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Registers: Onderzoeksagenda voor de 
toekomst

Piet J. H.  Daas, Léander Kuijvenhoven en Kees Zeelenberg (CBS)

1 Inleiding

De combinatie van de toenemende maatschappelijke en politieke behoefte aan in-
formatie, de afname in de respons op enquêtes en de toename in de beschikbaarheid 
van registers heeft tot gevolg dat sociaalwetenschappelijk, medisch en statistisch on-
derzoek steeds vaker gebaseerd zijn op registergegevens (Hox en Boeije, 2005; Beth-
lehem, 2008; Bakker, 2009). Het gebruik van registergegevens heeft dan ook een aan-
tal voordelen. Zo zijn de gegevens al verzameld, in het algemeen voor een groot deel 
van de populatie beschikbaar en beschrijven ze, in het ideale geval, meer dere aan-
sluitende perioden. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is zich hier 
terdege bewust van. Steeds vaker zijn sociale en ruimtelijke statistieken op register-
gegevens gebaseerd (Bakker, 2009). Het gebruik van registers heeft echter ook nade-
len. Zo is de toegang soms lastig, is de controle op de kwaliteit beperkt, zijn de gege-
vens meestal voor een ander doel verzameld dan het doel waarvoor de onderzoeker 
ze zou willen gebruiken en is de set van bruikbare variabelen beperkt (Wallgren en 
Wallgren, 2007). Doordat het CBS het wettelijke recht heeft gekregen van kosteloze 
toegang tot veel registers is het eerste nadeel vrijwel opgelost. De laatste twee nade-
len kunnen aanzienlijk verminderd worden door het grootschalig combineren van 
registerbestanden. De gecombineerde bestanden bieden tevens nieuwe onderzoeks-
mogelijkheden (Bethlehem, 2008; Bakker 2009). Die mogelijk heden en de valkuilen 
die daarbij op kunnen treden bepalen de onderzoeksagenda voor de toekomst. 
De artikelen in deze bundel geven een goed beeld van het onderzoeksveld van re-
gisters en daarmee ook van de uitdagingen op dit terrein. Dit afsluitende artikel zal 
voor namelijk gaan over de methodologische vragen en wat minder over analyse 
ge moti veerd vanuit de inhoud. Ook de interactie en noodzaak van samenwerking 
tus sen beide komt kort naar voren. Het bespreken van de methodologische uitda-
gingen is gebaseerd op de structuur van het verwerkingsproces van registers op 
het CBS. Uiteindelijk doel van dit proces is het produceren van tabellen èn micro-
data van hoge kwaliteit. 
Essentieel bij het gebruik van registergegevens is de kwaliteitsvraag. Wat is de 
kwa liteit, en hoe bepaal je de kwaliteit van registers en microdata? Dit is een be-
langrijk onderwerp. Registers maar ook enquêtes bevatten nu eenmaal fouten. Zo 
verscheen twee jaar geleden een bericht dat in de bevolkingsboekhouding, de Ge-
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meentelijke basisadministratie (GBA), van Amsterdam bijna 15% van de records 
fouten bevat (Gemeente Amsterdam, 2008). Ook in deze bundel is kwaliteit een 
aantal maal aan de orde geweest. De oorzaken van slechte kwaliteit zijn velerlei. Ze 
kunnen variëren van kostenoverwegingen bij de registratiehouder tot typefouten 
of fraude. We kunnen vaak niet zoveel doen aan die oorzaken. Maar van de gevol-
gen, meetfouten, hebben we last omdat ze kunnen leiden tot fouten in analyses en 
in tabel len. 
Vooraf enkele uitgangspunten, stellingen, die een rol spelen bij de bespreking van 
de onderzoeksvragen van de toekomst:
 – Het statistische proces is er op gericht om de kwaliteit van de data en de ge-

bruiksmogelijkheden te verhogen.
 – De sociale wetenschapper en de beleidsanalyse zijn beter af met de bewerkte 

microdata dan met de ruwe data.
 – De methodologische vragen bij dat statistische proces leveren bijzonder inte-

ressante onderzoeksonderwerpen, juist ook voor sociale wetenschappers.
Het goed zou zijn als sociale wetenschappers meedoen aan de beant woording van 
die methodologische vragen. Dat gebeurt al, maar er zijn ook onder zoeksvragen en 
-velden waar meer samenwerking niet alleen goed zou zijn maar ook noodzakelijk. 
Dat betekent niet dat sociale wetenschappers procesmethodologen zouden moeten 
worden. Zoals we hieronder zullen zien, kunnen juist hun inhoudelijke kennis en 
hun analyses van groot belang zijn.

