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1  INLEIDING

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft tot taak de sociale en culturele ontwikkelingen in de
samenleving te beschrijven en bij te dragen aan beleidsvorming en beleidsevaluatie. Als zodanig kan
het SCP beschouwd worden als een instelling die als grondstof en als produkt informatie heeft. In dit
plan wordt de informatievoorziening over het sociale en culturele terrein ten behoeve van de
taakuitvoering van het Bureau (de primaire informatievoorziening) in kaart gebracht. Daarnaast is
informatie nodig ten behoeve van de bedrijfsvoering. Hier spreekt men van secundaire informatie-
voorziening. Automatisering, als hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van het SCP en integraal
onderdeel van de informatievoorziening in onze maatschappij, wordt hier beschouwd als onderdeel
van de secundaire informatievoorziening.

In dit informatieplan worden de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen geschetst voor
de komende vier jaar. De goede lezer zal het niet ontgaan dat de concrete plannen vooral betrekking
hebben op de eerste twee jaar. Dat zijn de jaren waarop het SCP werkprogramma 1994-1995
betrekking heeft. Voor de periode 1996-1997 is nog geen werkprogramma bekend en kan dus ook de
informatiebehoefte niet volledig in kaart gebracht worden. Ontwikkelingen op de informatie-
technologiemarkt zijn op langere termijn nauwelijks voorspellen. Toch is hier geprobeerd te
voorziene ontwikkelingen voor 1996-1997 alvast een plaats te geven. Een nieuw informatieplan, te
verschijnen na het vaststellen van het werkprogramma 1996-1997, zal dan, met een overlap van twee
jaar, weer een periode van vier jaar bestrijken. 

Het informatieplan heeft een interne functie voor het SCP. Daarnaast poogt het te beantwoorden aan
de richtlijnen van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangaande informatie-
planning. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe de WVC-richtlijnen op de informatieplanning van het
SCP zijn toegepast.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de primaire informatievoorziening, de gegevens en systemen op het
inhoudelijk werkterrein van het SCP. Eerst wordt de stand van zaken besproken, vervolgens de
knelpunten en dan de te verwachten ontwikkelingen. Bij de primaire informatievoorziening wordt
voortgebouwd op een lange traditie binnen het SCP van het opbouwen en onderhouden van een
gebruikersvriendelijke data-infrastructuur met bestanden van een hoge kwaliteit die deels actuele
gegevens bevatten en deels gegevens die een lange periode bestrijken. Daarnaast wordt ingespeeld op
de informatiebehoefte voortkomend uit projecten en programma's uit het werkprogramma 1994-1995. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de secundaire informatievoorziening. Allereerst wordt de automatisering
behandeld en vervolgens bedrijfsinformatiesystemen. Een groot deel van de onderwerpen in dit
hoofdstuk is uitgebreid besproken in het automatiseringsplan dat begin 1993 is samengesteld. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van knelpunten en een overzicht van ontwikkelingen.
Bij het laatste onderwerp wordt kort aandacht besteed aan ontwikkelingen op de informatie-
technologiemarkt.

Hoofdstuk 5 gaat in op statistische en wetenschappelijke aspecten van de informatievoorziening.
Statistische advisering, het gebruik van standaard analysepakketten en de ontwikkeling van weten-
schappelijke hulpmiddelen zijn bij het SCP van oudsher verweven met de informatievoorziening.
Hoofdstuk 6 behandelt de activiteiten op het gebied van opleiding, voorlichting en gebruikers-
ondersteuning. In hoofdstuk 7 komen personele aspecten van de afdeling I&A aan de orde. Hoofdstuk
8 biedt een samenvatting en financiële overzichten.



     I.A.L. Stoop en L. Both, 1992, Waarom is de automatisering bij het SCP nog niet af? In: P.1

Dekker en M. Konings-van der Snoek (eds.) Sociale en Culturele kennis (SCP-cahier nr. 93).

     Steef Vooren, 1992. Het Sociaal en Cultureel Planbureau, statistische analyses op een pc of:2

een mini de deur uit. In: PC\WERKSTATION no.4, oktober 1992.
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De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor informatie-
voorziening, automatisering en statistische advisering. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat
voor onderzoek en bedrijfsvoering faciliteiten worden gecreëerd door:

- het aanleggen en onderhouden van een kwalitatief goede, algemeen bruikbare automatiserings-
infrastructuur met als basis een PC voor iedere medewerker en algemeen toegankelijke
programmatuur voor onderzoek, tekstverwerking en bedrijfsvoering;

- het aanleggen en onderhouden van een kwalitatief goede, makkelijk toegankelijke data-
infrastructuur, waarbij zowel actuele informatie aanwezig dient te zijn, als informatie die het in
kaart brengen van ontwikkelingen in de tijd mogelijk maakt;

- het verkrijgen van kennis over en ervaring met meer of minder geavanceerde statistische analyse-
methoden;

- het ontwikkelen van applicaties en systemen ten behoeve van onderzoek en bedrijfsvoering;

- het participeren in onderzoeksprojecten;

- goede ondersteuning van gebruikers.

Niet bij alle onderdelen van dit informatieplan valt de inhoudelijke afbakening 100% samen met de
werkzaamheden van I&A. Ook buiten deze afdeling is bijvoorbeeld veel statistische kennis aanwezig,
terwijl econometrische kennis bij I&A zwak is vertegenwoordigd. De informatievoorziening door de
bibliotheek valt buiten het werkterrein van I&A. Ten slotte worden sommige werkzaamheden op het
terrein van I&A door medewerkers van andere afdelingen uitgevoerd, overigens vaak omdat dat wel
zo efficiënt is. Een duidelijke afbakening tussen taken van I&A en inhoudelijke afdelingen is in een
aantal gevallen niet te maken. Goede voorbeelden van activiteiten waar samenwerking noodzakelijk
is, zijn de inhoudelijke kwaliteitscontrole van bestanden, het modelleren en programmeren van
inkomenstrajecten en de ontwikkeling van weegfactoren. Dit onderwerp komt zijdelings aan de orde
in hoofdstuk 3 bij de discussie over systeembeheer en informatiebeheer.

Dit informatieplan is het eerste dat door het SCP gemaakt is. Dat wil niet zeggen dat er nooit
planmatig gewerkt is, integendeel. Veel kleinschaliger plannen zijn echter nooit in de
allesomvattende schil van een informatieplan gegoten. Bij het vervaardigen van dit plan is gebruik
gemaakt van:

- Automatiseringsjaaroverzicht WAD 1992;
- Automatiseringsplan 1993;
- Wat is WAD? Informatievoorziening en automatisering bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Een overzicht van de geschiedenis en de ontwikkeling van de automatisering bij het SCP vindt men
in Stoop en Both (1992) . Een aardig artikel over de automatisering van het SCP als schoolvoorbeeld1

van downsizing is in 1992 in een vakblad verschenen .2
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2  SCP EN WVC

Volgens de richtlijnen van WVC zou een informatieplan de volgende onderdelen moeten bevatten:

I. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de interne informatievoorziening
- huidige taak en doelstelling van de organisatie-eenheid
- externe en interne factoren (maatschappelijk, politiek, personeel, departementaal, technologisch,

etc. etc.)
- eigen informatievoorzieningsbeleid t.a.v.

- informatievoorziening t.b.v. de primaire taken
- beheer van informatiesystemen
- systeemontwikkeling (waaronder confectie versus maatwerk)
- kantoorautomatisering (waaronder beleid t.a.v. PC-netwerken, PC-dichtheid)

- beveiliging, privacy etc.

II. Huidige situatie
- structuur van de organisatie-eenheid, incl. organogram en overzicht van de essentiële

bedrijfsprocessen
- globaal overzicht van de informatievoorziening t.b.v. de essentiële processen
- applicaties (externe en interne, centrale en decentrale, gebruik van centrale

(WVC-)voorzieningen; nadere specificatie in projecten en activiteitenplan)
- apparatuur en programmatuur (nadere specificatie in projecten- en activiteitenplan)
- organisatie van de informatievoorziening (organisatie van totstandkoming en toetsing intern

informatiebeleid, van ontwikkeling van informatiesystemen en van beheer gegevens, apparatuur,
programmatuur, etc.)

- knelpunten

III. Toekomstige situatie (2 à 3 jaar; aansluiten bij inhoud II)
- aangeven de verandering in taken van de organisatie-eenheid, rekening houdend met de Nota

Kerntaken, en alle mogelijke consequenties hiervan

Deze eisen zijn vastgelegd in een nota getiteld Aanschrijving informatieplanning en projecten- en
activiteitenplan 93/94 (CDI-9243). De WVC-richtlijnen blijken niet zonder meer van toepassing op
het SCP. Hieronder wordt uiteengezet waar de aansluiting problemen oplevert.

In de WVC-nota over informatieplanning wordt een onderscheid gemaakt tussen informatie-
voorziening van beheer en informatievoorziening ten behoeve van beleid. Dit onderscheid komt
overeen met het in hoofdstuk 1 gemaakte verschil tussen secundaire en primaire informatie-
voorziening. Bij WVC ligt de nadruk tot nu toe op de beheerskant waarbij het aspect automatisering
onevenredig veel aandacht krijgt. Onder het kopje 'Ontwikkelingen' worden belangrijke
veranderingen binnen WVC geschetst die een sterke invloed op de informatievoorziening kunnen
hebben:
- nadruk op kerntaken;
- toenemende afhankelijkheid van externe bronnen, bv. SCP (sic), CBS, instellingen en gemeenten;
- verschuiving van beheersgebonden naar beleidsgebonden informatievoorziening.

Als men deze ontwikkelingen in verband probeert te brengen met het SCP, wordt direct duidelijk
waar de verschillen met WVC liggen:
- de kerntaken van het SCP zijn van een andere aard dan die van WVC;
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- het SCP wordt als externe informatiebron van WVC beschouwd (overigens is het SCP ook
afhankelijk van externe gegevensbronnen, als het CBS);

- van oudsher ligt bij het SCP de nadruk op 'beleidsgebonden' oftewel primaire informatie-
voorziening.

