

– Groot partnernetwerk

– Onderwerpen als arbeidsmarkt, gezondheid, mobiliteit, …

– Verbinding met thema’s zoals SDGs en smart cities

– Ook veel aandacht voor privacy en ethische vragen

– Experimentele resultaten (beta-site)



CBDS partner netwerk
.

Academische, publieke en private partners➢

Zowel nationaal als internationaal➢

Verschillende relaties➢



De pepernoten index

Kunnen we ook iets 
zeggen over 

regionale 
voedingspatronen?
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Verkeerslussen (onderzoek): dagpatroon

Bron:



Kwaliteit van brondata



Verkeerslussen naar reguliere productie

115 miljard metingen

80TB aan data



IJzel in Noord-Nederland, januari 2016

Gepubliceerd op • 8 januari 2016; zelfde week al (!)
Op basis van • verkeerslusdata



Wereldwijd identificatiesystem

Voor veel schepen verplicht

AIS data voor schepen

Schepen in 
de Sahara?



Daytime population op basis van telefoondata

Welk detailniveau?
Hoe presenteren?
Is het bruikbaar?



Mobiele telefoondata en volkstelling in België

29

Volkstelling 2011 Mobiele telefoons 2015



Bevolking- 12:00 overdag en ‘s nachts
Waar zijn mensen op een typische weekdag (donderdag 8 Oktober 2015)?

Hoe te
gebruiken? 
Kloppen de 

cijfers?



Waar praten mensen over op Twitter?

Analyse: CBS Dataleverancier:



Sociale spannings indicator met Twitter

https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/innovation/project/social-tension-
indicator-based-on-social-media

https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/innovation/project/social-tension-indicator-based-on-social-media


Horst aan de Maas: sociale samenhang

8 dorpen, 
40 duizend inwoners, 
2 duizend Poolse migranten
800 duizend tweets



Vriendschappen in Horst aan de Maas



Poolse (arbeids)migranten: een thema? 

533 - tweets met Polen/Poolse  (uit 800.000 voor HadM)

Slechts - 40 negatieve 

Meeste tweets over voetbal (EK - 2012) 

Ook niet veel tweets over andere migranten-



CBS in Horst aan de Maas?

Totaal 127 

12 9



Measuring the internet economy
in The Netherlands

Hoofdvraag:

“Wat is het belang van het internet voor de Nederlandse economie?”

Onderzoeksproject met vier doelen:

Bepaal een pragmatische definitie van 1. “de internet economie”

Laat belang en omvang zien van de internet economie in NL 2.

Demonstreer de mogelijkheden van nieuwe meetmethoden3.

Verklaar verschillen met reguliere statistieken/concepten4.



Regionale verdeling van online diensten



1

Samenwerking CBS met gemeente(n)•

Belang regionale informatie neemt toe•

Zowel klassieke bronnen als big data•

• “Smart cities”

Eerste UDC gelanceerd op • 22 September 2016
Nu ook DDC, PDC, ADC, RDC, • …

Urban Data Centers

5

3

4                           

2

7
6

8



Verdeling van 
armoede

Waar zijn de 
elektrische auto’s?

Concrete voorbeelden in Eindhoven



Cocreatie/open innovatie

Samenwerkingen met diverse partijen–

Datakampen/data pilots-

Hackathons-

City deals-

Studentprojecten en stages-

- …



Datakamp Den Haag

Doelen–
Innovatief samenwerkingsmodel proberen-
Werken aan relevante en niet- -triviale vragen

Deelnemers–
30 - onderzoekers van gemeente Den Haag, universiteiten  en CBS statistici
10 - mensen in ondersteunende rollen

Thema–
Armoede, helaas erg actueel-
8 - onderzoeksvragen (6 met ‘klassieke’ microdata, 2 met big data)

Geen concessies – aan verantwoord datagebruik!
CBS microdata-
Haagse microdata-
Big data-
Veel te weinig- …

Werken in veilige gesloten omgeving, met strikte procedures–



CBS-UTwente Data Camp

10 • CBSers een week lang “opgesloten” op UT campus
Samenwerking met • Twentse onderzoekers
Wordt vervolgd• …



CBS-UTwente Data Camp (2)

Twee van de acht onderwerpen



Hacken in de trein naar Berlijn



Crowd sourcing en citizen science
van vogels tot sensoren

• Astronomen gebruiken amateurs om grote datasets te 
analyseren (zoals sterrenfoto’s en IR-scans)

• Sensoren zijn in opkomst om geluid en luchtkwaliteit in 
de achtertuin te meten (Internet of Things)

• Tijd om te investeren in methoden om de massa aan 
het werk te zetten?

• We gebruiken al lang vrijwilligers om vogels te tellen!
• Kunnen we bv. adviseren waar sensoren te plaatsen?



Nationale fietstelweek (1)

Kunnen we hier statistiek mee maken?



Nationale fietstelweek (2)

Ja ,we kunnen we hier statistiek mee maken! Zie ook de site

https://i311717.hera.fhict.nl/#/


En de bibliotheekfunctie? Er was eens……

‘(…) eener goed geordende en 

gecatalogiseerde, en zooveel

mogelijk compleet gehouden 

statistische boekerij (…)’



En toen 



We leven nog (lang en gelukkig)



Nieuwe kennis- en informatiediensten

Factsheets Dossiers

Literatuur-
onderzoek CBS Historisch

KennisLink

Mediaportal

Media-analyse
WorldCat

E-Journals &
databases

Metadata-advies/
Taxonomie

Informatiedragers

LT archivering 
CBS output



KennisLink- thematische mediaselectie



Factsheet- informatie over relaties



Media-analyse (impact CBS nieuws)



Hal Varian ‘on workers and managers’

I keep saying the sexy job in the next ten years will 
be statisticians (…) 

Because now we really do have essentially free and 
ubiquitous data. So the complimentary scarce factor 
is the ability to understand that data and extract 
value from it.

I think statisticians are part of it. (…) Managers need 
to be able to access and understand the data 
themselves.

The McKinsey Quarterly, Januari 2009:

• Hoofdeconoom
Google

• Emeritus hoogleraar 
Berkeley



Hoe reageert de rijksoverheid op de 
digitale revolutie?

Rapport Maak waar!•

Onder leiding van SG BZK•

SGs• van EZ, Fin, SZW, VWS
Maatschappelijke vertegenwoordiging•

Gepubliceerd • 18 april 2017
Invloed op regeerakkoord Rutte III•

(rijksbrede digitaliseringsstrategie)



Maak waar! rapport van de studiegroep 
informatiesamenleving en overheid



Wat mag de overheid eigenlijk met data?



Voor wat er feitelijk gebeurt


