GEDETAILLEERDE EN
TIJDIGE STATISTIEKEN
OVER DE NEDERLANDSE
SAMENLEVING
Officiële statistieken gepubliceerd door statistiekbureaus zijn traditioneel gebaseerd op schattingsmethoden uit de steekproeftheorie die parametervrij zijn. Het nadeel van deze technieken is dat alleen
met relatief grote steekproefomvangen voldoend nauwkeurige cijfers kunnen worden gemaakt. Dit
leidt ertoe dat met deze methoden alleen cijfers op een betrekkelijk hoog aggregatieniveau voor een
vrij lange referentieperiode kunnen worden gepubliceerd. Recente ontwikkelingen maken modelgebaseerde schattingsmethoden steeds aantrekkelijker voor statistiekbureaus om meer gedetailleerde
schattingen te maken die sneller beschikbaar komen omdat ze over een kortere verslagperiode gaan.
Hierdoor wordt statistische informatie voor veel gebruikers en beleidsmakers een stuk relevanter. In
dit artikel beschrijven we het gebruik en de ontwikkelingen van multilevel- en tijdreeksmodellen om
officiële statistieken in meer detail en sneller te kunnen produceren.

Jan van den Brakel, Harm Jan Boonstra, Sabine Krieg & Marc Smeets
De taak van statistiekbureaus is het verzamelen en publiceren van betrouwbare statistische informatie over
sociaaleconomische ontwikkelingen in een samenleving.
Hierbij gaat het om variabelen die gedefinieerd zijn als
totalen of gemiddelden. Bijvoorbeeld het percentage
werklozen uitgesplitst naar regio of demografische ach-
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tergrondkenmerken. Veel statistiekbureaus, waaronder
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), verzamelen
de benodigde data (voor zover niet beschikbaar via registers) via kanssteekproeven en maken gebruik van traditionele ‘design’-gebaseerde schattingsmethoden voor het
maken van statistische informatie. Deze methoden zijn
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den, die via een statistisch model aan elkaar gerelateerd
worden. Deelpopulaties of perioden waarvoor onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn om betrouwbare
design-gebaseerde schattingen te maken worden kleine
domeinen genoemd. Rao en Molina (2015) geven een uitgebreid overzicht van methoden voor het schatten over
kleine domeinen.
Recente ontwikkelingen maken modelgebaseerde
schattingsmethoden steeds aantrekkelijker voor statistiekbureaus. Naast de toenemende vraag naar gedetailleerde en tijdige cijfers is er een constante druk op
statistiekbureaus om de kosten en lastendruk voor de berichtgevers te verlagen door meer gebruik te maken van
informatie uit registers en bigdatabronnen.

