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x

Van: x
Verzonden: vrijdag 24 februari 2017 16:49
Aan: x
Onderwerp: Fw: mobiele telefonie gegevens

x, 

Verzoek...Omdat UDC 's belangrijke rol spelen..informeer mij svp rechtstreeks zodat ik altijd op hoogte ben 
van de meest actuele ontwikkelingen . 

Groeten, x  

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone. 
Van: x 
Verzonden: vrijdag 24 februari 2017 10:45 
Aan: x 
Onderwerp: FW: mobiele telefonie gegevens 

Vast van Ruben al over gehoord. Mooie lead voor gemeenten op basis van big data toepassing, betaald. 

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com) 

Van: x
Datum: donderdag 23 feb. 2017 6:56 AM 
Aan: x
Kopie: x
Onderwerp: RE: mobiele telefonie gegevens 

Allen,  

We hebben de afgelopen periode deze lead opgevolgd en de G7 is tot nu toe een enthousiaste partij die ook 
budget heeft. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als we hier een opdracht uit kunnen halen voor de udc's (voor 
se steden waar die dan zijn) voor serieus geld en dat t ook nog op basis is van een big data bron. Veel werk 
in de uitvoering zal dus inderdaad bij het cbds liggen. 

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com) 

Van: x
Datum: woensdag 22 feb. 2017 10:13 PM 
Aan: x
Kopie: x
Onderwerp: mobiele telefonie gegevens 

Beste x, 
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x en x hebben onlangs een doorbraak geforceerd in het onderhandelingen met Mezuro en Vodafone. Vodafone 
geeft een leveringsgarantie af en Mezuro wil met het CBS gaan samenwerken. De verwachting is dat we over 
enkele weken opnieuw de beschikking krijgen over mobiele gegevens. Daarmee kan CBDS onderzoek doen naar: 

1) Kwaliteit van de data (deze zou sterk verbeterd zijn sinds de laatste set uit 2014). CBS heeft nooit formeel
gerapporteerd over de kwaliteit.

2) Het verfijnen van de toepassingen voor toerisme en bestemming/herkomst cijfers (daytime population).

Wat nieuw is, is dat de G7 en specifiek de gemeente Eindhoven willen dat CBS zo snel mogelijk start met onderzoek 
en het verstrekken van informatie. Men wil hier ook voor betalen. Ik krijg hier inmiddels regelmatig verzoeken voor 
binnen. Ook komen er vragen binnen via de persdienst van gemeenten. Een aantal gemeenten kopen op dit 
moment ook al data van Mezuro. 

Mezuro wil graag via de UDC’s gaan samenwerken. Enerzijds uiteraard vanwege acquisitie, maar ook omdat het voor 
hen moeilijk is de lokale integratie met andere sensor bronnen (Wifi/ bluetooth /camera tellingen 
parkeerautomaten e.d.) te organiseren als ook de kwaliteit/plausibiliteit te onderbouwen. Hier ligt op lokaal niveau 
dus een winwin situatie en voor ons de mogelijkheid om meer de regie naar het CBS te trekken. Ik kan mij ook 
voorstellen dat het voor een UDC nu erg lastig is iets met lokale sensor data iets te doen of om steekproefinformatie 
uit Ovin aan te bieden. Met deze data is dat een stuk makkelijker (zgn. SmartCity). Een business model waar nu aan 
gedacht wordt is dat uiteindelijk UDC’s als  ‘aannemer’ de data via Mezuro verkrijgt (en ook andere verschillende 
leveranciers) en daarmee lokaal een geïntegreerde statistiek levert.  

Voor het CBS voorzie ik straks twee sporen. Het ene bestaat uit onderzoek dat uit de G7 gefinancierd zou kunnen 
worden (2-3VTE extern tarief) als minimale basis vanuit CBS. De kosten van Mezuro komen daar nog bij. Een deel 
van dat onderzoek is gepland bij CBDS maar kan met het geld van de G7 gefinancierd worden. Daarboven zouden 
lokaal per UDC onderzoeksopdrachten (lokaal maatwerk) kunnen uitgezet om data te integreren of additionele 
wensen te verwerken. De CBDS wil ook dit graag ondersteunen. 

Hoe verder? Aangezien het om serieuze bedragen gaat en UDC’s hiernaar vragen lijkt het mij een logische weg om 
intern een project bij SER in te richten met CBDS als Senior Supplier. Daarmee zijn ook de lijnen kort. Ik had jou in 
gedachten als opdrachtgever vanuit het centrum voor beleidsstatistiek. x en x blijven betrokken als onderhandelaar/
dossierhouder met Mezuro/Vodafone. Ik zou de stuurgroep willen ondersteunen als QA. 

Met vriendelijke groet, 

x

N.B. Wellicht goed om vermelden is dat er gesprekken lopen met de twee andere operators in Nederland T-mobile 
(binnenkort wordt een kleine pilot gepland) en KPN.  
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