
Vrijdag 13 januari 2017: 
van 14.00–17.00 uur, Beatrixzaal CBS Heerlen

Doel en opzet van de workshop 

De Linked Employer-Employee Data van het CBS (LEED) combineert informatie over bedrijven, 
de arbeidsmarkt, internationale handel, en karakteristieken van individuen. Deze gekoppelde 
data biedt nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van belangrijke uitstaande 
onderzoeksvragen. Binnen het CBS wordt al geruime tijd gewerkt aan de LEED.

Het doel van deze workshop is presentatie en discussie van de LEED. Er wordt een overzicht 
van de samenstellende databases gegeven, belangrijke methodologische aspecten worden 
belicht en interessante applicaties getoond. Aansluitend is er een paneldiscussie waarbij 
experts met elkaar en met mensen uit het publiek over de LEED discussiëren en ideeën 
uitwisselen vanuit hun expertisegebied.

De Belofte en het Potentieel

van Linked Employer-Employee Data



Programma

14.00–14.10 Opening door dagvoorzitter Marjolijn Jaarsma (projectleider 
Internationaliseringmonitor).

14.10–15.00 Door CBS wordt een overzicht gegeven van verschillende resultaten, 
benaderingen en methodologische uitdagingen voor de koppeling van 
economische en sociale actoren. De presentaties worden gegeven door een 
aantal onderzoekers die gebruik maken van de Linked Employer-Employee 
data van het CBS. Martin Luppes (Programmamanager CBS) en Marjolijn 
Jaarsma (Moderator en woordvoerder CBS) leiden u door de sessie.

15.00–15.30 Koffiepauze.

15.30–17.00 Paneldiscussie. Iedere onderzoeker bespreekt onderzoeksagenda’s met de 
LEED vanuit zijn/haar expertise. (Moderator Dr. Gaaitzen de Vries, Universiteit 
van Groningen). 
Prof. dr. Eric Bartelsman (Vrije Universiteit Amsterdam): “Bedrijfsdynamiek en 
Productiviteit”. 
Prof. dr. Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam): “Regionale Arbeids- en 
Wongingmarkten”. 
Prof. dr. Maarten Goos (Universiteit van Utrecht): “Technologie en Polarisatie 
van de Arbeidsmarkt”. 
Prof. dr. Jan van Ours (Erasmus Universiteit Rotterdam): 
“Arbeidsmarktdynamiek”. 
Prof. dr. Wendy Smits (Universiteit van Maastricht): “Arbeidsmarktflexibilisering” 
Prof. dr. Marcel Timmer (Universiteit van Groningen): “Specialisatie in 
Mondiale Waardeketens”.

17.00 Afsluiting en borrel.

Aanmelding en registratie
CBS Workshop “De Belofte en het Potentieel van Linked Employer-Employee Data”
Secretariaat:  Ellen Abels
Email: elm.abels@cbs.nl
Telefoon: +31 (0)45 570 7273
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meldt u zich tijdig aan via bovenstaand email of 
telefonisch. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Aanreisinformatie CBS Heerlen
Bezoekadres: CBS-weg 11
 6412 EX  Heerlen
Tel. algemeen: (045) 570 60 00
Route: CBS Heerlen
Bij CBS geldt een identificatieplicht voor bezoekers. U dient zich bij de receptie te identificeren 
met een ID-bewijs, rijbewijs of paspoort.

Parkeren
CBS Heerlen beschikt over enkele bezoekersparkeerplaatsen. Het is niet mogelijk om een 
parkeerplaats te reserveren.

Contactpersonen Programma Workshop
1. Gaaitzen de Vries (RU Groningen), g.j.de.vries@rug.nl, +31 (0)50 363 7752
2. Martin Luppes (CBS), mjg.luppes@cbs.nl, +31 (0) 45 570 7591
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