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Energietransitie

She has been working on the CBS-Eurostat partnership since its
inception. She is based in LinkedIn’s Europe, Middle East and Africa
Headquarters in Dublin, and holds a bachelor’s degree in Statistics
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and Data Science from Duke University.
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Mobiliteit

sterrenkundige researcher. Zijn Big Data ervaring uit het verleden
zet hij nu in bij EZK en CBS.
Otto Swertz is hoofd van het team energiestatistiek van
het CBS in Den Haag. Deze groep maakt onder meer de
energiebalans van Nederland. Otto is lid van de internationale
energiestatistiekwerkgroepen van Eurostat en het IEA. In
Nederland is hij betrokken bij het VIVET-project (Verbetering
InformatieVoorziening EnergieTransitie).
Ramona van Marwijk is senior adviseur Maatwerk en Advies bij het
Kadaster. Vanuit deze rol houdt zij zich bezig met het verduurzamen
van de woningmarkt. De gegevens van het Kadaster vormen
daarbij vaak het startpunt. Ramona is namens Kadaster daarom
betrokken bij het VIVET-project, verbetering informatievoorziening
energietransitie.

Marko Roos is coördinator van de thema’s arbeidsmarkt en
mobiliteit bij het Center for Big Data Statistics. Hij ontwikkelt hierin
samen met zijn teams nieuwe, relevante indicatoren op basis
van Big data, veelal in combinatie met andere databronnen. In
het verleden is Marko onder andere verantwoordelijk geweest
voor het opzetten van het eerste onderzoek naar het gebruik van
mobiele telefoondata voor statistische doeleinden en een aantal
standaardisatietrajecten op het gebied van administratieve data.
Yvonne Gootzen werkt als data-scientist bij het Center for Big
Data Statistics. Ze werkt aan diverse projecten, waaronder in het
team mobiliteit. Daar stond ze mede aan de basis van enkele
succesvolle toepassingen van het combineren van register- en
big databronnen. Yvonne heeft een achtergrond in Industrial and
Applied Mathematics.
Maartje Tummers- van der Aa werkt als statistisch onderzoeker bij

Arbeidsmarkt
Martine de Mooij onderzoekt als projectleider bij het CBS welke
kansen nieuwe (big data) bronnen bieden voor gebruik in
traditionele arbeidsmarktstatistieken. Kunnen deze nieuwe bronnen
oude enquêtes vervangen of blinde vlekken inkleuren? Martine richt
zich op dit moment vooral op het gebruik van LinkedIn gegevens

de afdeling Verkeer en Vervoer van het CBS. Ze houdt zich onder
andere bezig met bezig met het optimaal gebruiken van bestaande
en nieuwe (grote) bronnen, zoals verkeerslusgegevens, binnen het
domein van mobiliteit. Maartje heeft een achtergrond in Medische
Informatiekunde en Sustainable Health Systems en is gepromoveerd
op het onderwerp sociale verzekeringen aan de Universiteit van
Maastricht.

en online vacature data. Zij doet dit samen met data scientists en
inhoudelijke experts binnen het CBS, en met externe partijen zoals
LinkedIn, het UWV en diverse ministeries. Martines interessegebieden
liggen vooral op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en migratie.
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Guido de Jongh is als Coördinator Data Analyse verantwoordelijk
voor het verder ontwikkelen van het Data Analyse Kenniscentrum bij
de RET, het openbaar vervoerbedrijf van de gemeente Rotterdam.
Hij is het aanspreekpunt voor de ontwikkelaars enerzijds en de
vertegenwoordigers van de verschillende RET afdelingen anderzijds.
Het kenniscentrum is in 2018 opgericht om inzicht te creëren in wat
de meer dan 240 RET systemen aan data produceren en heeft als
taak de regie te voeren op de dataverwerking en de transformatie
van deze data naar informatie.
Douglas Gilmour is als Senior Business Development Manager Traffic
werkzaam bij TomTom, marktleiders in navigatie toepassingen en
onafhankelijk specialist in locatie technologie.

Mobiele telefonie
May Offermans is een energieke en creatieve vernieuwer en werkt
sinds 2008 bij het CBS. Hij leidde daar verschillende trajecten om
bestaande statistieken te herontwerpen of nieuwe statistieken op
te zetten. Het ontginnen van nieuwe databronnen en verkennen
van de mogelijkheden is zijn specialiteit. Momenteel beheert hij het
IT projectportfolio van het CBS en leidt hij het onderzoek naar het
gebruik van mobiele telefonie gegevens in de statistiek.
Ron van der Lans werkt als programma manager Open en Big
Data bij Amsterdam Smart City, een innovatief platform waarin
pro actieve burgers, innovatieve bedrijven, kennisinstituten en
overheden samen de stad van de toekomst vormgeven.

Luchtkwaliteit

Guido Diepen is senior Data Scientist bij T-Mobile. Hij heeft een
PhD in Operations Research en 10 jaar ervaring in het toepassen

Olav ten Bosch is project manager en data scientist bij het CBS.
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om informatie en inzichten uit data te halen en deze makkelijk te
ontsluiten richting de eindgebruikers.

Pieter Bresters werkt ruim 10 jaar bij het CBS als geospecialist.
Na zijn studie Geodesie aan de TU Delft heeft hij bij verschillende

John van der Kooij werkt als consultant bij Mezuro. Mezuro is

werkgevers met geoinformatie gewerkt zoals Arcadis, Fugro,

specialist in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden

ESRI Nederland en Rijkswaterstaat. Bij CBS is hij verantwoordelijk
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mobiliteit van (groepen) mensen.

geoinformatie voor heel Europa op geharmoniseerde wijze
gepubliceerd wordt.
Gerard van Mulken is beleidsadviseur Milieu bij de gemeente
Eindhoven. Hij geeft leiding aan het uitvoeringsprogramma
Luchtkwaliteit en Mobiliteit. Eerder hield hij zich bezig met de
geluidsanering weg- en railverkeerslawaai in Eindhoven en de
omliggende regio. Hij is eveneens werkzaam geweest bij het
Ministerie van Defensie, Philips Lighting en de Milieudienst Regio
Eindhoven. Gerard heeft een achtergrond als bouwkundig ingenieur
aan de TU Eindhoven, specialisatie akoestiek (bouw en ruimtelijke
ordening).
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