hoofdzakelijk gebaseerd op het kansmechanisme van het
steekproefontwerp. Statistische modellen spelen hierbij
geen of slechts een ondergeschikte rol. Dergelijke schatters corrigeren voor de ongelijke insluitkansen uit het
steekproefontwerp en voor selectieve non-respons.
De precisie van deze schatters kan verbeterd worden
door gebruik te maken van gerelateerde hulpinformatie
waarvan de populatietotalen bekend zijn uit bijvoorbeeld
registers. Deze schatters worden gemotiveerd met een lineair regressiemodel dat het verband tussen de doel- en
hulpvariabelen beschrijft en zijn in de literatuur bekend
als gegeneraliseerde regressie (GREG) schatters. Hoewel
GREG-schatters worden gemotiveerd door een lineair
regressiemodel is de methodiek design-gebaseerd omdat eigenschappen van de schatters, zoals verwachting
en variantie, worden geëvalueerd met betrekking tot het
kansmechanisme van het steekproefontwerp in plaats
van het veronderstelde lineaire model.
In de literatuur zijn ook veel schatters voor eindige
populatieparameters bekend die gebaseerd zijn op een
statistisch model. Over het algemeen zijn statistiekbureaus, waaronder het CBS, terughoudend in het gebruik
van deze modelgebaseerde schattingsmethoden. Bij veel
statistiekbureaus is het uitgangspunt dat officiële statistieken, die worden gebruikt voor het nemen van beleidsmatige beslissingen, bij voorkeur zijn gebaseerd op
empirie en data en zo min mogelijk op modelaannames
waarvan de validiteit moeilijk verifieerbaar is.
Design-gebaseerde schatters zijn met name bij grote
steekproefomvangen geschikt voor het maken van statistische informatie omdat in deze situatie design-varianties
klein zijn. Bij kleine steekproefomvangen zijn deze schatters vanwege grote design-varianties vaak onbruikbaar.
De relevantie van statistische informatie neemt echter
toe met de mate van detail, frequentie en tijdigheid van
de cijfers. Cijfers op een gedetailleerd regionaal niveau op
maandbasis zijn doorgaans relevanter dan cijfers op nationaal niveau op jaarbasis. Gedetailleerde uitsplitsingen
in combinatie met een korte referentieperiode leiden snel
tot situaties waarbij slechts weinig waarnemingen beschikbaar zijn. Dan heeft het de voorkeur om informatie
te gebruiken uit andere bronnen, deelpopulaties of perio-
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Kleindomeinschatters voor de beroepsbevolking
Literatuur over kleindomeinschatters is hoofdzakelijk gebaseerd op multilevelmodellen die gebruik maken van
cross-sectionele correlaties tussen domeinen met als
doel de precisie van een domeinschatter te verbeteren
met informatie uit andere domeinen. De meeste surveys
op statistiekbureaus worden bovendien herhaaldelijk
uitgevoerd. Tijdreeksmodellen zijn dan relevant omdat
hiermee informatie uit voorgaande perioden gebruikt kan
worden om de precisie van de schatting voor de laatste
periode te verbeteren. Door tijdreeksen voor meerdere
domeinen te modelleren in één multivariaat tijdreeksmodel ontstaat de mogelijkheid om zowel cross-sectionele
als temporele correlaties te gebruiken om de precisie van
domeinschatters te verbeteren.
Onderzoek naar het gebruik van dit soort modelgebaseerde schatters op het CBS volgde twee aanpakken. De
eerste aanpak was het ontwikkelen van een cross-sectioneel multilevel model voor het maken van jaarcijfers over
de beroepsbevolking op gemeenteniveau, gebaseerd op
de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Hiervoor wordt een
model op persoonsniveau toegepast dat bestaat uit drie
componenten. De eerste component is een regressiecomponent zoals bij de GREG-schatters waarin veel achtergrondkenmerken worden meegenomen. De tweede
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component bestaat uit de gemeente-effecten. Vanwege
de geringe hoeveelheid data in veel gemeenten worden
de gemeente-effecten gemodelleerd in een tweede ‘level’
van het model, waardoor effectief informatie uit andere
gemeenten wordt gebruikt om de schattingen voor een
specifieke gemeente te verbeteren. De derde component
is een ruisterm om de resterende variatie te verklaren.
Het multilevel model wordt jaarlijks geschat en sinds
2015 worden hiermee de officiële gemeentelijke cijfers
over de beroepsbevolking gemaakt.
In een tweede aanpak is een tijdreeksmodel ontwikkeld voor het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking op basis van de EBB waarbij gebruik gemaakt
wordt van temporele correlaties. De EBB is een doorlopend onderzoek gebaseerd op een roterend panelontwerp. De respondenten worden in vijf peilingen waargenomen, steeds met een interval van één kwartaal. Dit
survey ontwerp heeft drie problemen:
• De steekproefomvang is te klein om met de GREGschatter voldoend precieze schattingen te maken voor
maandcijfers over de beroepsbevolking.
• Er zijn systematische verschillen tussen de opeenvolgende peilingen. De werkloze beroepsbevolking wordt

