ADVERTORIAL

‘CBS loopt voorop
als het gaat om
inzet big data’
Piet Daas is sinds 2000 als methodoloog
in dienst van het CBS. Zijn specialisatie ligt
op het gebied van big data. Sinds januari
van dit jaar is hij ook bijzonder hoogleraar
Big Data in Official Statistics bij de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
‘Big databronnen bieden veel kansen voor
de statistiek. Maar we moeten daarbij
wel een aantal fundamentele vragen
beantwoorden.’
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Curriculum vitae Piet Daas
Dr. Piet J.H. Daas is biochemicus en bio-informaticus. In 1996 promoveerde hij cum laude
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna
werkte hij bij de Universiteit van Wageningen,
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Representativiteit

Foto: Piet Daas (met bloemen) bij zijn aanvaarding van het hoogleraarschap.
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