2.  Registers en de toekomst

De methodologische uitdagingen op registergebied zullen worden besproken aan 
de hand van de structuur van het statistische verwerkingsproces (Willeboord-
se, 2008), zoals weergegeven in Figuur 1. Dit leidt uiteinde lijk tot een overzicht van 
de belang rijke methodologische onderzoeksvragen op re gistergebied. 

2.1 Het statistische proces
De kern van het statistische verwerkingsproces, begint met de ontvangst van de 
bron (de input) en eindigt met de publicatie van de betreffende statistiek of het 
betreff ende microdatabestand (de output). Daarna vindt de analyse plaats. Fi-
guur 1 geeft het verwerkingsproces en de belangrijkste stappen weer. Een onder-
zoeker die ge bruik maakt van registers voor zijn/haar onderzoek zal deze op een 
vergelijkbare wijze verwerken; alleen wat kleinschaliger. Elk van de stappen in het 
verwerkings proces lopen we kort langs.

Bronnen
De te gebruiken bronnen bevatten alle microdata en zijn hetzij registers en andere 
administratieve bronnen, hetzij enquêtegegevens, hetzij een combinatie. Een vraag 
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die zich hierbij opdringt is: moet het CBS alle mogelijke registers binnenhalen, of 
alleen die waar nu behoefte aan is? Deze vraag is lastig te beantwoorden, maar het 
is be langrijk hier te constateren dat het CBS alleen gegevens dient te verzamelen 
die het ook daadwerkelijk gebruikt.

Verwerking
Het proces tussen de ontvangst van de bron en de creatie van de output bestaat uit 
een systematische reeks bewerkingen op de bron, samengevat onder de noemer 
ver werking. Deze stap bestaat uit het corrigeren, complementeren en integreren 
van de data. Waar nodig worden fouten in de data gecorrigeerd, het zogenaamde 
gaafma ken, dat bestaat uit het opsporen en het corrigeren van die fouten. Ook 
worden ont brekende (missende) gegevens soms geïmputeerd. Daarna worden ge-
gevens in ver schillende bronnen gekoppeld en worden gegevens geïntegreerd 
(Willeboordse, 2008). Dit kan op micro- en op macroniveau plaatsvinden. Micro-
integratie is het consistent maken van gegevens uit meerdere bronnen voor één 
bedrijf of één huis houden. Soms worden ook tabellen uit meerdere bronnen consis-
tent gemaakt; dit is macro-integratie. 
Alle verwerkingsstappen zijn gericht op kwaliteitsverbetering en vergroting van 
de mogelijkheden voor analyse. Wat dat laatste betreft: maatschappelijke verschijn-
selen zijn naar hun aard complex en analyse ervan vereist samenhangende infor-
matie uit meerdere bronnen. Daarom zijn koppelen en integratie belangrijke on-
derdelen van het statistische proces. 
We zien hier de eerste stelling terugkomen, namelijk dat het statistische proces 
erop gericht is om de kwaliteit van de data en de gebruiksmogelijkheden te verho-
gen.

Figuur 1. Overzicht van het statistisch proces
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Schatten
Het onderdeel schatten betreft het creëren van de output, het bepalen van 
weegfacto ren voor microdatabestanden, het maken van tabellen en natuurlijk ook 
het schatten voor kleine gebieden. Wanneer veel bestanden met elkaar gecombi-
neerd worden is het belangrijk de ‘juiste’ methode te kiezen voor het maken van 
schattingen. 