bijvoorbeeld systematisch hoger geschat met de data
van de eerste peiling ten opzichte van de daaropvolgende vier peilingen. Dit fenomeen wordt in de literatuur
‘rotation group bias’ (RGB) genoemd (Bailar, 1975).
• Door veranderingen in de manier waarop data worden
verzameld en het veldwerk wordt uitgevoerd ontstaan er
breuken in de waargenomen tijdreeksen.
Als oplossing voor deze drie problemen is een vijfdimensionaal structureel tijdreeksmodel ontwikkeld. Het
rotatieschema van het panelontwerp impliceert dat iedere maand data worden verzameld in vijf onafhankelijke steekproeven: de steekproef die voor het eerst wordt
waargenomen, de steekproef die drie maanden geleden
is getrokken en voor de tweede keer wordt waargenomen, et cetera. Op basis hiervan kunnen iedere maand
vijf onafhankelijke schattingen worden gemaakt voor de
onbekende populatieparameter. De vijf tijdreeksen die
op deze manier worden waargenomen vormen de input
voor het tijdreeksmodel.
Het vijfdimensionale tijdreeksmodel bestaat uit vier
componenten. De eerste component modelleert de onbekende populatieparameter als de som van een stochastische trend voor de laagfrequente variatie, een seizoen-
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Figuur 1. Maandcijfers totale werkloze beroepsbevolking (in duizend) op nationaal niveau. De reeksen van de peilingen zijn
beïnvloed door de breuken van 2010 en 2012. Voor de eerste peiling treden deze breuken op in januari 2010 en in april 2012.
Voor de vervolgpeilingen is dat 3 tot 12 maanden later
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structureel tijdreeksmodel voor de vijf peilingen in de
twaalf provincies geschat met een Bayesiaans multilevel
tijdreeksmodel via een MCMC-simulatie.

component voor de cyclische variatie en een witte ruis
voor de onverklaarde hoogfrequente variatie. Via deze
component wordt steekproefinformatie uit het verleden
gebruikt om de precisie van de schattingen te verbeteren.
De tweede component modelleert de RGB. Onder de aanname dat de waarnemingen verkregen bij de eerste peiling onvertekend zijn, wordt het niveauverschil tussen de
tijdreeksen van de tweede, derde, vierde en vijfde peiling
ten opzichte van de eerste peiling gemodelleerd met vier
verschillende random walk processen. Deze component
zorgt ervoor dat de schattingen voor de populatieparameter op het niveau van de tijdreeks van de eerste peiling
liggen. De derde component modelleert de breuken ten
gevolge van veranderingen in het surveyproces. De vierde component modelleert de steekproefruis waarbij rekening wordt gehouden met de autocorrelatie die ontstaat
door de paneloverlap. Zie Van den Brakel en Krieg (2015)
voor een technische verantwoording van deze schattingsmethodiek.
Sinds 2010 wordt het hierboven beschreven tijdreeksmodel gebruikt voor het schatten van maandcijfers
over de beroepsbevolking. Hierbij gaat het om de totale
werkloze en werkzame beroepsbevolking op nationaal
niveau en een uitsplitsing naar de kruising van geslacht
en leeftijd in drie categorieën. Figuur 1 illustreert de vijf
inputreeksen van het tijdreeksmodel en de outputreeks
voor de totale werkloze beroepsbevolking op nationaal
niveau. De outputreeks is gecorrigeerd voor de breuken
in 2010 en 2012 ten gevolge van veranderingen in de dataverzameling. Vóór 2012 schat het model de aantallen
zoals deze geweest zouden zijn met de nieuwe waarneemmethode. Dit model reduceert de standaardfouten
met circa 20% op nationaal niveau en circa 50% op het
niveau van de zes domeinen.
Om naast temporele informatie ook gebruik te maken
van cross-sectionele informatie kunnen de vijfdimensionale tijdreeksen voor de zes domeinen worden gecombineerd in één 30-dimensionaal structureel tijdreeksmodel.
Op een vergelijkbare manier kan het model worden uitgebreid met hulpreeksen, bijvoorbeeld het aantal geregistreerde uitkeringsgerechtigden. Hiermee kan de precisie
van de modelschattingen verder worden verbeterd. Zie
Van den Brakel en Krieg (2016).
In Boonstra en Van den Brakel (2019) wordt een alternatieve aanpak gevolgd. In plaats van een state-space
model dat wordt gefit met een Kalman filter, wordt een
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Kleindomeinschatters voor andere onderzoeken
Behalve bij de EBB worden kleindomeinschatters ook bij
een aantal andere statistieken toegepast, of wordt daar
op dit moment onderzoek naar gedaan.
Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO)
meet maandelijks het consumentenvertrouwen van de
Nederlandse bevolking. Het consumentenvertrouwen
wordt berekend op basis van vijf vragen over de financiële situatie van het eigen huishouden en de economische
situatie van ons land. Naast het consumentenvertrouwen
zelf worden ook tijdreeksen over deze vijf onderliggende
vragen gepubliceerd. Sinds 2017 worden het consumentenvertrouwen en de onderliggende variabelen geschat
met een structureel tijdreeksmodel. Dit model lijkt in grote lijnen op het model dat voor de maandcijfers over de
beroepsbevolking toegepast wordt. Natuurlijk is het model aangepast om met de design-aspecten van het CCO
rekening te houden.
Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarin personen wordt gevraagd naar
hun verplaatsingen op een bepaalde dag. Ook hier is
behoefte aan gedetailleerde schattingen naar onder andere motief en vervoerwijze van de verplaatsing en naar
persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd. Daarnaast
worden trends over de tijd geschat. Hiervoor is recentelijk
een multilevel tijdreeksmodel ontwikkeld waarmee zowel
cross-sectionele als temporele verbanden worden gemodelleerd. Het model corrigeert bovendien voor breuken
die zijn ontstaan door veranderingen in het surveyproces.
Innovatief aan deze toepassing is dat ruim 500 tijdreeksen in één Bayesiaans multilevel tijdreeksmodel worden
gecombineerd. Deze methodiek is in 2019 in gebruik genomen.
Met het Schoolverlatersonderzoek (SVO) worden
verschillende aspecten van de aansluiting van werk en
opleiding gemeten. Hierover worden gedetailleerde cijfers naar onderwijsinstelling of arbeidsmarktregio en
opleidingsrichting gemaakt. Het SVO wordt de afgelopen
jaren onder alle mbo-schoolverlaters uitgevoerd. Omdat
slechts een deel van hen uiteindelijk respondeert, moeten