Beheersgebonden informatie speelt bij het SCP een relatief ondergeschikte rol gezien:
- het overheersende karakter van primaire informatievoorziening;
- het feit dat het SCP geen andere instanties 'bestuurt' dan zichzelf;
- de kleine omvang van het SCP vergeleken met WVC (max. 80 personen);
- het feit dat een deel van het beheer van het SCP door de centrale afdelingen van WVC wordt

uitgevoerd.

Uit het voorafgaande blijkt dat een deel van de gewenste ontwikkelingen, zoals de nadruk op primaire
informatievoorziening, binnen het SCP al gerealiseerd is. Daarnaast zijn er nog andere factoren waar-
door WVC en het SCP verschillen. Het eerste verschil komt voort uit schaalverschillen. Het SCP is
zoals gezegd relatief klein, 'bestuurt' geen andere organisaties en wordt deels 'bestuurd' door WVC.
De beheersgebonden informatie bij het SCP is relatief kleinschalig en vereist geen gigantische
databanken. Bedrijfssystemen draaien op PC's die ook voor andere werkzaamheden worden ingezet,
en zijn bedoeld voor medewerkers van wie het systeemgebruik één van de taken is. Op het SCP zijn
dan ook geen applicaties of automatiseringsprojecten aanwezig die een zodanige inzet van personeel
en middelen vereisen dat een apart applicatie- of projectplan noodzakelijk is. Voor zover dergelijke
applicaties en projecten van belang zijn, komen ze in dit informatieplan aan de orde.

Het tweede verschil wordt veroorzaakt door de organisatie van de informatievoorziening. Apparatuur
of programmatuur wordt slechts bij hoge uitzondering aangekocht voor specifieke projecten of
doeleinden. Nieuwe onderdelen op het werkprogramma kunnen wel het verzamelen van nieuwe
gegevens nodig maken, maar leiden zelden tot de ontwikkeling van grootschalige applicaties. Een
toename van het aantal SCP-medewerkers leidt tot een toename van de hoeveelheid PC's. De
apparatuur wordt voor allerlei verschillende doelen ingezet. De activiteiten van I&A richten zich
vooral op het scheppen van algemene voorzieningen.

Een derde verschil tussen SCP en WVC heeft zowel te maken met de omvang als met het type van de
organisatie. Bij het SCP is het onderscheid tussen decentrale en centrale informatievoorziening
volgens de WVC-richtlijnen niet of nauwelijks te maken. Er zijn geen decentrale automatiseerders,
geen decentrale servers, geen decentrale automatiseringsprojecten. Daarnaast maakt men geen
gebruik van de centrale voorzieningen van WVC. De afdeling Informatievoorziening en
Automatisering van het SCP houdt qua karakter het midden tussen een facilitair bedrijf, een
informatiecentrum, een systeembureau, een decentrale automatiseringsafdeling en een helpdesk.
Iedere SCP-medewerker beschikt over een PC in een netwerk. Verspreid over de verschillende
verdiepingen staan centraal opgestelde laserprinters. Algemene apparatuur als file-servers, tape-units,
batch-servers, CD-ROM's en modems staan centraal opgesteld in de afgesloten computerruimte. Net
als bijvoorbeeld het kopieerapparaat en de fax staat centraal een scanner opgesteld. Alle
programmatuur wordt via het netwerk ter beschikking gesteld. Enkele applicaties worden technisch
centraal onderhouden, maar dat zijn, zoals gezegd, relatief kleine applicaties. Behalve PC's is dus
vrijwel alles als een centrale voorziening te beschouwen. Daarentegen worden vrijwel alle applicaties
en rekenwerkzaamheden door de gebruikers en dus decentraal uitgevoerd. Het verschil tussen
centraal en decentraal zal in dit plan derhalve een ondergeschikte rol spelen.
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3  PRIMAIRE INFORMATIEVOORZIENING

3.1 Inleiding

De publikaties van het SCP zijn geworteld in de empirie. Gegevensbestanden zijn de grondstof
waaruit publikaties worden vervaardigd. Ze vormen de kern van de primaire informatievoorziening
ten behoeve van het wetenschappelijk werk en zijn voor het SCP dus van cruciaal belang. Naast
grondstof voor publikaties vormen ze het bedrijfskapitaal. De waarde van bestanden is groter
naarmate er meer jaargangen van aanwezig zijn en naarmate ze voor meer doeleinden kunnen
worden gebruikt. Op het moment zijn ruim 200 databestanden direct benaderbaar via het netwerk.

Het SCP verwerft gegevens door opdracht te geven deze te verzamelen, door levering door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of door aanschaf van door derden verzamelde gegevens.
Dat laatste gebeurt soms rechtstreeks, soms via het Steinmetzarchief. Het CBS verzamelt al bijna 100
jaar gegevens over alles wat zich in Nederland afspeelt, en vormt daarmee een belangrijke databron
voor het SCP. De gegevens worden geleverd in het kader van een raamovereenkomst (zie ook Wat is
Wad?). Met het CBS vindt op alle niveaus veelvuldig overleg plaats en men zal het op veel plaatsen
in dit rapport tegenkomen. De directeur van het SCP heeft zitting in de Centrale Commissie voor de
Statistiek (CCS) en is als zodanig betrokken bij o.a. het opstellen van het meerjarenprogramma van
het CBS en de statistische coördinatie in Nederland. Diverse SCP-medewerkers maken deel uit van de
zogenaamde Commissies van Advies van de CCS, die ieder een inhoudelijk terrein bestrijken.

De acquisitie, bewerking en beschikbaarstelling van bestanden is een van de hoofdtaken van de
afdeling I&A. Paragraaf 3.2 is gewijd aan gegevensbestanden. Paragraaf 3.3 beschrijft weten-
schappelijke informatiesystemen en modellen. Vervolgens worden de informatievoorziening aan
derden (§ 3.4) en aspecten van informatiebeheer en systeembeheer besproken (§ 3.5). Aan het eind
van het hoofdstuk komen de belangrijkste knelpunten (§ 3.6) en ontwikkelingen (§ 3.7) aan de orde.

3.2 Gegevensbestanden

3.2.1 Inleiding

Gegevens zijn pas informatief als er een zekere structuur in is aangebracht. Door I&A wordt veel
aandacht besteed aan de ontsluiting en het toegankelijk maken van gegevensbestanden. Hiertoe is een
aanmaak- en consolidatietraject ontwikkeld, vaste procedure voor het standaardiseren van bestands-
opbouw en coderingen, kwaliteitscontrole, wegen en documenteren en archiveren.

Door de steeds groeiende hoeveelheid bestanden, doet de behoefte zich voelen aan een systeem met
informatie over de bestanden, een zogenaamd meta-informatiesysteem. Voor meta-informatie
(informatie over informatie) waren eind 1993 de volgende systemen beschikbaar.

- SSD (Standard Study Description): een aantal achtergrondgegevens over de aan een bestand ten
grondslag liggende enquête;

- DOCXX: registratie bestandsnamen en checklist bestandsbeheer;
- Experimentele ontsluiting enkele vragenlijsten;
- DOCSTORE: systeem voor project Sociale Vernieuwing om gegevens over beleidsdocumenten in

op te slaan.

In 1992 is het MISS-project gestart. Het eerste produkt is een nota waarin verschillende varianten van
een Meta-Informatie-Systeem voor het SCP worden besproken. In de meest vergaande variant zijn
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alle vragenlijsten van alle bestanden elektronisch beschikbaar en ontsloten. Bij een inventarisatie in
1993 is gebleken dat voor deze variant binnen het SCP geen interesse bestaat; een minimale variant
zou voldoende zijn. Wel leeft de wens om voor bepaalde bestanden de vragenlijst elektronisch te ont-
sluiten. De uitwerking van een beperkte variant zal begin 1994 aan de Centrale Staf worden
voorgelegd.

Ten behoeve van het onderzoeksthema Veranderingen in het Welzijnswerk wordt een verwijzings-
systeem opgezet. De voorstudies voor dit meta-informatiesysteem zijn afgerond.

Bestanden kunnen op verschillende wijzen in categorieën worden ingedeeld:
- micro-bestanden met gegevens over individuele eenheden versus geaggregeerde bestanden;
- bestanden over personen of huishoudens versus bestanden over instellingen of organisaties;
- bestanden berustend op integrale tellingen versus bestanden gebaseerd op steekproeven;
- bestanden afgeleid uit registraties versus bestanden gebaseerd op surveys.

In de praktijk komen niet alle combinaties van categorieën voor. In de volgende paragrafen worden
vier soorten bestanden besproken:
- micro-bestanden gebaseerd op surveys onder steekproeven van personen en huishoudens;
- micro-bestanden met gegevens over instellingen;
- geaggregeerde bestanden met gegevens uitgesplitst naar regio;
- bestanden met gegevens over bevolkingssamenstelling en -prognoses.
In het eerder genoemde SSD vindt men een overzicht van alle bestanden die bij het SCP aanwezig
zijn. In de volgende beschrijving worden alleen de grote, permanente onderzoeken genoemd,
bestanden die met een zekere regelmaat worden aangeschaft en de bestanden waarvan de verwerking
op dit moment veel capaciteit vraagt.

Tabellen die worden aangeschaft, eventueel vervaardigd op speciaal verzoek van het SCP, komen hier
niet afzonderlijk aan de orde. Wel is het interessant te vermelden dat steeds meer CBS-tabellen met
gegevens uit verschillende jaren en op verschillende terreinen geleverd worden met een ontsluitende
schil: CBS-view. Van deze tabellen wordt steeds meer gebruik gemaakt.

3.2.2 Surveys onder personen

3.2.2.1 SCP-surveys
Het SCP kent twee grote surveys die in opdracht door marktonderzoeksbureaus worden uitgevoerd,
het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek en Culturele Veranderingen. Het SCP financiert
deze onderzoeken en bepaalt de inhoud van de vragenlijst. Daarnaast zijn er twee surveys waarin het
SCP naast andere instellingen participeert: het Tijdbestedingsonderzoek en het Scholierenonderzoek.

Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek
Vanaf 1979 worden om de vier jaar gegevens verzameld in het Aanvullend Voorzieningengebruik-
onderzoek (AVO) over het gebruik van maatschappelijke en culturele voorzieningen, waarbij het voor-
zieningengebruik in verband wordt gebracht met kenmerken van huishoudens en personen. Het
onderzoek is tot nu toe steeds uitgevoerd door NSS/Marktonderzoek BV. Na afronding van het
onderzoek wordt een onderzoeksverantwoording uitgebracht.

In het AVO worden mondeling gegevens op huishoudensniveau en schriftelijk op persoonsniveau ver-
zameld. Nagestreefd wordt een netto respons van circa 6 500 huishoudens en 16 000 personen van
zes jaar of ouder. De keuze van onderwerpen wordt deels bepaald door het verlangen naar continuïteit
om aldus trend- en tijdreeksanalyses te kunnen verrichten en deels door de gegevensbehoefte van
projecten en programma's uit het werkprogramma van het SCP. De precieze inhoud van de
vragenlijst komt tot stand via een langdurig proces van onderhandelen en onderling afstemmen
binnen het Bureau.
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Het AVO is opgezet om vier jaar lang in een belangrijk deel van de gegevensbehoefte van het SCP te
kunnen voorzien. De gegevens worden in veel SCP-publikaties gebruikt (zie bijlage A). Er wordt dan
ook bijzonder veel zorg, tijd en geld aan besteed. Des te zorgwekkender is het dat bij het AVO, net als
bij de meeste persoonsenquêtes in Nederland, de respons in iedere volgende aflevering lager wordt. In
paragraaf 3.6.2 wordt daar op teruggekomen. In het AVO'91 is voor het eerst expliciet aandacht
besteed aan bewoners van bejaardenoorden. Hiertoe zijn onderzoeksopzet, steekproeftrekking en
vragenlijst aangepast en is de laatste afgestemd op het Leefsituatie Onderzoek Ouderen 1982 van het
CBS. Bij het AVO'95 wordt dit onderdeel herhaald. In het AVO'91 zijn bovendien extra 55-plussers
ondervraagd ten behoeve van een ouderenpanel gefinancierd door Nestor. In de toekomst kan het SCP
gebruik maken van de gegevens uit dit ouderenpanel. Ten slotte is het AVO'91 gebruikt als nulmeting
voor een vervolgonderzoek naar 'de Calculerende Burger'.

Culturele Veranderingen (CV)
In het kader van het project Culturele veranderingen in Nederland sinds 1958 (CV) volgt het SCP
sinds 1975 de ontwikkeling van een groot aantal meningen onder de Nederlandse bevolking.
Inmiddels is door middel van enquêtes een lange tijdreeks opgebouwd, bestaande uit in totaal 27
databestanden. Doorgaans wordt ieder jaar een nieuwe peiling gehouden. Bij het onderzoek zijn de
coördinator Culturele Veranderingen en de sectie Informatievoorziening nauw betrokken. Het
veldwerk wordt verricht door het NIPO. De vragenlijst wordt mondeling afgenomen. Daarnaast wordt
in veel gevallen een schriftelijke vragenlijst achtergelaten bij respondenten, vaak met vragen in
opdracht van derden. Gegevens uit Culturele Veranderingen kunnen worden vergeleken met inter-
nationale gegevens over meningen over sociale ongelijkheid uit het International social survey
programme (ISSP). In 1993 zijn (schriftelijke) ISSP-vragen opgenomen in Culturele Veranderingen.

In 1993 is een rapport verschenen over de invloed van wegen op de resultaten van dit onderzoek. Het
effect van weging met standaard sociaal-demografische variabelen bleek vrijwel nihil. Het NIPO
neemt zich voor als experiment een deel van de vragenlijst bij een beperkt aantal respondenten
computergestuurd af te nemen. Voor 1994 staat een proefonderzoek Culturele Veranderingen onder
allochtonen op de planning, waarin vooral aandacht besteed wordt aan integratie.

Tijdbestedingsonderzoek (TBO)
Sinds 1975 participeert het SCP in een tijdbestedingsonderzoek dat om de vijf jaar wordt gehouden.
De gegevensverzameling vindt plaats in oktober bij een steekproef van de Nederlandse bevolking en
wordt uitgevoerd door INTOMART. De respondenten beantwoorden een groot aantal achtergrond-
vragen, geven algemene informatie over hun tijdbesteding en houden gedurende één week een dag-
boekje bij. Aan de hand van vaste categorieën wordt hierin voor ieder kwartier aangegeven waaraan
de tijd besteed werd. De gegevens uit het TBO worden gebruikt in studies naar (vrije)tijdbesteding en
als aanvullende informatie in veel andere projecten. Omdat de vraagstelling in alle onderzoeken
identiek is, kunnen ontwikkelingen in de tijdbesteding worden getraceerd. 

Alle werkzaamheden rond de organisatie van het onderzoek worden verricht door sectie Cultuur,
Media en Vrije Tijd (R&A). De bemoeienis van I&A begint pas als de ruwe gegevens binnen komen.
Het bestand wordt net als alle binnenkomende bestanden bewerkt en gewogen en op een standaard-
manier aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Overigens is dit bij een gecompliceerd bestand als
het TBO zeker geen eenvoudige zaak. Het volgende TBO zal in 1995 worden gehouden.

Scholierenonderzoek 
Het Scholierenonderzoek wordt vanaf 1992 deels door het SCP gefinancierd. Ten behoeve van het
onderzoek krijgen om de twee jaar 15 000 scholieren klassikaal een vragenlijst voorgelegd over
allerlei aspecten van de leefsituatie. Het overleg over kosten, inhoud en voorwaarden wordt gevoerd
door R&A. Het volgende Scholierenonderzoek zal worden gehouden in 1994. De gegevens worden
voornamelijk gebruikt ten behoeve van het programma Rapportage Bevolkingscategorie-Jeugd.
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3.2.2.2 Overige surveys
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de grote CBS-surveys waarvan regelmatig nieuwe
jaargangen zijn of worden aangeschaft. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze bestanden kan
men Wat is WAD? raadplegen. De kosten van de bestanden van het CBS zijn veel lager dan bij in
eigen beheer uitgevoerd onderzoek. Toch zijn de prijzen aanzienlijk, en bovendien kunnen uit
privacy-overwegingen niet alle gegevens geleverd worden. Een ander nadeel van deze wijze van data-
acquisitie is dat men bij eigen onderzoek zelf de vraagstelling kan bepalen, terwijl men hier
afhankelijk is van de vraagstelling en -formulering van het CBS.
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Tabel 3.1 CBS-bestanden bij het SCP 

DBO
- Doorlopend Budgetonderzoek
- Doorlopend onderzoek waarin ca. 3.000 huishoudens hun uitgaven registreren. Kosten voor 1989 ƒ 95.000,—.
- Aanwezig: 1980, 1981 en 1989.
- Aanschaf: onregelmatig.
- Voornaamste gebruiker: VerAl, sectie Verdeling.

DLO
- Doorlopend Leefsituatie Onderzoek; tot 1989 Leefsituatie Onderzoek (LSS)
- Doorlopend onderzoek dat alle aspecten van de leefsituatie aan elkaar relateert en daardoor van groot belang is voor

het SCP. Kosten ca. ƒ 40.000,—. In het voorjaar 1993 is intensief overlegd over de inhoud van het gereviseerde
DLO, waarmee in januari 1994 is gestart.

- Aanwezig: 1974, 1977, 1980, 1983 en 1986 (LSS) en 1989, 1990, 1991 en 1992 (DLO).
- Aanschaf: jaarlijks.
- Voornaamste gebruiker: R&A, sectie Maatschappelijke Zorg en programma's Rapportage Bevolkingscategorieën.

GEZ
- Gezondheidsenquête
- Jaarlijks onderzoek onder ca. 9.000 huishoudens in Nederland, kosten ca. ƒ 50.000,— per jaar. 
- Aanwezig: 1981, 1985, 1989, 1990, 1991 en 1992.
- Aanschaf: jaarlijks.
- Voornaamste gebruikers: R&A, sectie Maatschappelijke Zorg en VerAl, programma Consumptie.

NKO
- Nationaal Kiezersonderzoek
- Onderzoek rond Tweede-Kamerverkiezingen sinds 1971 onder netto ca. 4.000 stemgerechtigden. Het SCP betaalt

jaarlijks ƒ 25.000,— aan NWO als bijdrage aan de financiering van het NKO. In 1994 zal dit — wegens gestegen
kosten — eenmalig ƒ 8.000,— meer zijn.

- Aanwezig: 1971, 1973, 1977, 1981, 1982, 1986 en 1989.
- Aanschaf: na Tweede-Kamerverkiezing.
- Voornaamste gebruiker: B&B, sectie Participatie en Beleid.

OVG
- Onderzoek Verplaatsingsgedrag
- Jaarlijks onderzoek sinds 1978, waarin door middel van een dagboekje van netto ca. 25.000 personen van 12-99

jaar uit netto circa 10.000 huishoudens geregistreerd wordt hoe vaak, waarmee en waarom ze zich verplaatsen.
Kosten ca. ƒ 30.000,—.

- Aanwezig: 1978, 1983, 1987 en 1991. 
- Aanschaf: om de vier jaar.
- Voornaamste gebruiker: VerAl, sectie Verdeling (Profijt van de Overheid).

SEP
- Sociaal-economisch panelonderzoek
- Jaarlijks onderzoek sinds april 1984 onder een panel van 5.000 huishoudens. Kosten ca. ƒ 40.000,—.
- Aanwezig: najaarsgolven 1985, 1987 en 1989 (voorlopige bestanden). SEP91 is in bestelling.
- Aanschaf: om de twee jaar.
- Voornaamste gebruiker: R&A, sectie Arbeid en Sociale Zekerheid.