Output
Belangrijkste vraag bij deze stap is of het mogelijk is om met de beschikbare regis-
ters de gewenste statistieken en microdatabestanden (de output) te verkrijgen? 
Voor statistieken kunnen enquêtes als aanvullende bron van gegevens gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld voor het bepalen van nadere detaillering (structuurinforma-
tie), voor het opsplitsen in deelposten, of voor controle van de resultaten uit de 
registers (bench marking). Ook de oorzaken en gevolgen van fouten in de registers 
en het verwer kingsproces beïnvloeden de resultaten van de output. 

Analyse
Analyse is uiteraard voor en soms door de eindgebruiker. Voor een klein deel ge-
beurt dat door het CBS als duiding van de cijfers. Maar belangrijker is uiteraard de 
analyse door u, de wetenschappelijke onderzoekers, van beleidsproblemen of uit 
wetenschappelijke interesse. Daar hebben we vandaag allerlei voorbeelden van ge-
zien op het gebied van de economie, arbeidsmarkt, sociale dynamiek en zorg. Maar 
er zijn er uiteraard nog vele andere.
Onze stelling hier is: hoe beter de data, hoe beter de analyse. In de woorden van de 
stelling aan het begin: de sociale wetenschapper en de beleidsanalyse zijn beter af 
met de bewerkte microdata dan met de ruwe data. Uiteindelijk bepaalt zo het 
statisti sche proces voor een niet onbelangrijk deel de uitkomsten van onderzoek!

2.2 Methodologische onderzoeksvragen
We zijn nu bij de onderzoeksvragen aanbeland, die voortvloeien uit het statistisch 
gebruik van registers en uit de inhoudelijke analyse. De 6 belangrijkste ge bieden 
die we hierbij kunnen onderscheiden, zijn: Kwaliteit en validiteit, Gaafmaken, 
Combi neren van bronnen, Schatten, Datavisualisatie en Analyse.

2.2.1 Kwaliteit	en	validiteit
Het eerste onderwerp is kwaliteit en validiteit van de data zelf: hoe goed zijn de ge-
gevens in het register of het microdatabestand voor het doel van de onderzoeker. 
Belangrijk is om dit te bestuderen voor zowel de bron als voor de output. Hiervoor 
zijn kwaliteitskaders ontwikkeld. Voor de bron, de kwaliteit van de input, is door het 
CBS een kader opgesteld (Daas et al., 2010). Dat de aanpak werkt laten de resultaten 
van de toepassing op een aantal registers zien. Belangrijk is dat de kwaliteit van het 
registers zo snel mogelijk na ontvangst bepaald kan worden. Mogelijk bieden visua-
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lisatietechnieken hiervoor een oplossing. Naast het meten van de inputkwaliteit speelt 
de vraag mee wat een onderzoeker moet doen als de kwaliteit van het register niet 
goed of goed genoeg is? Kan een onderzoeker of het CBS eisen opleggen aan register-
houders? Is het mogelijk om afspraken te maken met de leverancier van een register 
over het leveren van kwaliteitsindicatoren? Indien hierop bevestigend ge antwoord 
kan worden, moet onderzocht worden welke indicatoren hiervoor dan het meest in-
formatief zijn en tegelijkertijd de minste inspanning bij de registerhouder leggen.
Voor de output bestaan al langer internationale kaders, bijvoorbeeld Eurostat 
(2009). Het kader van Eurostat is echter nog niet volledig op registers ingesteld. 
Het zou goed zijn als bron en output steeds beschreven worden door middel van 
die kaders, zodat de beschrijvingen vergelijkbaar zijn.
Kwaliteit was ook één van de onderwerpen die in het artikel van Catrien Bijle veld 
(2010) besproken werden. Zij liet zien dat de re gisters op het terrein van crimi-
naliteit serieuze kwaliteitsproblemen kennen. Zo wordt maar 5% van de delicten 
er mee gedekt. Dit komt vanwege geringe aangifte en nog geringere opheldering. 
Inte ressant is ook haar bewering dat als een deviante categorie personen wordt 
onder zocht, in dit geval een groep mannen die in hun jeugd behandeld waren voor 
ernstige gedragsproblemen, er in registraties voor zo’n groep vaak veel minder 
goede gege vens worden aangetroffen.
Bart Bakker (2010) stelde in zijn artikel validiteit aan de orde, d.w.z. de vraag: me-
ten de begrippen in de bron waar de onderzoeker naar op zoek is? Registers zijn 
opgezet voor het vastleggen van administratieve concepten. Uit de administratieve 
concepten worden, door harmonisatie, statistische concepten afgeleid. Wanneer 
een admini stratief concept afwijkt van het statistische concept kan daar in de regel 
wei nig aan veranderd worden (Bakker, 2009). Het is belangrijk dat men zich be-
wust is van de gevolgen en beperkingen van deze aanpak (Bakker, 2010). 
Ook de dekking van de populatie is een belangrijk onderdeel: Komt de populatie 
van de bron overeen met de populatie die de onderzoeker wil bestuderen? Het 
stan daardvoorbeeld hiervoor is natuurlijk dat mensen die illegaal in Nederland 
verblij ven niet in de GBA zijn opgenomen. Ze wonen echter wel in Nederland en 
daar wil een onderzoeker graag ook iets over kunnen zeggen. Vaak zijn die niet-
waargeno men of marginale groepen juist ook beleidsmatig interessant; dus niet 
alleen statis tisch-beschrijvend (wie zijn het?) maar ook: wat doen ze? en hoe gaat 
het met ze? Registers zijn hier als zodanig ui teraard niet bruikbaar voor. Maar ook 
steekproeven uit een kader zijn dat niet, want dat kader is er nu juist niet. Hier zijn 
andere metho den voor nodig, zoals de vangst/hervangst methode (Sikkel et 
al., 2006). Deze wordt momenteel in een sa menwerking tussen de Universiteit van 
Utrecht en het CBS na der onderzocht.

