
‘Ik stel grote
vragen aan
kleine datasets’
Hoemeer data je hebt, hoemeer je te
weten komt, zowordt vaak gedacht.
Maarwat als die ‘big data’ er niet zijn en
je toch een antwoordwil op je vragen?
Dit is deuitdaging van statisticus Rens
vande Schoot (37). ‘Ik ga altijd naast de
onderzoeker zitten.’

AndersBreivik, die in2011ophetNoorse
eilandUtøya77 jongerenomhet leven
bracht, kwamhalf januariweer inhet
nieuws.Het gaatniet goedmethem.De
meest gehateman inNoorwegenheeft
menselijk contactnodig, zowasde con
clusie vaneenpriester diehemals enige
regelmatigmagbezoeken.Maarhoegaat
hetmetde495 jongerendiedeaanslag
vanBreivik in2011overleefden?

Metdie vraaghoudt statisticusRens
vandeSchoot zichbezig.Hij onderzoekt
met andere academici inOslowie zes
jaarna ‘Utøya’ nogaltijd last heeft van
eenposttraumatische stressstoornis en
wie er ishersteld. ‘Dit is belangrijk om
teweten voor volgendeaanslagen’, zegt
VandeSchoot. ‘Alswewetenwelke jon
gerenherstellenna zo’n traumatische
gebeurtenis enwelkeniet, danwetenwe
bij een toekomstige aanslag inNeder
landbijvoorbeeldwiewedanmeer aan
dachtmoet geven.’

Maarhet antwoord vindenopdezeon
derzoeksvraag isniet gemakkelijk.Want
hoewel eengrote groep jongerendeze
gruwelijke aanslagmoestmeemaken,
is dedataset relatief klein.Ombetrouw
bare statistische conclusies te kunnen
trekkenhebbenonderzoekersdoor
gaansduizenden slachtoffersnodig. En
die zijn erniet. ‘Enwachtenopde vol
gende “shooting”doenweniet’, zegtVan
deSchoot.Daaromkijkt hij hoehijmet
debestaandebeperkte informatie toch
betrouwbare antwoordenkankrijgen.

Wereldwijdwordtugevraagd tehelpen
bij het onderzoeken vankleinedatasets.
Waaromheeftmen juist unodig?
‘Vaakwordtniet de juiste vraaggesteld,
maarde vraagdie leidtnaarhetmeest
wenselijke antwoord.Het is ook voor
onderzoekers lastig omconcreet te
worden. Ikprobeeruit te zoekenwat on
derzoekersprecieswillenweten.Neem
dewebsite vanhet FD.Waaromwordt
dat eneartikel hetmeest gelezen? Isdat
omdatde redactie goedaanvoeltwatde
lezerswillen, doordat eneartikel boven
aanopdehomepage teplaatsen?Of is
dat omdathet artikel dehele ochtendal
bovenaandewebpagina staat, en lezers
dit artikel het eerste zienenerdaarom
juist opklikken? Ik vraag in zo’ngeval
ookhoe langhet artikel bovenaande
paginaheeft gestaanen vergelijkdatmet
deartikelendieminderprominent zijn
gebracht.Danweet je of dekeuzediede
redactieheeft gemaakt, de juiste is. Ik
voorkomdecirkelredenering.’

Dusuwwerkbestaat uit vragen stellen?
‘Inhet voorbeeld vanhet FDzoude re
dactiemisschienheel graagwillendat ze
de juiste artikelenhebbengekozen voor
opde voorpagina.De redactie zal dan
net zo lang zoeken indedataomsteun
tekrijgen voordeze gedachte. Ik enalle
methodologenmetmij staanhier veel
neutraler in.Ongeachtdeuitkomstwil
lenwij eengoede statistischeanalysedie
de vraagbeantwoordt. Ik ga altijdnaast
deonderzoeker zitten. Als ikdanziedat
hij in zijnonderzoekde verkeerde vragen
stelt, danwijs ikhemdaarop.

Ikbeneen soort datafluisteraar: dat is
denk ikmijnkracht.Dat iswaarommen
senmijnaarOslo laten vliegen, of zoals
binnenkort voor eendagnaarCanada
latenkomen.Anderhalvemaandgele
denwas ik inDenemarken.Dat gaat dan
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aanhet stellen is,
danwijs ikhem
daarop

Rens van de
Schoot: ‘Ik help

onderzoekers de
juiste vragen te

stellen aan data’.
FOTO: PETERBOER

VOORHETFD Big data is voor
veel bedrijven een
toverterm. Zij zoeken
in gegevens die ze
jarenlang hebben
verzameld naar ken-
nis over hun klanten,
leveranciers of andere
betrokkenen die hun
businessmodel onder-
scheidend kanmaken.