WBO
- Woningbehoeftenonderzoek
- Onderzoek wordt om de vier jaar in opdracht van VROM gehouden onder een zeer grote steekproef (50 à 60

duizend personen) van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Bevat veel huisvestings- en
inkomensgegevens en kan tevens dienen als vervanger voor de volkstelling. Kosten ca. ƒ 12.000,—.

- Aanwezig: 1975, 1977, 1981, 1985 en 1989.
- Aanschaf: om de vier jaar.
- Voornaamste gebruiker: R&A, sectie Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; VerAl, sectie Verdeling. Verder

breed gebruik als achtergrondinformatie over de gehele bevolking.
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Het Steinmetzarchief bemiddelt incidenteel bij de aanschaf van bestanden. Hier worden deze niet
allemaal vermeld, met een uitzondering, namelijk de aanschaf van verschillende jaarlijkse
Eurobarometers. Hierin zijn uit de verschillende landen van de EG opinies verzameld over allerlei
verschillende onderwerpen. In 1993 is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit 1992 met
betrekking tot ouderen (Rapportage Ouderen) en druggebruik (sectie Justitie en Rechtsbescherming).

In 1993 is bij een zeer grote steekproef uit de bevolking het onderzoek Politiemonitor gehouden.
Hierbij is gevraagd naar slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid en ervaringen met de politie.
Dit bestand is in december tegen marginale kosten het SCP ter beschikking gesteld (sectie Justitie en
Rechtsbescherming).

Het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) is in 1988 en in 1991 in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken gehouden door het Instituut voor sociologisch-
economisch onderzoek (ISEO) van de EUR. Het onderzoek levert waardevolle informatie over
verschillende groepen allochtonen en autochtonen, maar is niet landelijk representatief. In 1993 is het
SPVA91 aangeschaft bij het ISEO en zodra het SPVA94 beschikbaar komt zal dit worden besteld.
Voornaamste gebruiker: programma Rapportage Bevolkingscategorie-Minderheden en -Vrouwen.

3.2.3 Databestanden over instellingen

Bestanden over instellingen berusten deels op registraties, deels op surveys onder instellingen,
waarvan soms op basis van een steekproef. Veel instellingsgegevens worden verzameld door het CBS.
De resulterende bestanden worden uit privacy-overwegingen echter, behalve in uitzonderings-
gevallen, niet aan derden ter beschikking gesteld. Ten behoeve van specifieke onderzoeksprojecten
van het SCP worden incidenteel enquêtes gehouden onder instellingen. Hieronder volgt een
opsomming van de belangrijkste, recente bestanden over instellingen bij het SCP. De gegevens
kunnen betrekking hebben op de instelling zelf, maar ook op de personen die van de diensten van een
instelling gebruik maken.

In 1992 zijn van het Ministerie van Justitie tegen een marginale vergoeding gegevens over strafzaken
ontvangen: een integrale telling over 1985 en 1989, verzameld via arrondissementsrechtbanken.
Recentere gegevens kunnen zo nodig worden aangeschaft ten behoeve van de sectie Justitie en Politie. 
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden met terugkerende regelmaat
de effecten van schaalvergroting in het onderwijs doorgerekend. O&W levert hiervoor bestanden met
gegevens over scholen.

Een onderzoek naar de doelmatigheid van verpleeghuizen is jarenlang vertraagd omdat de
Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisdirecteuren er uit strategische overwegingen niet voor
voelde gegevens te leveren. Via WVC is in december 1993 toch een deel binnengekomen.

Voor onderzoek op het terrein van de Sociale Vernieuwing wordt gebruik gemaakt van gegevens uit
de SGBO-projectenbank (VNG).

3.2.4 Regionale bestanden

In 1992 is de Geomarktprofiel-database aangeschaft. Hierin is veelsoortige informatie aanwezig over
de bebouwing en de bewoners van ieder postcodegebied (6 digits). Deze gegevens worden gebruikt in
onderzoeken op het terrein van ruimtelijke ordening. Door koppeling via postcode kan het bestand
ook dienen om persoonsbestanden te verrijken met informatie over de nabije omgeving.

BIS is een informatiesysteem met gegevens op buurtniveau over de vier grote steden van Nederland,
geleverd door Nexpri. De laatste update dateert uit 1992. Het is niet bekend of er een nieuwe versie
komt.
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Ten behoeve van het project Sociale Vernieuwing zijn in 1993 gegevens op buurtniveau verzameld
door de stichting Bron. Deze gegevens zijn niet algemeen beschikbaar.

3.2.5 Demografische gegevens

Gegevens over de bevolkingssamenstelling worden, bij het ontbreken van een Volkstelling, veelal af-
geleid uit de Enquête Beroepsbevolking en het Woningbehoeftenonderzoek. Het WBO is bij het SCP
aanwezig en wordt veelvuldig gebruikt als informatiebron over kenmerken van de hele bevolking.
Daarnaast zijn twee systemen aanwezig met gegevens uit bevolkingsregistraties en -prognoses.

INW dient om INWonersaantallen te presenteren in overzichten per jaar, gebied of regionale
categorie, leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt.

BEVOL is een intern ontwikkeld systeem voor het opvragen van demografische gegevens van de
Nederlandse bevolking. Het bevat exacte gegevens over bevolkingsaantallen en geboortecijfers van de
jaren 1948 tot 1992, en prognoses hiervan (lage/midden/hoge variant) voor de jaren 1992 t/m 2050
vanuit de prognose van het CBS in 1992. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt. In de planperiode
worden deze gegevens aangevuld met prognoses over aantallen huishoudens.

3.3 Wetenschappelijke informatiesystemen

De meeste gegevens van het SCP zijn opgeslagen in de vorm van SPSS-bestanden. Daarnaast komt
het steeds vaker voor dat delen van bestanden worden opgeslagen in een longitudinale database en dat
procedures ontwikkeld worden om de informatie uit verschillende bestanden met verschillende
pakketten geïntegreerd te analyseren. Dergelijke systemen worden hier aangeduid als wetenschap-
pelijke informatiesystemen. Deze naam onderscheidt ze van meta- (§ 3.2.1) en bedrijfs-
informatiesystemen (§ 4.3). Tenzij anders vermeld is VerAl de voornaamste of enige gebruiker van de
systemen. Alles bij elkaar kost het onderhoud de afdeling I&A veel werk.

D7-trajecten
Door VerAl zijn onder de naam D7-traject een simulatiemodel en programmatuur ontwikkeld voor de
berekening van huishoudensinkomens op grond van gegevens over individuele inkomensbronnen uit
het AVO en het WBO. Van de resultaten wordt binnen andere afdelingen dankbaar gebruik gemaakt.
Het traject wordt regelmatig aangepast aan de beschikbare informatie, wettelijke regelingen en
bedragen en veranderingen in apparatuur en programmatuur. Hierbij is zowel de inhoudelijke kennis
van VerAl als de programmeerkennis van I&A vereist.

GEKS (GEgevensbestand Kwartaire Sector)
GEKS is een informatiesysteem ten behoeve van onderzoek naar allocatie in de kwartaire sector en
bevat jaarreeksen over deelsectoren. Een gebruikersvriendelijke schil maakt onderhoud,
datamanipulaties en printen mogelijk. VerAl is verantwoordelijk voor het informatiebeheer.

HARK/TOEKS (Harmonisatie Ramingen Kwartaire Sector)
Ten behoeve van voorzieningenramingen in de kwartaire sector is in het verleden HARK ontwikkeld.
In 1993 is gestart met een ingrijpende herziening. Het nieuwe systeem zal de naam TOEKS dragen.

MSB (Monitoring Schaalvergroting Basisonderwijs)
Voor het project School Op Schaal is enkele jaren geleden een model ontwikkeld waarmee de effecten
van de opheffing van (te) kleine basisscholen kon worden gesimuleerd. Vanaf 1993 is deze simulatie
op verzoek van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een permanente taak van het SCP
geworden. Het model is hiertoe aangepast en heet nu MSB. De vigerende normen en de voorkeuren
die gelden bij schoolkeuze, zijn als parameters in te voeren. De rapportage geschiedt jaarlijks op basis
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van actuele gegevens m.b.t. het scholenbestand, prognoses van leerlingaantallen en afstanden tussen
scholen. De levering van gegevens door het ministerie van O&W gaat niet altijd van een leien dakje.

SVO (Schaalvergroting Voortgezet Onderwijs)
Op verzoek van het ministerie van O&W zijn enkele malen de effecten van schaalvergroting in het
voortgezet onderwijs doorgerekend met recente cijfers uit het scholenbestand. Hiertoe is het simu-
latiemodel SVO opgezet. Het is niet bekend of naar dergelijke analyses in de toekomst nog vraag is.

CRU (CV Reeksen Uniformeren)
De verschillende metingen van Culturele Veranderingen bevatten uiteenlopende leeftijdsgrenzen,
codering van antwoorden en routing van vragen. Bij vergelijking van metingen moeten deze verschil-
len eerst worden rechtgetrokken. CRU zorgt voor onderlinge afstemming tussen metingen,
afhankelijk van welke kenmerken en welke jaren men wil vergelijken. Dit vereist intensief, jaarlijks
onderhoud. De afstemming wordt gerealiseerd door het genereren van een SPSS-setup waarmee
tussenbestanden worden gecreëerd en de gewenste tabellen worden uitgedraaid. Na iedere CV-golf
dient CRU te worden aangepast. Voornaamste gebruiker: programma Culturele Veranderingen.

TOP (Tijdreeksen Opstellen Procedure)
Ten behoeve van het berekenen van welzijnsindicatoren dienen gegevens uit verschillende
leefsituatie-onderzoeken (CBS: LSS en DLO) en Culturele Veranderingen op elkaar te worden
afgestemd. Hiertoe is TOP ontwikkeld. De aanpassing is steeds een zeer arbeidsintensief proces.
Gebruik binnen I&A ten behoeve van onderzoek naar verdeling van welzijn.