2.2.2.	 Gaafmaken
Het tweede onderzoeksveld betreft het gaafmaken, dat, zoals gezegd, bestaat uit 
het detecteren en corrigeren van verdachte waarden in registers. Sommige 
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controlere gels zijn eenvoudig: een 12-jarige heeft nog geen vijf kinderen. Andere 
zijn echter complexer of gebaseerd op inhoudelijke kennis. Daar zijn dan vaak mul-
tivariate analysemethoden voor nodig om die fouten op te sporen. Bij beide typen 
regels is, zowel wat betreft inhoudelijke kennis als analysemethoden, inbreng van 
sociale we tenschappers noodzakelijk. Beide type regels worden bij het controleren 
en corrige ren van verdachte registerwaarden gebruikt. Dit is een onderwerp waar 
nog meer onderzoek nodig is (Hoogland et al., 2010).

2.2.3.	 Combineren	van	bronnen
Dit onderzoeksveld betreft het combineren van verschillende en soortgelijke bron-
nen, dus het combineren van registers met registers en registers met enquêtes. 
Hier voor kunnen verschillende methoden worden gebruikt en hierbij treden ver-
schillende problemen op. Voorbeelden hiervan zijn: gemiste koppelingen, miskop-
pelingen en selectiviteit.
Bij het gebruik van meerdere bronnen is correct combineren belangrijk. Het be-
oogde doel hiervan is immers verrijking van de data en dus kwaliteitsverbetering. 
Voordeel van registers is dat de eenheden in deze bronnen tegenwoordig steeds 
vaker, maar nog lang niet altijd, unieke koppel-identificatoren bevatten zoals het 
Burgerservice nummer (BSN). Helaas is dit bij enquêtedata vaak niet het geval. Ge-
miste en fou tieve koppelingen kunnen het doel van verrijking verstoren en selecti-
viteit in het resterende gekoppelde bestand tot gevolg hebben. Een voorbeeld hier-
van vinden we terug in het artikel van Anton Kunst, die de Landelijke Medische 
Registratie (LMR) gebruikt om de veranderingen van de gezondheidssituatie in 
Vogelaarwijken te analyseren (Kunst, 2010). Doordat in de LMR de BSN-nummers 
ontbreken, moet met kunst en vliegwerk worden gekoppeld. Ondanks dat dit met 
de nodige zorg ge beurt worden daarbij toch veel koppelingen gemist.
Soms geven registers en enquêtes over hetzelfde thema verschillende antwoorden. 
Het artikel van René Bekkers (2010) is daar een voorbeeld van. Hij laat zien dat er 
verschillen zijn tussen giften zoals ze in een enquête opgegeven worden en zoals ze 
in een register geregistreerd worden; gemiddeld komen ze overigens weer tot het-
zelfde resultaat. De vraag of dit aan de enquête of aan het register ligt is overigens 
nog niet definitief beantwoord. 
Het moge het duidelijk zijn dat we nog steeds enquêtes nodig hebben om de soci-
aalwetenschappelijke onderzoeksvragen te beantwoorden. Vaak is de registerinfor-
matie nog te beperkt om met name verklarende vragen te kunnen beantwoorden. 
Zachtere variabelen zoals doorzettingsvermogen, houdingen en attitudes die een 
rol spelen in de verklaring van verbanden worden domweg niet geregistreerd. Een 
ander belangrijk voorbeeld is het opleidingsniveau, waarover Aslan Zorlu (2010) 
sprak in zijn bijdrage. Als we voor het bepalen van het opleidingsniveau alleen re-
gisters zou den gebruiken, komen we echt tekort; zeker de opleidingsgegevens van 
recente da tum. Ook daarom moeten we gebruik blijven maken van enquêtes, in dit 
geval als aanvulling op de gegevens in beschikbare registers.
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2.2.4	 Schatten
Het onderzoeksveld schatten met registers omvat vele onderzoekvragen, zoals het 
consistent schatten op basis van meerdere bronnen, het bepalen van de (on)nauw-
keurigheid van gecombineerde schatters, schattingen gebaseerd op zich geleidelijk 
vullende bronnen en het omgaan met methodebreuken.