Over small data horen
we zelden iemand, ter-
wijl voor veel bedrijven
kleine datasets van
enormewaarde kun-
nen zijn.

Neem hr-managers.
Zij zoeken naar werk-
nemers die hun vak
verstaan, maar vooral
naar werknemers die
in het team passen.
Diversiteit in achter-
grond en ervaring is
daarbij van belang.
Maar veel algoritmen
kunnen deze variabe-
len niet aan. Zodoende
worden vooral de
jonge techies met een

Bij small data is de fout snel
te vinden, bij big data niet

opleiding op een van
de beste universiteiten
eruit gevist. Terwijl
eenheidsworst in een
team niet per se het
beste resultaat geeft.

Het advies van veel
datacrunchers is om
voordat je data gaat
verzamelen goed te
bedenken waar je naar
zoekt en uit welke
data je het antwoord
kunt halen. Zo schreef
Frederik Nieuwenhuys
onlangs in het FD
over een onderzoek
door zijn collega bij
de boodschappen-
bezorgdienst Picnic.
Om te begrijpen hoe
de klanten deze dienst
ervaren, dook Picnic
niet in de data die

omdemilitairendie eenaantal jarenop
eenmissie inAfghanistan zijn geweest.
Relatief veelmilitairenhebbendaarna
zelfmoordgepleegd.DeDenenwillen
wetenhoedat kan.Bij zo’nonderzoek
met eenkleinedataset is de vraagstelling
heel belangrijk.’

Waaromrichtu zichop small data?
‘Kleinedatasets zitten vaakdicht opde
maatschappij,maarhet gaatwel omgro
te vragen. Zodoe ikookmethetbrand
wondencentruminBeverwijk onderzoek
naar zwaar verbrandebaby’s.Wewillen
wetenhoehetmethengaat enmethun
ouders, die ook vaakgetraumatiseerd
zijn.Net als inNoorwegenkunnenwe
hierniet zeggen:wewachten totdat er
nogeens vijftig kinderen zijn verbrand.’

Wordtuook ingehuurddoorbedrijven?
‘Ikwerkvoor consultantProfitwise.Zij
doenveelophetgebiedvan leiderschaps
trainingenenwillenwetenwelke trai
ningenzeaanwelkepersonenmoeten
geven, enhoeweachterafkunnenzienof
de juiste trainingaande juistepersonen
isgegeven.Danmoet jedenkenaaneen
bepaald typeverkoper.Verderhebben
webij allefinanciële instellingen inNe
derlanduitgezochtwelkeceo’sdecijfers
voorhetkomendekwartaal goedkonden
voorspellen.Dit gebeurdeanoniem.
Sommigenkondendatheel goed, ande
renkondendat veelminder.’

Het zoudeeconomie vermoedelijkmeer
rust gevenalswewetenwiehet beste een
financiële instellingkan leiden.
‘Die specifieke vraaghebbenwenogniet
beantwoord.Wewarenallangblij dat

negen vande twintig ceo’swelwillend
warenomaanonsdeze gevaarlijkeuit
spraken tedoen.’

Negenceo’s iswel eenergkleinonder-
zoek.Hoekuntuervoor zorgendatde
uitkomst tochbetrouwbaar is?
‘Het antwoorddatwekrijgenuit zo’n
kleinedataset is altijd eeneerste stap
naarhetuiteindelijke antwoord.Dus
nadeaanslag inNoorwegendoenwe
ookonderzoekopandere locatieswaar
aanslagen zijn gedaan. Zoals bij de
slachtoffers van9/11 inNewYork.Daar
kijkenwehoehetdepolitie enbrand
weermensen is vergaan.Doormeeron
derzoekennaast elkaar te leggenkun je
weerhardereuitsprakendoen.’

Haalt uookanderedata erbij?
‘Voorkennis isbelangrijk.Neemderamp
incafèhetHemeltje inVolendamop1
januari 2001. Indeoudejaarsnachtont
stondbrand,waardoor veel jongerenern
stigebrandwondenopliepen.Toevallig
warenze inde regioVolendamalmeteen
onderzoekbezignaarbrandwonden.Die
resultatenhebbenwemeegenomen in
onsonderzoek.Daaruitbleekdatdepost
traumatischestressreactiesbij rampen
zoals inVolendamintensiever en langdu
riger zijndanbij individuelegevallen.’

Is dit eenberoep inopkomst?
‘Absoluut. 100%vanonzepromovendi
krijgt eenbaan.Dat is bij hetCBS,het
Cito, bij bedrijven, bij PwC—er is onwijs
veel behoefte aan iemanddienaast de
onderzoeker zit omdeonderzoeksvraag
scherp tekrijgen.’