13

decem ber 2019 |4

component bestaat uit de gemeente-effecten. Vanwege
de geringe hoeveelheid data in veel gemeenten worden
de gemeente-effecten gemodelleerd in een tweede ‘level’
van het model, waardoor effectief informatie uit andere
gemeenten wordt gebruikt om de schattingen voor een
specifieke gemeente te verbeteren. De derde component
is een ruisterm om de resterende variatie te verklaren.
Het multilevel model wordt jaarlijks geschat en sinds
2015 worden hiermee de officiële gemeentelijke cijfers
over de beroepsbevolking gemaakt.
In een tweede aanpak is een tijdreeksmodel ontwikkeld voor het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking op basis van de EBB waarbij gebruik gemaakt
wordt van temporele correlaties. De EBB is een doorlopend onderzoek gebaseerd op een roterend panelontwerp. De respondenten worden in vijf peilingen waargenomen, steeds met een interval van één kwartaal. Dit
survey ontwerp heeft drie problemen:
• De steekproefomvang is te klein om met de GREGschatter voldoend precieze schattingen te maken voor
maandcijfers over de beroepsbevolking.
• Er zijn systematische verschillen tussen de opeenvolgende peilingen. De werkloze beroepsbevolking wordt

bijvoorbeeld systematisch hoger geschat met de data
van de eerste peiling ten opzichte van de daaropvolgende vier peilingen. Dit fenomeen wordt in de literatuur
‘rotation group bias’ (RGB) genoemd (Bailar, 1975).
• Door veranderingen in de manier waarop data worden
verzameld en het veldwerk wordt uitgevoerd ontstaan er
breuken in de waargenomen tijdreeksen.
Als oplossing voor deze drie problemen is een vijfdimensionaal structureel tijdreeksmodel ontwikkeld. Het
rotatieschema van het panelontwerp impliceert dat iedere maand data worden verzameld in vijf onafhankelijke steekproeven: de steekproef die voor het eerst wordt
waargenomen, de steekproef die drie maanden geleden
is getrokken en voor de tweede keer wordt waargenomen, et cetera. Op basis hiervan kunnen iedere maand
vijf onafhankelijke schattingen worden gemaakt voor de
onbekende populatieparameter. De vijf tijdreeksen die
op deze manier worden waargenomen vormen de input
voor het tijdreeksmodel.
Het vijfdimensionale tijdreeksmodel bestaat uit vier
componenten. De eerste component modelleert de onbekende populatieparameter als de som van een stochastische trend voor de laagfrequente variatie, een seizoen-