Combinatie	van	bronnen
Er zijn verschillende manieren waarop er geschat kan worden bij combineren van 
steekproeven en registers, of bij het bijschatten voor onderdekking en gemiste kop-
pelingen voor registers. Een veel gebruikte methode is het schatten met steekproef-
gewichten. Een andere methode is het modelmatig schatten van de parameters 
waarin men geïnteresseerd is. Een belangrijk voorbeeld van dit type schatters zijn 
kleinedomeinschatters. Kleine domeinen zijn deelpopulaties waarbij de steekproef-
omvang te klein is om betrouwbare directe (designgebaseerde) schattingen te ma-
ken. Het model, dat de verschillende domeinen met elkaar verbindt, eventueel 
door ge bruik te maken van relevante hulpinformatie op domeinniveau, zorgt voor 
betere schattingen. 
Allereerst speelt de vraag hoe consistente schattingen verkregen kunnen worden 
op basis van meerdere bronnen. Bijvoorbeeld de totale loonsom en de verdeling 
ervan over deelgroepen in het ene bestand moet gelijk zijn die in een ander be-
stand. Hier bij gelden soms ook nog aanvullende restricties. De centrale onder-
zoeksvraag is hierbij welke methode (herhaald wegen, herhaald imputeren of zelfs 
andere metho den zoals integratietechnieken of “gewone” imputatie) hiervoor ge-
bruikt zou moeten worden. Overigens komen restricties vooral voor bij economi-
sche statistieken.

Nauwkeurigheid	van	gecombineerde	schatters
De volgende vraag die speelt is: op welke wijze kan de onnauwkeurigheid van ge-
combineerde schatters worden bepaald? Voor de combinatie van registers en en-
quêtes zou dit gedaan kunnen worden door gebruik te maken van resamplingsme-
thoden zoals de bootstrap (Kuijvenhoven en Scholtus, 2010). 