Zouubij eenbedrijfwillenwerken?
‘Jemoetniet opdeuniversiteitwerken
voorhet salaris,maar ikhoud vande
vrijheid. Ikhoef geenuren te schrijven.
Ikhoefmeniet te verantwoordenwaar
om iknaarOslo ga. En ikblijf “on top
ofmind”metnieuweontwikkelingen.
Ik vinddemaatschappelijke relevantie
vanmijnwerkbelangrijk.Maarhet kan
ookgaanomceo’s diehunbedrijf beter
willen vormgeven.Die variatieheb ikbij
deuniversiteit.Maar ik zie ookdatwe in
dewetenschap somsvergetendegrote
vragen tebeantwoorden.Wezijn zo veel
mogelijk aanhetpublicerenenbeurzen
aanhetbinnenhalen.Wezijnmeerbezig
metonzebaan tebehoudendandatwe
onsafvragenwatdeonderzoeksvragen
zijnwaaraanwewerken.’

Zonderfinancieringwerk jenergens.
‘Klopt. Ik zit aandegoedekant vande
lijn,want ikhebeen vastebaanenge
noegfinanciering.Maar ik ziewel dat an
deren te veel rennen. Jehoeft niet tiental
lenpublicaties op jenaamtehebbenom
jebaan tehouden.Misschien zijnwewel
met te veelmensen indewetenschap.
Dat kanook.’

MaaikeKroon,hoogleraar chemische
technologie, gingnaarAbuDhabi omdat
zedaar geen tijd verloor aanhetbin-
nenhalen vanfinanciering. Zouuzoiets
willen?
‘Ikdenkdat ikmetMaaike zoumoeten
pratenals ik eenaanbodkrijg.De vraag
speelt bijmij nogniet echt. Ikhebwel
wat voorzichtige vragen vanuit Amerika
gehad.Maardaar zijn zenogmeerop
publicerenenelkaarbeconcurreren
gericht danhier.Daarbij zou ikmeniet
prettig voelen.’

het verzamelde over
bijvoorbeeld kopers-
gedrag, maar ging
men bij de klanten
thuis langs en stelde
daar vragen. Het gro-
te voordeel bij deze
aanpak is dat een
bedrijf niet alleen een
antwoord krijgt op
de vraag, maar ook
informatie (data) krijgt
over andere zaken die
de klant kwijt wil.

Big data kan ook
veel ‘bias’ of ruis
bevatten, omdat de
personen die de data
hebben ingevoerd hier
foutenmee hebben
gemaakt. Bij small
data gebeurt dat ook,
maar is de fout sneller
te herkennen. Bij big
data is de herkomst
van de data vaak niet
meer te herleiden,
waardoor ook de bias
moeilijk is te controle-
ren. Het gevolg is dat
de uitkomsten niet al-
tijd betrouwbaar zijn.

Ceo’s en
rampen

Breivik en
Utøya
Bijdeaanslagvan
AndersBreivikop
22 juli 2011ophet
NoorseeilandUtøya,
datwerdgebruikt
voor jongerenkam-
pen, vielen77doden.
RensvandeSchoot
onderzoektmet
Noorseexpertshoe
hetde495 jongeren
diederampoverleef-
densindsdien is ver-
gaanenof zenog last
hebbenvaneenpost-
traumatischstress-
syndroom.
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Ceo’s die
voorspellen
VandeSchooton-
derzochtbijfinan-
ciële instellingen
inNederlandwel-
keceo’sdecijfers
voorhetkomende
kwartaalgoedkon-
denvoorspellen.
Sommigenkonden
datheel goed,ande-
renveelminder.Wie
datzijn,blijft geheim.

Brandwonden
bij baby’s
Methetbrand-
wondencentrumin
BeverwijkdoetVan
deSchootonderzoek
naarzwaarverbran-
debaby’sdie zijn
opgenomen inhet
brandwondencen-
truminBeverwijk.
Omdatbaby’sbij-
voorbeeldnietkun-
nenaangevendathun
luier inbrandstaat,
lopenzevaakextra
brandwondenop.
Zoweldebaby’sals
hunoudersworden
hierbij gevolgd.

Franka Rolvink Couzy is
redacteur vanHet Financieele
Dagblad.

Van de Schoot
onderzocht ook
waarom zoveel
Deense soldaten
zelfmoord pleegden
na hunmissie in
Afghanistan.
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Bij big data is de
herkomst van de
data vaak niet
meer te herleiden,
waardoor ook de
bias moeilijk is te
controleren
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