3.4 Informatievoorziening aan derden

Informatie is de grondstof en het produkt van de werkzaamheden van het SCP. Informatievoorziening
aan derden vindt plaats door middel van adviezen, cahiers, studies en rapporten. Daarnaast gaan er
gegevens de deur uit. Zo worden alle onderzoeken die in opdracht van het SCP worden verricht, na
verloop van tijd gedeponeerd bij het Steinmetzarchief (zie overzicht in bijlage B). Het datamateriaal
uit het AVO wordt al voor de eerste publikatie over het materiaal geleverd aan het CBS. Deze
instelling verzorgt het verstrekken van informatie aan derden over het AVO en heeft op grond van de
gegevens uit 1987 en 1991 publikaties met kerncijfers en over specifieke onderwerpen samengesteld. 

Op speciaal verzoek wordt uit andere onderzoeken van het SCP soms informatie aan derden geleverd,
in de vorm van een enkel cijfer of van een speciaal vervaardigde tabel. Overigens geldt dat over SCP-
datamateriaal niet altijd zonder meer gepubliceerd mag worden en dat gegevens niet zonder meer aan
derden kunnen worden geleverd. Soms geldt een embargo tot de eerste eigen publikatie over een
onderzoek en soms valt een deel van een databestand onder een langduriger embargo, bijvoorbeeld
waar derden hebben bijgedragen aan de financiering.

Het SCP is er niet op ingesteld om voor derden berekeningen te verrichten. Dit worden deels opgelost
door levering aan het Steinmetzarchief en, bij het AVO, door de uitbesteding van de informatie-
voorziening aan het CBS. Verzoeken om gegevens uit het onderzoek Culturele Veranderingen of uit
het Tijdbestedingsonderzoek worden door de medewerkers uit de desbetreffende sectie behandeld.

3.5 Informatiebeheer en systeembeheer

In de automatisering wordt onder informatiebeheer het gebruik van informatie en de exploitatie van
informatiesystemen verstaan. Systeembeheer heeft betrekking op het ontwikkelen en onderhouden
van deze systemen. Bij bestanden en informatiesystemen op het SCP wordt een iets aangepaste
definitie gehanteerd:
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- informatiebeheer betreft het gebruik van informatie en bestanden, de verantwoordelijkheid voor
en uitvoering van invoer van gegevens in systemen en de verantwoordelijkheid voor de inhoud
van vragenlijsten, bestanden en informatiesystemen;

- systeembeheer betreft de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen en de ont-
sluiting en consolidatie van bestanden.

Systeembeheer is bij uitstek een taak van de afdeling Informatievoorziening en Automatisering en eist
permanent personele inzet. De verantwoordelijkheid voor het informatiebeheer ligt soms bij de
onderzoeksafdelingen en soms bij I&A. Het restant van deze paragraaf illustreert door middel van
voorbeelden waar en hoe sprake is van meervoudige verantwoordelijkheden.

Bij het AVO is een projectgroep onder leiding van de coördinator Informatievoorziening verant-
woordelijk voor de inhoud van de vragenlijst en dus van het uiteindelijke bestand. Het komt voor dat
— extern gefinancierde — delen van de vragenlijst onder een speciaal embargo vallen.

Bij Culturele Veranderingen is de coördinator Culturele Veranderingen verantwoordelijk voor de
inhoud van de vragenlijst. Bij de voorbereiding van het onderzoek overlegt deze regelmatig met hoofd
I&A. Hij coördineert de verzoeken van individuele medewerkers of secties tot het opnemen van
aanvullende of nieuwe vragen. De inhoud van het informatiesysteem CRU (Culturele Reeksen
Uniformeren, ontwikkeld en onderhouden door I&A, zie § 3.6) wordt door hem bepaald.
Aanvullende, schriftelijke vragenlijsten worden niet in CRU opgenomen. Wensen van andere
medewerkers ten aanzien van CRU kunnen pas worden gehonoreerd als hij ermee instemt.

In de voorbereidende fase wordt het Tijdsbestedingsonderzoek volledig afgehandeld door de des-
betreffende sectie. I&A zorgt voor bewerking, weging en consolidatie van het bestand.

CBS-bestanden komen kant en klaar binnen. Hieraan zijn soms onderhandelingen voorafgegaan over
inhoud en leveringsvoorwaarden. Deze onderhandelingen worden soms gevoerd door individuele
onderzoekers, soms door I&A en soms in de eerste fase door onderzoekers en in de tweede fase door
I&A. De laatste optie heeft als voordeel dat zo optimaal gebruik gemaakt kan worden enerzijds van
de inhoudelijke expertise van de onderzoekers en anderzijds van de kennis van I&A van de behoeften
van het gehele SCP en van standaard leveringsprocedures, etc.

Tabellen van het CBS (of andere instellingen) worden in veel gevallen aangevraagd door individuele
medewerkers. I&A wordt daar soms niet en soms wel (en dan soms weer in de vorm van een kopie
van een verzonden brief) bij betrokken.

Voor de acquisitie van CBS-gegevens is een goede kennis over de ontwikkeling van de statistieken
van het CBS noodzakelijk. Informatie komt binnen uit de CCS, door periodieke gesprekken van de
adjunct-directeur en hoofd I&A met de Directeur Sociale Statistieken van het CBS, via allerlei
overleggen en bilaterale contacten en van medewerkers die deel uitmaken van diverse Commissies
van Advies (CvA) van de Centrale Commissie voor de Statistiek. De terugkoppeling over de
ontwikkelingen in de CvA's gebeurt op verschillende wijzen, van een uitgebreid schriftelijk verslag
tot zeer summiere informatie-overdracht.

In een aantal gevallen is er iets aan de hand met bepaalde bestanden of delen daarvan. Bestanden
mogen maar voor één onderzoek worden gebruikt, delen van een bestand vallen onder een embargo,
publikaties op basis van een bestand moeten in de concept-fase aan derden worden voorgelegd, een
bestand of variabele vereist een specifieke bronvermelding, etc. In deze gevallen is de verdeling van
verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Standaard-procedures zijn niet altijd eenvoudig te
ontwikkelen. Waar er sprake is van de verplichting concept-publikaties voor te leggen aan derden,
geldt de afspraak dat deze worden voorgelegd aan de coördinator Informatievoorziening.
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3.6 Knelpunten

3.6.1 Inleiding

Uit het werkprogramma van het SCP kan worden afgeleid dat het inhoudelijk werkterrein steeds ver-
breedt. Dit leidt samen met de uitgangspunten van het werkprogramma tot een toenemende
informatiebehoefte. Aan deze behoefte kan niet volledig worden tegemoet gekomen door bestaande
onderzoeken aan te schaffen noch door extra vragen op te nemen in lopende surveys. De lengte van
de huidige vragenlijsten hebben het maximaal toelaatbare al bereikt of mogelijk zelfs overschreden.
Dit houdt in dat gezocht moet worden naar andersoortige databronnen of dat een volledig nieuw
survey wordt opgezet. Mogelijke onderwerpen zijn civil society, milieu en gehandicapten. Een
oplossing voor een kleinschaliger informatiebehoefte is het laten opnemen van vragen in bestaande
omnibussen. 

In paragraaf 3.5 is gesproken over het informatiebeheer. Hier is geconstateerd dat de verant-
woordelijkheid hiervoor verspreid is en ook niet altijd even duidelijk aangegeven. Overigens hoeft dit
niet altijd een probleem te zijn; wel is in veel gevallen een heldere procedure en afbakening van taken
gewenst. De onbekendheid van (nieuwe) medewerkers met de verantwoordelijkheden en activiteiten
van I&A op dit terrein is wel zorgwekkend.

Hieronder worden knelpunten bij de informatievoorziening op verschillende terreinen besproken. In
het algemeen kan gesteld worden dat het een steeds grotere inspanning zal vereisen om data-
leveranciers, respondenten en berichtgevers over te halen gegevens aan het SCP beschikbaar te stellen
om het Bureau aldus in staat te stellen een goede, empirisch onderbouwde beschrijving van de
samenleving te produceren en aanzetten te geven tot het maken en evalueren van beleid. Een
bezinning over de problemen om aan gegevens te komen is enkele jaren geleden ingezet. Ook buiten
I&A wordt vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan informatievoorziening en aan
onderzoeksmethoden en -methodologieën. Al deze onderwerpen zullen in de planperiode veel
aandacht blijven vragen.

3.6.2 Surveys onder personen

Afstemming gegevens
De aanwezigheid van diverse jaargangen van bestanden en van diverse bestanden met deels verge-
lijkbare gegevens heeft bij medewerkers van het SCP de behoefte doen rijzen aan een herschikking
van variabelen in bestanden, zodat bestanden over verschillende jaren beter vergelijkbaar zijn.
Daarnaast zal worden getracht de indeling en weging van bijvoorbeeld WBO, AVO, GEZ en SEP
beter onderling af te stemmen.

Non-respons
Een probleem waar iedere persoons- en gezinsenquête in Nederland mee te kampen heeft, is de hoge
non-respons. In Wat is WAD? is daar uitgebreid op ingegaan. I&A dient over de nodig kennis te
beschikken over responsverhogende technieken, alternatieve dataverzamelingsmethoden, de gevolgen
van non-respons voor representativiteit en van wegen voor non-respons. Expertise op dit terrein valt
bij het SCP deels onder het kopje primaire informatievoorziening en deels onder het kopje statistische
advisering. Zeker bij de opzet van het AVO'95 — in 1991 een respons van slechts 43% — zal hieraan
veel aandacht moeten worden besteed. In de praktijk is gebleken dat voor deze onderwerpen zeker
niet volledig kan worden teruggevallen op de expertise van marktonderzoekbureaus.

Bestanden van derden
CBS-bestanden met persoonsgegevens worden standaard ontdaan van de aanduiding tot welke
(minderheids)groep een respondent behoort, terwijl regionale indicatoren mondjesmaat aanwezig
zijn. Om deze belangrijke kenmerken toch mee te kunnen nemen, bestaan de volgende twee opties.
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Ten eerste kan het rekenwerk op het CBS zelf plaatsvinden. Afgezien van het lastige en tot vertraging
leidende heen-en-weer-gereis en de moeizamer wordende communicatie met collega's valt met deze
optie te leven. Ten tweede kan aanvullende informatie gekoppeld worden: het CBS voegt op grond
van door het SCP geleverde informatie extra variabelen met informatie over iedere regio toe aan een
bestand. De naam of het nummer van de regio wordt vervolgens verwijderd en het bestand wordt
teruggeleverd. Deze optie is nog niet in de praktijk gebracht, deels omdat de aanvullende informatie
theoretisch zou kunnen dienen om een regio te identificeren.

