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Tijd

9.45

10.30 

10.40

 
 
11.00 
 
 
12.00

 
 
12.40 
 
13.30

Programma

Inloop en koffie

Opening seminar 
Maurice Olivers (dagvoorzitter, Brightlands)

Welkom  
Astrid Boeijen (Vestigingsdirecteur CBS Heerlen/hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie) 
Joost van den Akker (Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur provincie Limburg)

Keynote  
Diederik Jekel (wetenschapsjournalist) 
 
Nieuws uit de  wereld van het CBDS  
Magchiel van Meeteren (Managing Director CBDS) 
Sofie De Broe (Scientific Director CBDS)

Lunch 
 
Eerste ronde parallelle thema sessies



Tijd

14.30 

15.00

16.00 

16.15

17.30

Koffiebreak

Tweede ronde parallelle themasessies 1,2,3,4 en 5

Slotwoord  
Bert Kroese, plv. DG CBS

Hapjes, borrel en netwerk

Einde bijeenkomst
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Sessie 1 Arbeidsmarkt

Inzicht in carrières en skills met LinkedIn 
data

Rachel Bowley, Senior Data Scientist 
Economic Graph Analytics, LinkedIn  
Martine de Mooij, senior onderzoeker, CBS

Hoe ontwikkelen afgestudeerden zich 
verder na de afronding van hun opleiding? 
Welke skills ontwikkelen ze gedurende 
hun loopbaan? LinkedIn, het CBS en 
Eurostat werken samen in het Graduate 
Tracking Project om de eerste stappen van 
afgestudeerden op de arbeidsmarkt beter in 
beeld te brengen.

In deze sessie laat LinkedIn zien wat de 
mogelijkheden zijn met hun data op basis 
van LinkedIn profielen, waarbij het CBS 
de representativiteit van de uitkomsten 
bespreekt (Engelse presentatie).

Sessie 2 Energietransitie

Hoe helpt data om steden te 
verduurzamen?

Otto Swertz, hoofd team Energie, CBS 
Ben Laevens, data scientist, EZK/ CBS  
Ramona van Marwijk, senior adviseur, 
Kadaster 

Hoe helpt data om steden te verduurzamen? 
Welke inzichten ontwikkelt het CBDS 
samen met partners om de uitdagingen 
van de energietransitie op lokaal niveau te 
ondersteunen? Hoor meer over onderzoek 
naar de hoeveelheid lokaal opgewekte 
zonnestroom en het dashboard gasvrije 
wijken dat CBS samen met Kadaster 
ontwikkelt.

Sessie 3  Mobiliteit

Motieven achter mobiliteit: de kracht van 
combineren

Marko Roos, product developer mobiliteit, CBS 
Yvonne Gootzen, data scientist, CBS 
Maartje Tummers, statistisch onderzoeker, CBS 
Guido de Jongh, coördinator data analyse, RET 
Douglas Gilmour, Senior Business 
Development Manager Traffic, TomTom  

Hoe maak je de behoefte aan mobiliteit 
inzichtelijk? En hoe laat je zien waar de 
drukte op de wegen en in het openbaar 
vervoer vandaan komt? Het CBS werkt 
met partners aan het beantwoorden van 
die vraag. In deze sessie worden eerste 
resultaten gepresenteerd, met casussen in 
Rotterdam en Limburg.
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Sessie 4 Luchtkwaliteit

De route naar de groene regio 

Pieter Bresters, geospecialist, CBS 
Olav ten Bosch, projectmanager, CBS 
Gerard van Mulken, Gemeente Eindhoven 
 
 

Een goede luchtkwaliteit heeft niet alleen 
milieuvoordelen maar is ook van belang 
voor de gezondheid van de inwoners. Tijdens 
deze sessie gaan we in op de rol van het CBS 
in het internationale ClairCity project voor 
schonere lucht in Europese steden, de rol 
die CBS GIS data kan betekenen op dit thema 
en hoe een stad als Eindhoven hiermee 
aan de slag gaat. Wij nodigen u uit om op 
interactieve wijze het gesprek aan te gaan 
hoe de overheid lokaal en nationaal beleid 
kan maken voor een gezondere omgeving 
en welke data hiervoor benodigd is.

Sessie 5  Mobiele telefonie in de statistiek

De kansen van mobiele telefonie data voor 
statistiek

May Offermans, product developer mobiele 
telefonie, CBS 
Ron van der Lans, Programma manager Open 
& Big Data, gemeente Amsterdam  
John van der Kooij, consultant, Mezuro 
Guido Diepen, senior data scientist, T-Mobile

Mobiele telefoondata zijn een belangrijke 
nieuwe informatie bron voor een veelheid 
aan beleidsgebieden. In deze sessie wordt 
ingegaan op onderzoek dat het CBDS 
heeft gedaan en op de samenwerking met 
mobiele telefonie providers. Aan de orde 
komen de resultaten van de eerste pilots en 
de plannen voor nieuw onderzoek.
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