Voorlopige	schatters
Sommige registers zijn nog niet compleet op het moment dat de data verwerkt 
moe ten worden om op tijd bepaalde output te kunnen maken. Op een later tijdstip 
(bij latere releases) is die vulling wel adequaat of zelfs volledig, maar dat is pas na 
het gewenste publicatiemoment. Bronnen die het CBS gebruikt waarbij dit pro-
bleem zich concreet voordoet zijn een aantal administraties van de Belastingdienst. 
Derge lijke bronnen worden geleidelijk gevuld met cijfers al naargelang de aansla-
gen op gelegd worden. Dit fenomeen wordt ‘administratieve vertraging’ genoemd 
(Bakker, 2009) en is vooral voor het CBS belangrijk vanwege strikt vastgelegde en 
gehan teerde publicatiemomenten. Hier speelt een belangrijke kwaliteitseis van de 
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output een grote rol. Het CBS wil de verschillen in de schattingen (tussen releases) 
binnen bepaalde marges houden. Het gaat immers om de betrouwbaar heid/ geloof-
waardig heid van de cijfers. Bij een nieuwe schatting zullen de schattin gen die op 
een eerdere release zijn gebaseerd moeten worden bijgesteld. Te hopen is dat deze 
bijstellingen klein zijn. Er zal dan een methode (model) moeten worden ge kozen 
die rekening houdt met een eventuele selectiviteit van de vroege responden ten. 
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld longitudinale modellen of tijdreeksmodellen wor-
den gebruikt die reke ning houden met selectieve informatie die veroorzaakt wordt 
door vroege en late respondenten. Een andere mogelijkheid is het gebruik van re-
presentativiteitsmaten. Hiermee kan men kwantificeren in welke mate vroege res-
pondenten afwijken van de totale populatie. Dit kan vervolgens gebruikt worden 
om voor de selectiviteit van de vroege respondenten te corrigeren. Bovendien zou-
den Bayesiaanse schatters ge bruikt kunnen worden om eerder gepubliceerde cij-
fers (‘voorlopig definitief’) te ver rijken met gegevens die op een later tijdstip zijn 
bin nengekomen zodat een beter de finitief cijfer gepubliceerd kan worden. Wan-
neer de beoogde output microdata be treft, zal gewacht moeten worden tot het me-
rendeel van de gegevens ontvangen is. De schattingen op geaggregeerd niveau 
kunnen (achteraf) voor het bepalen van dat moment gebruikt worden.

Methodebreuken
Een laatste deelterrein is dat van de methodebreuken. Veel onderzoeken worden 
herhaaldelijk in de tijd uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om tijdreeksen op te 
bouwen die de ontwikkeling van een bepaald maatschappelijk verschijnsel 
beschrij ven. Om er voor te zorgen dat deze reeksen consistent zijn, blijft de opzet 
van het onderzoek bij voorkeur zo lang mogelijk ongewijzigd. Het is echter onver-
mijdelijk om van tijd tot tijd de opzet van een onderzoek te herzien, bijvoorbeeld 
om de kwa liteit of de efficiëntie van het proces te verbeteren. Voorbeelden van 
dergelijke ver anderingen zijn het overgaan van enquête- naar registergegevens of 
wijzigingen in de samenstelling van een register door de bronhouder. Dit heeft 
doorgaans tot ge volg dat er systematische effecten optreden in de cijfers die wor-
den berekend. Om er voor te zorgen dat de continuïteit van tijdreeksen zo min 
mogelijk verstoord wordt, is het van belang dat het systematische effect van een 
dergelijke structurele wijzi ging zo goed mogelijk wordt gescheiden van de werke-
lijke ontwikkeling van de in dicatoren. Deze doen zich bijvoorbeeld voor als de re-
gisterhouder de samenstelling of de vulling van het register wijzigt. Vergelijking 
met gegevens van een jaar eerder, is dan niet meer mogelijk. Dit bemoeilijkt longi-
tudinale analyse of maakt het soms zelf onmogelijk. Dat dit een wezenlijk pro-
bleem is heeft André Wierdsma in zijn artikel laten zien. Voor vraagstukken in de 
geestelijke gezondheidszorg zijn goede longitu dinale data nodig (Wierdsma, 2010). 
Ook Didier Fouarge (2010) heeft het belang van longitudinale data, voor het be-
schrijven van loopbanen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid, laten zien. 
Een oplossing voor methodebreuken is het scheiden van de methodewijziging en 
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de werkelijke ontwikkeling. Dat kan lang niet altijd op macroniveau. Daarom zijn 
hier voor door het CBS tijdreeksmodellen voor microdatabestanden ontwikkeld 
(Van den Brakel en Roels, 2009).