Overigens moet hier niet de suggestie worden gewekt dat het CBS alleen maar een boosdoener is of
de enige boosdoener. Andere instellingen stellen zich soms zeer onwelwillend op. Zo was een onder-
zoek uit de universitaire wereld wel leverbaar, maar onder zulke draconische gebruiksvoorwaarden en
tegen een dermate hoge prijs dat de aanschaf niet meer interessant was.

3.6.3 Gegevens over instellingen

Ook de acquisitie van gegevens over instellingen verloopt niet probleemloos. Het CBS levert behalve
in uitzonderingsgevallen geen gegevens over individuele instellingen. Overkoepelende instanties
blijken om uiteenlopende redenen bezwaren te koesteren om gegevens over afzonderlijke instellingen
aan het SCP te leveren. Zo is een onderzoek naar de doelmatigheid van verpleeghuizen ernstig
vertraagd door de onwil van de betrokken instanties om gegevens aan het SCP te leveren. In de
toekomst kan het moeilijker worden om aanbod en gebruik van zorgvoorzieningen te inventariseren,
omdat de definiëring van het aanbod onder invloed van de stelselwijziging verandert: aanbod wordt
dan niet langer aan instellingen gebonden, maar in termen van inhoudelijke functies omschreven. 

Het CBS zag mogelijkheden om de kwartaire sector beter in beeld brengen door een institutionele
benadering te koppelen aan een functionele omschrijving. Helaas is dit plan door de Centrale
Commissie voor de Statistiek niet tot speerpunt in het Meerjarenprogramma 1994-1997 gemaakt.

Binnen de Rijksdienst wordt informatievoorziening als algemeen knelpunt gezien. Men probeert de
bestaande situatie te verbeteren door het maken van structuurschetsen op verschillende terreinen,
zoals gezondheid en — door de tijdelijke Commissie Welzijnsinformatievoorziening (CWI), waarin
ook het SCP zitting heeft — van welzijn. De problemen op het gebied van informatieverzameling,
-uitwisseling en -stromen zijn met het bestaan van een structuurschets natuurlijk niet opgelost, maar
een dergelijk overzicht kan wel een aanzet geven tot oplossingen. De CWI wordt in 1994 opgeheven.

3.6.4 Regionale gegevens

De behoefte van het SCP aan gegevens met een regionale component is zeer groot. Deze zijn van
belang voor o.a.:
- projecten waar men voorzieningen in de nabije omgeving van de respondent wil koppelen aan

kenmerken verzameld in enquêtes;
- onderzoek op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
- onderzoek naar de doelmatigheid van gemeenten en gemeentelijke instellingen;
- onderzoek naar (groot)stedelijke problematiek;
- onderzoek naar Veranderingen in het Welzijnswerk.

Knelpunten op dit terrein komen onder andere voort uit het ontbreken van gedetailleerde regio-
indicatoren in CBS-bestanden (zie § 3.6.2) en het ontbreken van voldoende gegevens op buurtniveau.
I&A houdt bij welke regionale informatie op het SCP aanwezig is en probeert te achterhalen welke
regionale informatie voor het onderzoekswerk van nut zou kunnen zijn.

3.7 Ontwikkelingen en plannen
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3.7.1 Surveys onder personen

In de komende planperiode wordt zoals gebruikelijk jaarlijks onderzoek gedaan naar Culturele
Veranderingen. In 1995 worden een nieuw TBO en een nieuw AVO gehouden. De voorbereiding van
het TBO wordt tot nu toe geheel uitgevoerd door de desbetreffende sectie. Het is nog niet bekend wie
zullen participeren in het TBO'95. Bij Culturele Veranderingen werken de coördinator en I&A
samen. Ten behoeve van het AVO'95 is eind 1993 al een tijdsplanning gemaakt. In eerste instantie
staat daarbij de keuze van een onderzoeksbureau centraal. Bij de keuze zullen kwaliteit en
maatregelen ter bevordering van de respons zwaar meetellen. In 1994 wordt een interne projectgroep
opgericht onder leiding van de coördinator Informatievoorziening. Deze zal zich voornamelijk
bezighouden met de samenstelling van de vragenlijst. Projectmedewerkers zijn de medewerker
datamanagement en vertegenwoordigers van de drie onderzoeksafdelingen.

Van ieder regulier onderzoek wordt een onderzoeksverantwoording vervaardigd. Bij het AVO was dit
al lang gebruikelijk; de onderzoeksverantwoording van het TBO werd steeds in een studie
opgenomen. In 1993 is voor het eerst een beschrijving van het onderzoek Culturele Veranderingen
gemaakt. Het valt te overwegen om voor de verschillende onderzoeken een vast stramien te
ontwikkelen.

In de planperiode staan nieuwe onderzoeken op de agenda die mogelijk tot nieuwe dataverzameling
leiden. Voorbeelden hiervan zijn surveys in het kader van civil society en van de evaluatie van de
Wet Voorzieningen Gehandicapten, en een proefonderzoek Culturele Veranderingen onder de
allochtone bevolking.

In de komende jaren zal actief aandacht besteed worden aan de bestrijding van non-respons in
enquêtes onder personen, het in kaart brengen van de gevolgen van nonrespons en het zoeken naar
andere meetmethoden. Concrete activiteiten die op de rol staan, zijn:
- vergelijking AVO met en AVO zonder bewoners bejaardenoorden (om de effecten van uitsluiting

van een speciale groep in kaart te brengen);
- vergelijking Culturele Veranderingen en Culturele Veranderingen allochtonen (als het

proefonderzoek aanleiding geeft tot een hoofdonderzoek);
- vergelijking Culturele Veranderingen mondeling en computergestuurd (experiment NIPO);
- nonrespons-onderzoek met behulp van Geomarkt-gegevens bij Culturele Veranderingen;
- nonrespons-onderzoek bij het AVO.

Een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking voorziet, even
afgezien van eventuele tekortkomingen, niet in iedere informatiebehoefte. Gemarginaliseerde groepen
burgers, zoals verslaafden, zwervers, niet Nederlands sprekende allochtonen en misschien zelfs wel
bewoners van achterstandswijken, zijn met dit instrument moeilijk te bereiken. Een alternatief zou
zijn informatie over deze personen te verzamelen via derden die veel met hen te maken hebben, zoals
politieagenten, buurtwerkers, etc. Deze wijze van onderzoek is voor het SCP relatief nieuw. Een
verkenning van de mogelijkheden zal in de planningsperiode worden uitgevoerd.

3.7.2 Ontwikkelingen bij het CBS

Bij de ontwikkelingen op het terrein van de primaire informatievoorziening speelt het CBS een
hoofdrol. De levering van gegevens door het CBS loopt op het moment soepel en de verhoudingen
zijn goed. In de nieuwe CBS/CCS-wet wordt de levering van gegevens duidelijker geregeld en het
SCP als afnemer expliciet genoemd. Het CBS bevindt zich in een proces van reorganisatie. Het te
verwachten eindresultaat is een nieuwe organisatiestructuur en andere produkten. Zo bezint het CBS
zich op nieuwe wijzen van publiceren. Het basis tabellenmateriaal zal steeds minder in papieren
publikaties worden verwerkt, maar als elektronisch bulkmateriaal ter beschikking van de gebruikers
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worden gesteld. Daarnaast zullen papieren publikaties worden vervaardigd, waarin niet zo zeer
verslag wordt gedaan van de resultaten van een statistiek, als wel gegevens op een bepaald terrein
geïntegreerd worden weergegeven. Deze ontwikkeling is overigens al aan de gang.

Een nieuwe ontwikkeling bij het CBS is dat de persoons- en gezinsenquêtering waarschijnlijk wordt
verzelfstandigd. Dit biedt mogelijkheden voor derden om gebruik te maken van
enquêteringsfaciliteiten volgens CBS-standaarden. De zorg bestaat wel dat de kwaliteit, de
continuïteit en de specifieke kenmerken van statistieken hieronder kunnen lijden. Ook bestaat de kans
dat in de toekomst steekproeven op een andere manier getrokken gaan worden. Een trendbreuk lijkt
niet te vermijden.

Per 1 januari 1994 gaat het CBS via een Wetenschappelijk statistisch agentschap standaard-
bestanden leveren tegen een marginale kostenvergoeding na betaling van een lumpsum door NWO.
Dit agentschap is vooral bedoeld voor de universitaire wereld. Het SCP en de andere planbureaus
nemen uit CBS-oogpunt echter een aparte positie in en hoeven niet noodzakelijk bestanden af te
nemen via dit kanaal. De precieze consequenties van deze ontwikkeling zijn op dit moment nog niet
bekend. 

Twee andere ontwikkelingen bij het CBS kunnen ook van belang zijn voor het SCP. Ten eerste gaat
het CBS alle gemeenten vragen een algemene machtiging te verstrekken om de gemeentelijke finan-
ciële CBS-gegevens uit rekeningen en begrotingen die onder de comptabiliteitswet vallen ter
beschikking te mogen stellen aan derden. Ten tweede is het CBS van plan gegevens over buurten te
produceren.

3.7.3 Regionale gegevens

Het SCP wordt soms benaderd met het verzoek expertise of gegevens ter beschikking te stellen ten
behoeve van regionaal onderzoek, of om onderzoek of publikaties zo uit te breiden dat ook op
regionaal niveau de situatie op sociaal en cultureel terrein kan worden beschreven. Het SCP is een
landelijke instelling, niet geëquipeerd om tegemoet te komen aan deze verzoeken en niet erg geneigd
in algemene publikaties regionale ontwikkelingen te beschrijven. Het aansluiten bij regionale
ontwikkelingen en het gebruik maken van regionale gegevens kan echter ook voordelen bieden. De
behoefte aan lokale gegevens binnen het SCP zelf is immers ook groot. Dit onderwerp zal de
komende jaren volop in de belangstelling staan. Via allerlei verschillende kanalen wordt getracht
gegevens op regionaal — gemeentelijk — niveau binnen te krijgen. Mogelijk kan het in 1995 nieuw
te houden AVO mede een rol spelen bij het verwerven van gegevens op gemeentelijk niveau.

