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Data zorgen voor maatwerk
BOUKE NIELSEN

GRONINGEN De gemeente Gronin-
gen gaat samen met het Centraal
voor de Bureau van de Statistiek
(CBS) data verwerken om zo beter
de nabije en verdere toekomst in
beeld te krijgen.

Dat gebeurt in een zogenoemd CBS
Urban Data Center. Er zijn nog enige
tientallen steden over de wereld die
hieraan meedoen, waardoor ze on-
derling ten opzichte van honderd in-
dicatoren vergelijkbaar zijn. ,,We
krijgen heel veel gedetailleerde in-

formatie aangeleverd’’, zegt CBS-di-
recteur Tjark Tjin-A-Tsoi, ,,waar we
nuttige dingen mee kunnen doen.’’

Als voorbeeld noemt hij dat snel
inzichtelijk wordt wat voor gevol-
gen een dagje sneeuw heeft, of dat
per buurt de hoogte van de werk-
loosheid in beeld komt. Daar kan be-
leid op afgestemd worden.

Groningens wethouder Joost van
Keulen: ,,Je neemt soms maatrege-
len waarvan je niet exact weet wat
de effecten zijn. Hiermee kunnen we
de efficiëntie van onze maatregelen
meten. Dat willen we graag.’’ Hij
voegt eraan toe dat in Groningen al

geen enkele weg meer afgesloten
wordt zonder eerst de data te raad-
plegen. Met andere woorden: men
weet negatieve gevolgen te beper-
ken.

Het CBS hoopt voor eind 2017 acht
Nederlandse steden verknoopt te
hebben met Urban Data Centers.
Zwolle is binnenkort aan de beurt en
Eindhoven en Heerlen gingen Gro-
ningen voor. In Eindhoven heeft
men de afgelopen maanden in kaart
gebracht in welke wijken de elek-
trisch aangedreven auto’s zich be-
vinden en waar dus laadpalen moe-
ten komen.

‘Wij hebben
onderzocht dat de
slimste studenten
hier blijven’

Jeanine Vosselman, hoofd statis-
tiek van de gemeente Groningen,
vertelt dat er al heel veel gegevens
beschikbaar zijn. Ze zei gisteren dat
Groningen 202.711 inwoners telt die
een gemiddelde leeftijd hebben van
36 jaar. Een op de vijf van hen is stu-
dent. ,,Maar er zijn ook veel grijze

vlakken die we komend jaar willen
inkleuren’’, vertelt ze. Ze wil bijvoor-
beeld graag een beeld van de studen-
ten die na hun studie vertrekken,
want dat biedt wellicht een inzicht
om de talenten langer vast te hou-
den.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein
van Mulligen weet dat de meeste
studenten na hun studie naar Am-
sterdam gaan. Waarop professor
Jouke van Dijk vanuit de zaal gevat
reageerde: ,,Een groot deel vertrekt
inderdaad naar de Zuidas, maar wij
hebben onderzocht dat de slimste
studenten hier blijven.’’