2.2.5	 Datavisualisatie
Het laatste onderzoeksveld dat we bespreken is dat van de datavisualisatie. De uit-
drukking “een plaatje zegt meer dan duizend woorden” illustreert dit. We kunnen 
immers in één oogopslag een gegevensvisualisatie overzien, terwijl het lezen van 
een tekst over hetzelfde onderwerp vaak veel meer tijd kost. 
Voorbeelden van visualisatiemethoden zijn staafdiagrammen, puntenwolken en 
ruimtelijke visualisaties (kaarten). Relatief nieuw zijn bewegende visualisaties. 
Voorbeeld van de laatste is de conjunctuurklok van het CBS (Figuur 2). Hierin 
wordt de conjunctuurbeweging getoond aan de hand van de ontwikkeling (in de 
tijd) van een set van belangrijke conjunctuurindicatoren (CBS, 2010a). Een ander 
voor beeld van een bewegende visualisatie is dat van de resterende (gezonde) 
levensver wachting (Figuur 3). In deze animatie varieert de bevolkingspiramide in-
teractief al naargelang de gezichtspunten die worden gekozen (CBS, 2010b). Visu-
alisatie is belangrijk voor output en analyse (Uwin et al., 2006), maar kan ook bij het 
gaafma ken worden gebruikt, bijvoorbeeld om uitbijters op te sporen in de punten-
wolk (Hacking, 2009). Vandaag hebben we ook een voorbeeld gezien waarbij visu-
alisatie gebruikt wordt voor de input (Daas et al., 2010). Echter, besef wel dat 
Datavisuali sa tie = Model: achter elke visualisatie zit een analysegedachte of -mo-
del. Er zal dus steeds zorgvuldig gekeken moet worden of de beelden die worden 
getoond, maar natuurlijk ook weer opgeroepen worden, methodologisch te verant-
woorden zijn.
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3. Samenwerking tussen het CBS en de universiteiten

We hebben gezien dat veel van de genoemde problemen en methoden gemeen-
schappelijk zijn tussen universiteiten en CBS. We dienen dan ook samen te zoeken 
naar oplossingen. Mogelijke samenwerkingsver banden zijn te vinden op het ni-
veau van data-infrastructuur, gezamenlijk onderzoek en beleid. Het CBS kan 
onder zoekers van universiteiten op een aantal manieren ondersteunen bij het toe-
gankelijk maken van (beveiligde) gege vens uit registers. De eerste is via Data Ar-
chiving and Networked Services (DANS), een initiatief van de Nederlandse Orga-
nisatie van Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Academie 
van Weten schappen. Tussen het CBS en DANS bestaat een overeenkomst over de 
beschikbaar stelling van bestanden met ge gevens over personen en huishoudens 
voor weten schappelijk onderzoek. Hierdoor kan DANS zogenaamde ‘beveiligde 
microbestan den,’ bestanden die zodanig be werkt zijn dat herkenning van indivi-
duen en huishou dens uitgesloten is, onder een aantal voorwaarden aan univer-
siteiten en onderzoeks instellingen beschikbaar stellen. 

Figuur 2. De conjunctuurklok (CBS, 2010a)
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De tweede mogelijkheid is via het zogenaamde ‘on-site’ werken. Individuele 
onder zoekers, van een aantal gemachtigde organisaties, kunnen, na toestem-
ming, zelf aan de slag met CBS-gegevens in speciaal daarvoor ingerichte werk-
ruimtes in Den Haag en Heerlen. Voor gemachtigde onderzoekers kan dit te-
genwoordig zelfs via remote access. Op de website van het Centrum voor Be-
leidsstatistiek van het CBS (2010c) is hier meer informatie over te vinden. 
Samenwerking tussen universiteiten en het CBS vindt tevens plaatst door het 
aan stellen van hoogleraren, promovendi en stagiaires. Hierdoor vindt steeds 
meer ge zamenlijk onderzoek plaats. In deze bundel vindt men hier al een aan-
tal voorbeelden van. De methodologische onderzoeksvragen die naar aanlei-
ding van de be spreking van het statistische proces naar voren komen leveren 
bijzonder interessante onderzoeksonderwerpen, ook voor sociale wetenschap-
pers. Onderzoek naar het ge bruik van regis terdata is een gezamenlijk element 
voor statistiek en wetenschap en hier kunnen en moeten we samen optrekken.

Figuur 3. De resterende (gezonde) levensverwachting (CBS, 2010b)

Bron: CBS
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