In eerste instantie ten behoeve van een onderzoek naar de kwaliteit van de woonomgeving, maar
mogelijk ook voor andere doeleinden, wordt in 1994 waarschijnlijk de woonmilieu-database
aangeschaft, een bestand met postcode-gegevens uit allerlei verschillende bronnen.

3.7.4 Wetenschappelijke infomatiesystemen

De D7-trajecten van VerAl worden opnieuw opgezet. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met I&A.
Tot nu toe worden de trajecten berekend voor het AVO en het WBO. Ook voor het SEP is dringend
behoefte aan geüniformeerde inkomenstrajecten. Een andere activiteit waar samenwerking van VerAl
en I&A noodzakelijk is, heeft betrekking op voorzieningenramingen. Hiertoe wordt HARK/TOEKS
volledig nieuw opgezet.

De overige informatiesystemen uit paragraaf 3.3 vereisen slechts regulier onderhoud, hetgeen in veel
gevallen wel een aanzienlijke investering van tijd kost.
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Sinds 1975 wordt om de 5 jaar een Tijdsbestedingsonderzoek georganiseerd, met als bijkomend re-
sultaat een overweldigende, soms nauwelijks te hanteren, hoeveelheid datamateriaal. Het valt te over-
wegen een systeem te ontwikkelen dat bij het analyseren van TBO-gegevens behulpzaam kan zijn.

Expertsystemen en simulaties zijn belangrijke wetenschappelijk hulpmiddelen aan het worden. Door
VerAl worden bijvoorbeeld op grond van simulaties van de bevolkingsgroei en -samenstelling
prognoses gedaan over de ontwikkeling van de kwartaire sector. Van SCP-simulaties over de
opheffing van scholen wordt door O&W gretig gebruik gemaakt; de D7-inkomenstrajecten vormen
belangrijke materiaal voor veel SCP-studies. Soms neemt een simulatie de vorm aan van een spel,
zoals het begrotingsspel. Bij het SCP bestaan plannen om de ontwikkeling van de verzorgingsstaat te
simuleren in een expertsysteem (SimCare). Om de mogelijkheden nader te verkennen zal ook kennis
op het terrein van neurale netwerken moeten worden verkregen.

3.7.5 Overige ontwikkelingen en plannen

Zoals al is aangegeven wordt in de planperiode een meta-informatiesysteem ontwikkeld (MISS,
§ 3.2.1). Zonder dat is het voor I&A onmogelijk om bij te houden welke gegevens in huis zijn. Hoe
het systeem er uit zal zien is op dit moment nog niet bekend, wel dat het in de eerste fase een
aanzienlijk beslag zal leggen op personele en financiële capaciteit.

Met het verschijnen van het onderzoekskader heeft het WRAP-project een nieuwe impuls gekregen.
Nieuw onderzoek en nieuwe dataverzameling zullen personele capaciteit vereisen, ook van I&A. Aan
de opzet van een verwijssysteem wordt gewerkt.

De toenemende internationalisering van het werkterrein van het SCP zal leiden tot een grotere
behoefte aan internationale gegevens. Eurobarometer-bestanden worden via het Steinmetzarchief
geleverd en internationale modules in het ISSP onderzoek vormen een belangwekkende bron van
gegevens. Via de Luxemburg Income Study, waarin onder andere gegevens van het SCP zijn
opgenomen, kan internationaal vergelijkbaar onderzoek naar inkomens worden gedaan. Nieuw is de
deelname aan een internationaal onderzoek naar participatie in vrijwilligerswerk. In het kader van
Eurostat wordt deelgenomen aan overleg in de working group Social Indicators. 
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4  SECUNDAIRE INFORMATIEVOORZIENING

4.1 Inleiding

Primaire informatievoorziening heeft inhoudelijk betrekking op het produkt van het SCP. Secundaire
informatievoorziening is noodzakelijk om de organisatie en het onderzoek te kunnen besturen en
dient als hulpmiddel om het werk uit te voeren. Automatisering wordt volgens de indeling in
hoofdstuk 1 beschouwd als een onderdeel van de secundaire informatievoorziening. Allereerst wordt
hier de stand van zaken op het terrein van de automatisering geschetst. In een aantal gevallen wordt
vooruitgelopen op de nabije toekomst. Vervolgens worden secundaire informatiesystemen besproken.
Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van knelpunten en van ontwikkelingen en plannen. De
bespreking van deze onderwerpen kan korter zijn dan die in het vorige hoofdstuk: een uitgebreid
beeld is te vinden in het Automatiseringsjaarverslag 1992 en het Automatiseringsplan 1993-1996.

4.2 Automatisering

4.2.1 Inleiding

Op het terrein van de automatisering staan de komende jaren bij het SCP geen grote veranderingen
op het programma. Desalniettemin staan de informatietechnologie èn de informatiebehoefte niet stil.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van de automatise-
ringsinfrastructuur. Een van de uitgangspunten bij de opzet hiervan is dat iedere medewerker met
behulp van algemene faciliteiten 'geautomatiseerde' werkzaamheden verricht zonder dat daarvoor al
te veel automatiseringskennis noodzakelijk is. Om dit mogelijk te maken wordt ten eerste zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van standaardprogrammatuur. Kennisoverdracht en continuïteit worden zo
bevorderd. Ten tweede bouwt de ontwikkeling van de automatisering voort op de bestaande situatie.
Uitbreiding van de technische infrastructuur gebeurt gefaseerd en overgangen naar andere systemen
gebeuren voor de gebruiker zoveel mogelijk onzichtbaar. Ten derde dient voor onderzoek en beheer
snel en eenvoudig beschikt te kunnen worden over informatie. Het ontwikkelen van hulpmiddelen en
systemen, maar ook het 'in de lucht houden van het systeem' heeft een hoge prioriteit.

De automatisering op het SCP is volledig gedownsized. Alle systemen draaien op PC's in een
netwerk. Via dit netwerk heeft men de beschikking over allerlei randapparatuur, wordt centrale
schijfruimte aangeboden, kan men gegevensbestanden benaderen, worden faciliteiten als centraal
backuppen of elektronische post aangeboden, en kan men gebruik maken van veelsoortige program-
matuur. De opbouw van het SCP-netwerk is uitgebreid weergegeven in het Automatiseringsplan
1993-1996. Voor alle onderdelen van het netwerk geldt dat ze permanente zorg, onderhoud, beheer
en updating vereisen.

4.2.2 Apparatuur

Iedere medewerker heeft de beschikking over een netwerk-PC. Globaal wordt iedere PC om de vier
jaar vervangen. Dit komt neer op 20 nieuwe PC's per jaar, met als gevolg dat altijd een deel van de
medewerkers over een 'verouderd' model beschikt. In de loop van de jaren zijn de prestaties van PC's
gigantisch vooruit gegaan. Aan de andere kant blijven prijzen gelijk of dalen ze zelfs. De prestatie-
verbeteringen zijn hard nodig omdat nieuwe besturingssystemen en programma's steeds krachtiger
apparatuur vereisen. De oudere SCP-PC's zijn veelal aangeschaft onder het Olivetti-WVC-mantelcon-
tract. De laatste jaren blijkt dat zelfs binnen dit mantelcontract de prijs-kwaliteit verhouding van de
Olivetti's niet optimaal is en wordt aan andere merken de voorkeur gegeven. Voor incidenteel gebruik
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thuis of onderweg zijn er acht draagbare PC's beschikbaar, waarvan vier dusdanig verouderd dat niet
alle pakketten er meer op draaien.

Het netwerk draait op twee krachtige PC's die functioneren als file-server met 5,4 Gb schijfruimte en
Novell 3.11 als besturingssysteem. De file-servers en de hoeveelheid schijfruimte kunnen nog even
mee, maar zullen in de planperiode waarschijnlijk moeten worden uitgebreid of vernieuwd. Aan het
netwerk hangt de nodige randapparatuur zoals printers, CD-ROM-drives, tape-units en een scanner.

De analysepakketten en de grote hoeveelheid data op het SCP vereisen krachtige en met veel
geheugen uitgeruste PC's. Daarom is voor het zware rekenwerk een aantal aparte PC's (de batch-
servers) in het netwerk opgenomen, waaraan de onderzoekers op makkelijke manier hun
programma's kunnen aanbieden. Elk analyse-pakket dat via een setup zelfstandig kan draaien, kan
zonder problemen in dit systeem opgenomen worden. Door dit batchsysteem hoeven niet alle
onderzoekers van een krachtige PC te worden voorzien, worden de lijnen niet belast door veelvuldig
gegevenstransport en kan de onderzoeker onder het draaien van een job rustig verder werken.

4.2.3 Programmatuur

Op de PC's van het SCP worden in totaal vier verschillende besturingssystemen gebruikt: MS-DOS
op de gebruikers-PC's, OS/2 op de batchservers, Novell voor het netwerk en Windows op
experimentele basis voor enkele gebruikers. Voor de gebruikers is een beperkt aantal
standaardpakketten aanwezig, die hieronder kort worden besproken. Het onderhoud, de introductie
van nieuwe versies, het maken van algemeen bruikbare macro's en het begeleiden van gebruikers
neemt relatief veel tijd in beslag. Op speciaal verzoek wordt incidenteel een speciaal programma
aangekocht. Het ondersteuningsniveau daarvan is beduidend lager. Uit het automatiseringsjaarverslag
kan men een indruk krijgen van de totale hoeveelheid software bij het SCP. De programma's voor
statistische analyse en ander onderzoekswerk (SPSS en dergelijke) worden besproken in hoofdstuk 5.