750
650
550
450
350
250

Peiling 1

Peiling 2

Peiling 3

Peiling 4

Peiling 5

Trend

2019(01)

2018(07)

2018(01)

2017(07)

2017(01)

2016(07)

2016(01)

2015(07)

2015(01)

2014(07)

2014(01)

2013(07)

2013(01)

2012(07)

2012(01)

2011(07)

2011(01)

2010(07)

2010(01)

2009(07)

2009(01)

2008(07)

2008(01)

2007(07)

2007(01)

2006(07)

2006(01)

2005(07)

2005(01)

2004(07)

2004(01)

2003(07)

2003(01)

150

95% BTBHI

Figuur 1. Maandcijfers totale werkloze beroepsbevolking (in duizend) op nationaal niveau. De reeksen van de peilingen zijn
beïnvloed door de breuken van 2010 en 2012. Voor de eerste peiling treden deze breuken op in januari 2010 en in april 2012.
Voor de vervolgpeilingen is dat 3 tot 12 maanden later

STA t O R

12

d ecem b er 201 9|4

structureel tijdreeksmodel voor de vijf peilingen in de
twaalf provincies geschat met een Bayesiaans multilevel
tijdreeksmodel via een MCMC-simulatie.

component voor de cyclische variatie en een witte ruis
voor de onverklaarde hoogfrequente variatie. Via deze
component wordt steekproefinformatie uit het verleden
gebruikt om de precisie van de schattingen te verbeteren.
De tweede component modelleert de RGB. Onder de aanname dat de waarnemingen verkregen bij de eerste peiling onvertekend zijn, wordt het niveauverschil tussen de
tijdreeksen van de tweede, derde, vierde en vijfde peiling
ten opzichte van de eerste peiling gemodelleerd met vier
verschillende random walk processen. Deze component
zorgt ervoor dat de schattingen voor de populatieparameter op het niveau van de tijdreeks van de eerste peiling
liggen. De derde component modelleert de breuken ten
gevolge van veranderingen in het surveyproces. De vierde component modelleert de steekproefruis waarbij rekening wordt gehouden met de autocorrelatie die ontstaat
door de paneloverlap. Zie Van den Brakel en Krieg (2015)
voor een technische verantwoording van deze schattingsmethodiek.
Sinds 2010 wordt het hierboven beschreven tijdreeksmodel gebruikt voor het schatten van maandcijfers
over de beroepsbevolking. Hierbij gaat het om de totale
werkloze en werkzame beroepsbevolking op nationaal
niveau en een uitsplitsing naar de kruising van geslacht
en leeftijd in drie categorieën. Figuur 1 illustreert de vijf
inputreeksen van het tijdreeksmodel en de outputreeks
voor de totale werkloze beroepsbevolking op nationaal
niveau. De outputreeks is gecorrigeerd voor de breuken
in 2010 en 2012 ten gevolge van veranderingen in de dataverzameling. Vóór 2012 schat het model de aantallen
zoals deze geweest zouden zijn met de nieuwe waarneemmethode. Dit model reduceert de standaardfouten
met circa 20% op nationaal niveau en circa 50% op het
niveau van de zes domeinen.
Om naast temporele informatie ook gebruik te maken
van cross-sectionele informatie kunnen de vijfdimensionale tijdreeksen voor de zes domeinen worden gecombineerd in één 30-dimensionaal structureel tijdreeksmodel.
Op een vergelijkbare manier kan het model worden uitgebreid met hulpreeksen, bijvoorbeeld het aantal geregistreerde uitkeringsgerechtigden. Hiermee kan de precisie
van de modelschattingen verder worden verbeterd. Zie
Van den Brakel en Krieg (2016).
In Boonstra en Van den Brakel (2019) wordt een alternatieve aanpak gevolgd. In plaats van een state-space
model dat wordt gefit met een Kalman filter, wordt een
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Kleindomeinschatters voor andere onderzoeken
Behalve bij de EBB worden kleindomeinschatters ook bij
een aantal andere statistieken toegepast, of wordt daar
op dit moment onderzoek naar gedaan.
Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO)
meet maandelijks het consumentenvertrouwen van de
Nederlandse bevolking. Het consumentenvertrouwen
wordt berekend op basis van vijf vragen over de financiële situatie van het eigen huishouden en de economische
situatie van ons land. Naast het consumentenvertrouwen
zelf worden ook tijdreeksen over deze vijf onderliggende
vragen gepubliceerd. Sinds 2017 worden het consumentenvertrouwen en de onderliggende variabelen geschat
met een structureel tijdreeksmodel. Dit model lijkt in grote lijnen op het model dat voor de maandcijfers over de
beroepsbevolking toegepast wordt. Natuurlijk is het model aangepast om met de design-aspecten van het CCO
rekening te houden.
Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarin personen wordt gevraagd naar
hun verplaatsingen op een bepaalde dag. Ook hier is
behoefte aan gedetailleerde schattingen naar onder andere motief en vervoerwijze van de verplaatsing en naar
persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd. Daarnaast
worden trends over de tijd geschat. Hiervoor is recentelijk
een multilevel tijdreeksmodel ontwikkeld waarmee zowel
cross-sectionele als temporele verbanden worden gemodelleerd. Het model corrigeert bovendien voor breuken
die zijn ontstaan door veranderingen in het surveyproces.
Innovatief aan deze toepassing is dat ruim 500 tijdreeksen in één Bayesiaans multilevel tijdreeksmodel worden
gecombineerd. Deze methodiek is in 2019 in gebruik genomen.
Met het Schoolverlatersonderzoek (SVO) worden
verschillende aspecten van de aansluiting van werk en
opleiding gemeten. Hierover worden gedetailleerde cijfers naar onderwijsinstelling of arbeidsmarktregio en
opleidingsrichting gemaakt. Het SVO wordt de afgelopen
jaren onder alle mbo-schoolverlaters uitgevoerd. Omdat
slechts een deel van hen uiteindelijk respondeert, moeten
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de ontbrekende gegevens worden bijgeschat. Hiervoor
wordt, net zoals voor de gemeentelijke jaarcijfers over de
beroepsbevolking, een multilevel model op persoonsniveau toegepast. In dit geval bevat het model naast een
uitgebreide set van registervariabelen meerdere gemodelleerde effecten voor indelingen naar school, regio en
opleiding.
Het toepassen van kleindomeinschatters bij bedrijfsstatistieken is vaak complexer. Hierbij moet rekening gehouden worden met grote schaalverschillen tussen kleine
en grote bedrijven. In dit geval is de doelvariabele scheef
verdeeld. Daarnaast kan de doelvariabele in sommige
surveys vaak 0 zijn. Dit is het geval bij de investeringsen R&D-statistieken. In de afgelopen jaren is onderzocht
hoe modelgebaseerde domeinschatters gebruikt kunnen
worden voor het regionaliseren van deze bedrijfsstatistieken. Hierbij worden schattingen gemaakt per COROP-gebied en gemeente. De resultaten zijn veelbelovend en op
dit moment onderzoeken we samen met de betrokken
afdelingen de mogelijkheden om deze schatters in productie te nemen.
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Toekomstige ontwikkelingen
Zoals aangegeven in de inleiding, neemt de relevantie
van statistische informatie toe met de mate van detail,
frequentie en snelheid waarmee cijfers beschikbaar komen. Modelgebaseerde domeinschatters bieden de mogelijkheid om meer relevante statistische output te produceren zonder de dataverzamelingskosten extravagant
te laten stijgen. Het ligt dan ook voor de hand dat het CBS
door zal gaan met het verder ontwikkelen van dergelijke
schattingsmethodieken.
Deze schattingsmethodieken bieden ook de mogelijkheid om efficiënt gebruik te maken van gerelateerde informatie uit zogenaamde bigdatabronnen. Een belangrijk
