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3] Proces: e) Aannames

− T-Mobile stelt de juiste expertise beschikbaar om de benodigde infrastructuur te realiseren;

− T-Mobile geeft volledige toegang tot data (medewerkers van CBS krijgen na ondertekening 
geheimhoudingsverklaring een toegangspas en een laptop van T-Mobile die in het gebouw blijft)

− T-Mobile zorgt voor voldoende uitleg en context van geanonimiseerde en geaggregeerde klantgegevens 
zodat CBS in staat is tot een goede analyse en interpretatie.

− Er wordt alleen gewerkt buiten T-Mobile met geaggregeerde geanonimiseerde data, hieruit zijn andere 
statistische producten te maken voor diverse onderwerpen bij CBDS.

− Er zijn geen andere partijen betrokken.











5] Relatie management: Relatie beheer externen

Relatiemanagement is belangrijk voor supply van resources en data van dit project en daarom binnen de scope. 
Onderstaande partijen zijn van belang:

− Vodafone/KPN/T-Mobile
– Onderhandelingen en continuering duurzame relaties

− Flowminder
– Raamcontract en samenwerkingsovereenkomst regelen

– Kennisuitwisseling en standaard realisatie

– Meetings plannen en communicatie

− Statistics Korea
– Verkennen vergelijkende landenstudie en kennis over 4G en 5G netwerken via KT (Korean Telecom)

− Gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, ministerie SZW
– Informeren over voortgang

− MIT (Sensable City Lab)
– Verkennen vergelijkende landenstudie om MIT partner te maken van CBS

− Via sector SAL-SDR 
– DG Regio project 1: BORDER REGION DATA COLLECTION

– DG Regio project 2: LFS and mobile phone city data

− Universiteit Twente en evt. Universiteit Maastricht
– Leveren assistentie visualisaties



5] Relatie management: Internationaal lopend
− Mobile Tartu 2020 

– Gevraagd als voorzitter voor sessie “Standardization and Official 
Statistics”

– Uitgenodigd door Positium
– Samen met UN en Eurostat

− Samenwerking met Flowminder

− UN Working Group on Big data
– 3 werkgroepen

− ESSNET



6] Juridische zaken

− Jurdische zaken

– AMVB

– Contract voor 2020

− VPN

– Friendsdatabase

– Acties in het kader van de telecomwet





1 MobLoc(ation)

− DOEL: bepalen van geo-lokatie van toestellen, noodzakelijk voor het 
maken van (spatieel) gedetailleerde statistieken.

− HOE: wiskundig model dat connecties met antennas vertaald naar 
lokaties.

− TODO:
– Toetsen van huidige modellen, en indien noodzakelijk verbeteren.

− Input {Ruwe signalling data en kaarten}
− Output {antenne to location CSV}



2 MobProp(erties)
− DOEL: bepalen subpopulaties in de data, noodzakelijk voor het beschrijven van fenomenen in de 

populatie uit de data

− HOE: o.a., via machine learning en regel-gebasseerde systemen

− TODO: Toetsen van huidige modellen, en indien noodzakelijk verbeteren. 
Mogelijke acties:

− Home location verbeteren
− Filtering M2M
− Ontwikkelen van COLT (clustertool) ‘algorithms of the shelf’
− Features engineering (spoor/auto, nabijheidsstatistieken)
− Validiteit/kwaliteitstoetsing uitkomsten
− Alles in Python

− Input {Ruwe signalling data en kaarten}
− Output {device to property CSV}



3 MobCube
− DOEL: het aggregreren van signaling data, de uiteindelijke basis voor statistieken

− HOE: o.a., via R en Big Data processing tools (zoals Spark)

− TODO: Onderzoekstraat inrichten bij T-Mobile die snel de data kan aggrereren.
Mogelijke acties:

− R-on-disk uitwerken/optimaliseren
− MobSpark uitwerken/optimaliseren
− Dagelijkse export naar CBS (geautomatiseerd)
− Opschonen en documenteren van de code

