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Big, Bold and Smart: de Veerkrachtige stad 

 

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) organiseren op 9 oktober 2019 het seminar ‘Big Bold and Smart: de 

veerkrachtige stad’.  

 

Steden veranderen voortdurend. Maar zijn ze veerkrachtig genoeg om die 

veranderingen op te vangen en te sturen? En, hoe meet je dat? Kan big-data hierbij 

helpen? Hoe belangrijk is big data onderzoek voor gemeentelijke bestuurders? 

 

Een keur van sprekers vanuit wetenschap, praktijk en beleid filosoferen over de inzet 

van big-data bronnen voor de besturing van de stad. De praktijk van big-data 

onderzoek komt ruim aan bod. 

 

 

Locatie: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag (Google 

maps / 9292). U wordt geadviseerd met het openbaar vervoer te reizen. Er is betaalde 

(1 euro per uur) parkeerruimte aanwezig. 

 

Aanmelden: 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar seminar.symposium@cbs.nl en is 

mogelijk tot en met 4 oktober 2019. Vermeld hierbij a.u.b. uw naam, functie, 

organisatie, sector waarin u werkzaam bent en eventuele dieetwensen. Indien u uw 

gegevens (excl. e-mailadres en dieetwensen) niet op de deelnemerslijst wil hebben 

staan, kunt u dat ook in de mail aangeven. 

 

Lid worden van de NVD?  

Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap Via sociale media op de hoogte 

blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland? Word dan lid van 

de groep Dutch Demography 

http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=111624962259880236167.000454e0fffdbffe179d1&ll=52.066633,4.400153&spn=0.019945,0.038452&z=15&hl=nl
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=111624962259880236167.000454e0fffdbffe179d1&ll=52.066633,4.400153&spn=0.019945,0.038452&z=15&hl=nl
https://9292.nl/?naar=den-haag_henri-faasdreef-312
mailto:seminar.symposium@cbs.nl
http://www.nvdemografie.nl/lidmaatschap
https://nl.linkedin.com/groups/Dutch-Demography-3677117/about


 
Programma ‘Big, Bold and Smart: de veerkrachtige stad’ 

 

09.30  Registratie en koffie/thee 

10.00  Opening seminar door dagvoorzitter Paul Suijkerbuijk (open data expert 

The Greenland)  

10:10  Achtergrond: ontwikkeling van steden en big data onderzoek 

Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Director 

Centre for BOLD Cities) 

Anne-Marie Hitipeuw (Gemeente Den Haag, Chief Resilience Officer) 

11.20  Koffie/thee 

11.40  Smart Cities en internationale toepassing 

Martijn de Waal (Lector Play and Civic Media Hogeschool Amsterdam, 

auteur van The City as Interface)  

Siim Esko (Positium Estland, gespecialiseerd in gebruik van 

locatiegegevens van mobiele telefonie data voor statistiek) 

 

12.50  Lunch 

 

13.30  CBS-onderzoek: big data en steden 

May Offermans (CBS Big Data Statistics) over CBS-projecten met mobiele 

telefonie data 

Edwin de Jonge & Marjolijn Das (beide CBS en Centre for BOLD Cities)  

over sociale netwerken 

14.40  Koffie/thee 

15.00  Gemeentelijke toepassingen van big data onderzoek 

Caroline Nevejan (Chief Science Officer gemeente Amsterdam, 

Universiteit van Amsterdam) & Scott Cunningham (TU Delft),       

over City Rhythms 

Marike Knoef (Universiteit Leiden, Centre for BOLD Cities) over 

gemeentelijk onderzoek op basis van grootschalige databronnen 

16.10  Afsluiting en Borrel 