aspect van dit soort nieuwe databronnen is dat ze vaak
sneller en met een veel hogere frequentie beschikbaar komen dan herhaald waargenomen steekproefonderzoeken.
Google trends kunnen bijvoorbeeld op dag- of weekbasis
worden afgeleid. Een potentiële toekomstige toepassing
is om reeksen gebaseerd op surveys te combineren met
snel beschikbare hulpreeksen uit alternatieve databronnen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in real time
nauwkeurige voorlopige schattingen te maken voor de
doelvariabelen van het steekproefonderzoek. Eerste resultaten daartoe zijn beschreven in Van den Brakel et al.
(2017) voor het consumentenvertrouwen en Schiavoni et
al. (2019) voor de maandcijfers van de beroepsbevolking.
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WISKUNDE OP DE WALLEN
Of hoe goede bedoelingen wel eens onverwacht kunnen uitpakken
hun denken. Ik was dan ook bang dat men op de kaart
zou kijken en een rechte lijn zou trekken van Victoriahotel
naar Trippenhuis: die kortste weg viel nagenoeg samen
met de Zeedijk.
Om te voorkomen dat mijn deelnemers, al keuvelend
over zaken als optimalisatie van software om matrices te
inverteren op vectorcomputers, in de problemen zouden
komen had ik mijn voorzorgen genomen. Iedereen kreeg
in het informatiepakket dat van tevoren was toegezonden een kaartje van de Amsterdamse binnenstad. Daarop
was, met uitleg waarom, de minder gevaarlijke route via
Damrak, Dam en Hoogstraat duidelijk aangeven.
De conferentie verliep voortreffelijk, er was een goede sfeer en voor zover bij de organisatie bekend werd
niemand beroofd of lastig gevallen. De Amerikanen
bedankten mij opgelucht voor de goede voorzorgen,
ze kenden de reputatie van het Wallengebied en waren
toch wel benauwd geweest dat ze aansprakelijk gehouden zouden worden bij incidenten.
Maar de mooiste dank kreeg ik bij het afscheid van
twee Duitse deelnemers: zij hadden nog nooit een conferentie meegemaakt waar de organisatie zo duidelijk en
expliciet had aangeven waar zij the nice ladies konden
vinden.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw was ik oprichter en
eerste voorzitter van de Europese gebruikersclub van een
Amerikaans softwarepakket voor wiskunde en statistiek.
Na een eerste meeting in Frankfurt waren de Amerikanen
erg tevreden over de input van hun gebruikers en werd
besloten tot een tweede bijeenkomst in Amsterdam. Aan
mij de eer een en ander te regelen.
Door de vele goede connecties binnen de VVS lukte
het mij om het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te
huren voor deze conferentie. Deze eerbiedwaardige zetel
van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen was indertijd behoorlijk exclusief en de ongeveer 100 deelnemers keken hun ogen uit.
Zoals bij de meeste conferenties was er ook een
hoofdkwartier geregeld, een hotel waar de organisatoren
verbleven en waar op de avond voor de start een welkomstborrel werd geschonken. Dat was het Victoriahotel,
pal tegenover het station. Hotels geven grote kortingen
op hun kamerprijzen als je als organisatie een flink contingent afneemt, dus het merendeel van de deelnemers
verbleef daar ook.
De Amsterdamse Wallen vormden in die tijd nog een
behoorlijke no go area, in het bijzonder de Zeedijk. Een
groot deel van de handel in harddrugs speelde zich daar
af. Zelfs politieagenten liepen er altijd met minimaal twee
man tegelijk en liefst meer. Nu zijn wiskundigen in het
dagelijks leven weleens wereldvreemd en rechtlijnig in
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