− Input {Ruwe signalling data en MobLoc en MobProp output}
− Output {Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}, waarbij P meerdere device eigenschappen kan 

bevatten



4 MobSafe
− DOEL: het statistisch beveiligen van de geaggregeerde uitkomsten, noodzakelijk voor 

het privacy-safe exporteren naar het CBS (de uiteindelijke basis voor statistieken)

− HOE: nu via eenvoudig algoritme (N<15 verwijderen), veel data verlies

− TODO: nieuwe aanpak voor statistische beveiliging
Mogelijke acties:

− Onthullingskans schatten
− Dataverlies berekenen
− En op basis van bovenstaande kansen, een optimaal algoritme voorstellen

− Input {Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}
− Output {Privacy-Safe (PS)-Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}



5 MobCal(ibration)
− DOEL: het ophogen van toestellen naar mensen, noodzakelijk voor officiële 

statistieken die over mensen gaan, niet toestellen. **Dit is de niche van het CBS, op 
basis van unieke kennis en eigen (register)data kan CBS dit als geen ander.**

− HOE: er ligt al een redelijk goed weegmodel voor Nederlanders dat werkt

− TODO: uitbreiding van het model wenselijk (verfijning met gering effect op uitkomst)
Mogelijke acties:

− Voor de buitenlandse toeristen dient een geheel ander weegmodel gemaakt 
te worden dan we als CBS gewend zijn. Consultancy van Positium is hierbij 
gewenst

− Input {Privacy-Safe (PS)-Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}
− Output {Representatieve(R) Privacy-Safe (PS)-Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}



6 MobVis(ualisation)
− DOEL: het visualiseren van de opgehoogde, statistisch beveiligde kubus. Dit is 

noodzakelijk voor externe validatie en interpretatie door de statistische divisies.

− HOE: er zijn al dashboards en visualisaties gemaakt. 

− TODO: uitbreiding van huidige dashboards en plaatjes, vooral toegespitst op validatie 
en interpretatie.

Mogelijke acties:
− Populatie annotatie dashboard, voor statistische divisies
− Intuïtievere output genereren voor project (zoals stromen van toeristen).

− Input {Representatieve(R) Privacy-Safe (PS)-Property(P)-Locatie(L)-Time(T) cube}
− Output {Dashboards en plaatjes}



Bijlage 2: Mijlpalen & producten
− 1-02-2020

– TiDeToSTA betaproduct
– Document hele systeem

− 1-03-2020
– Dashboard update en kleine use cases 
– Offerte Positium

− 1-04-2020
– Overdragen/betrokkenheid vergoten divisies SQS en SES

− 1-05-2020
– Werkend kwaliteitssysteem+

− 1-07-2020
– Kwaliteitsrapportage
– Benchmark met statistiek Toerisme (of andere)

− 1-09-2020
– Validatie gereed voor inkomend toerisme en DTP





Bijlage 4: Knelpunten

− Lopende discussie CBO

− Capaciteit voor de onderdelen

– Privacy

– Visualisaties

– MobCal



Bijlage 4: Backlog van openstaande zaken
o Doorgronden Roaming dataverkeer (push processen tussen operators)

o Apart zetten IoT-data en tot aparte tabel verwerken

o Correctie voor personen met twee toestellen

o Marktaandeelinformatie boven tafel krijgen. Ratio post-, prepaid en zakelijk

o Storingsloggings

o Wifi-Offload metingen

o Variantieanalyse en integratie kwaliteitsmonitoring uitkomsten

o Gevirtualiseerde toegang

o Metadata archiveren en documenteren

o Werking systemen en semantiek (handoverproces e.d.)

o Roaming overdracht werking 

o Antenne signaal model controleren met antenne-experts

o Kaartupdates snelheid controleren

o Andere devices dan GSM-standaard op het netwerk

o Ontwikkelingen met dedicated locatie systemen (o.a. Qualcomm) in buitenland