Het maken van publikaties, brieven, tabellen en notities gebeurt met behulp van WordPerfect. Binnen
WordPerfect zijn speciale voorzieningen gemaakt om tabellen, brieven en boekjes op efficiënte wijze
te vervaardigen. WordPerfect is het meest gebruikte pakket op het SCP; veel hulpvragen van
gebruikers hebben betrekking op WordPerfect. Als editor wordt QW (THE Editor) het meest gebruikt. 

In 1991 is DrawPerfect aangeschaft als tekenpakket voor het maken van grafieken en figuren in
publikaties en voor andere doeleinden. De integratie met WordPerfect was een van de redenen voor
aanschaf. Het pakket is echter nauwelijks gebruikersvriendelijk te noemen. In 1993 is WordPerfect
Presentation als opvolger geïntroduceerd; dit pakket is nog maar net de kinderziekten te boven. Het
zoeken naar een toegankelijk, gebruikersvriendelijk grafisch pakket kent een hoge prioriteit, maar
weinig succes. Een soortgelijk zorgenkind is programmatuur voor het maken van geografische
kaarten. Ook hier is nog geen goed pakket gevonden.

Andere terreinen kennen net zo min een 'beste koop'. Als spreadsheet is naast Lotus-123 PlanPerfect
ingevoerd en Excel 4.0 als experimenteel pakket voor Windows. PlanPerfect komt in bediening over-
een met WordPerfect en voorziet in een groot deel van de grafische behoefte. Als database-pakket is
Paradox geïnstalleerd. Hierin zijn inmiddels veel applicaties ontwikkeld. Nieuwe, verbeterde versies
van Paradox vereisen soms veel aanpassingen in bestaande applicaties. Voor onderhoud en
raadplegen van de bibliotheek-catalogus wordt gebruik gemaakt van Headfast, een speciaal voor
bibliotheken ontwikkeld pakket. Ten slotte wordt, waar standaard pakketten niet voldoen of
verschillende applicaties 'aan elkaar geknoopt' moeten worden, door VerAl, maar vooral door I&A
gebruik gemaakt van de derde-generatie programmeertalen Fortran en C.

4.2.4 Beveiliging en archivering
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Omdat het SCP zeer afhankelijk is van de beschikbaarheid van netwerk, programma's, bestanden en
systemen, wordt veel aandacht geschonken aan backups en beveiliging. Van de schijven met een hoge
mutatiegraad worden dagelijks backups op tape gezet. Deze tapes worden na een maand opnieuw ge-
bruikt. De backup van elke eerste werkdag van de maand wordt bewaard bij WVC zodat brand bij het
SCP niet alles kan vernietigen. Als gebruikers een bestand kwijt zijn, kan dit meestal met behulp van
dezelfde tapes worden teruggehaald. Er wordt overwogen een reserve file-server permanent stand-by
te hebben. Ten slotte is er een aantal technische en software-matige beveiligingsmaatregelen
getroffen. In de komende periode zal de beveiliging van systeem en bestanden extra aandacht krijgen.

De huidige maand-backups dienen tevens als archief. Het medium waarop de backups gemaakt
worden heeft echter een beperkte levensduur. Daarom zijn er plannen om hiervoor CD-ROM's te
gaan gebruiken. Deze hebben een langere levensduur en zijn volgens een algemeen gebruikte
standaard beschreven, zodat apparatuur om ze terug te kunnen lezen over een aantal jaren nog steeds
verkrijgbaar is. Deze wijze van archiveren is voorlopig nog wel vrij kostbaar.

4.2.5 Externe communicatie

Om via een telefoonverbinding contact te leggen met computersystemen buiten het SCP kan via het
netwerk van diverse modems gebruik worden gemaakt. Communicatie naar buiten is nodig als men
externe databanken wil raadplegen, toegang wil krijgen tot internationale netwerken, programma's
wil draaien op elders aanwezige bestanden, of elektronische boodschappen wil zenden of ontvangen.
Een deel van de externe communicatie verloopt via Surfnet, een landelijk netwerk van computers van
universiteiten en onderzoeksinstellingen. Vanuit de algemene SCP-postbus op Surfnet of vanuit
individuele postbussen kan men gebruik maken van alle faciliteiten die Surfnet biedt. Deze vorm van
verbinding tussen het eigen netwerk en het Surfnet heeft een aantal zwakke punten. De snelheid laat
te wensen over en de benodigde programmatuur is nauwelijks gebruikersvriendelijk te noemen.
Bovendien kennen veel databanken weer ieder hun eigen raadpleegtaal. Het gebruik groeit langzaam,
maar gestaag. Op korte termijn wordt een betere maar ook duurdere aansluiting op Surfnet
overwogen. Eind 1993 is een mogelijkheid voor interne E-mail ingevoerd (Pegasus), onder andere als
voorbereiding op verbeterde externe E-mail-faciliteiten.

Een ander probleem rond externe communicatie wordt veroorzaakt door de wens van onderzoekers
om via een externe telefoonlijn aansluiting te krijgen op het computersysteem van het SCP. Tot nu toe
is, vooral uit beveiligingsoverwegingen, geen gehoor aan dit voorstel gegeven. Bovendien is een
dergelijke voorziening niet eenvoudig te realiseren. Begin 1994 zal desalniettemin een voorstel voor
een terugbelsysteem met een overzicht van voor- en nadelen en kosten worden gepresenteerd. WVC-
plannen voor de introductie van telewerken zijn op het moment weer van de baan. Mocht dat
veranderen, dan moet 'inbellen' vanzelfsprekend zonder meer mogelijk worden.

4.3 Bedrijfsinformatiesystemen

Bij het SCP zijn verschillende systemen aanwezig om het werk van het secretariaat, de boekhouding,
de bibliotheek, medewerkers en de directie te vergemakkelijken. Tabel 4.1 bevat een overzicht van
deze bedrijfsinformatiesystemen (niet te verwarren met de wetenschappelijke informatiesystemen in
§ 3.3). Een deel van deze, veelal kleinschalige systemen is aangekocht, een ander deel is zelf ontwik-
keld. De ontwikkeling in huis vraagt meestal een aanzienlijke tijdsinvestering, onder andere omdat
integratie van systemen wordt nagestreefd. De meeste systemen zijn te benaderen via de Wegwijzer
(WW), een informatiesysteem dat via een aantal keuzemenu's toegang geeft tot velerlei elektronisch
opgeslagen informatie. Ook een aantal wetenschappelijke informatiesystemen is via de wegwijzer te
benaderen. Naast de systemen in tabel 4.1 bestaan er enkele kleinschalige systemen ten behoeve van
bestellingen en de automatiseringsinventaris, en een documentatiesysteem voor de CSCB.
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Het onderscheid tussen informatie- en systeembeheer bij primaire informatiesystemen (zie § 3.5)
geldt evenzeer voor bedrijfsinformatiesystemen. Systeembeheer is een taak van I&A,
informatiebeheer wordt op verschillende plaatsen uitgevoerd. Bij telefoongidsen, woordenboeken en
encyclopedieën is natuurlijk geen sprake van intern informatiebeheer. Tijdschrijven, het opvoeren van
medewerkers in CIS, het registreren van post en het bijhouden van de bibliotheekcatalogus zijn
informatiebeheertaken die onder de verantwoordelijkheid van AFZ of individuele medewerkers
vallen. Het vullen en up-to-date houden van de vraagbaak moet gebeuren door I&A. Dit blijkt geen
uitdagende taak te zijn.

Tabel 4.1  Overzicht bedrijfsinformatiesystemen

naam omschrijving

adviplan boekhoudprogramma, tot voor kort voorgeschreven door WVC
biblio * bibliotheek-catalogus (in Headfast)
BUS * bibliotheek-uitleen-systeem
CIS (WW) * medewerkers database (bevat adres, telefoon en informatie over vaste werkdagen)
city plattegrond van en lijst met bedrijven in Den Haag
Euroglot woordenboek en thesaurus, van en naar Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en

Italiaans
GIJS * postafhandelings en -registratie systeem; uit beveiligingsoverwegingen nog niet algemeen

ingevoerd
Grolier (WW) encyclopedie op CD-ROM
manual (WW) handleidingen en hand-outs (uit te printen interne documentatie)
litera * maakt literatuurlijsten volgens SCP-standaarden
NAW * Naam-adres-woonplaats-systeem ten behoeve van verzending publikaties, werkberichten,

kerstkaarten, BC-stukken, CSCB-stukken, etc.
ns (WW) elektronisch spoorboekje, jaarlijks nieuwe dienstregeling
Oxford dictionary experimenteel, op CD-ROM, onder Windows
postcode databank (WW) postcodes in Nederland, kwartaal update van PTT post
telefoon (WW) telefoongids van Nederland, kwartaal update
tijd * tijdregistratiesysteem
VanDale woordenboek op CD-ROM
Volkskrant (WW) tekst Volkskrant, kwartaalupdate op CD-ROM
vraagbaak (WW) * wetenswaardigheden over automatisering bij het SCP
wegwijzer * schil rond allerlei verschillende bestanden en systemen

(WW): bereikbaar via de wegwijzer *     zelf ontwikkelde systemen

4.4 Knelpunten

4.4.1 Inleiding

In het voorafgaande zijn terloops diverse knelpunten aan de orde gekomen. Werken met informatie-
voorziening en automatisering betekent het dagelijks oplossen van grote en kleine knelpunten.
Sommige problemen lossen zich in de loop van de tijd vanzelf op. Zo kent het gebruik van pakketten
voor tekstverwerking en grafische representatie allerlei voetangels en klemmen die in nieuwe versies
soms spontaan worden opgelost. Wat niet vanzelf overgaat is bijvoorbeeld het feit dat systemen en
applicaties onderhouden moeten worden. Zo functioneren de huidige systemen voor de
bedrijfsvoering van de bibliotheek niet optimaal. Op korte termijn is groot onderhoud nodig.
Daarnaast zijn onderdelen nog niet geautomatiseerd. Alles bij elkaar zal dit veel personele capaciteit
vereisen.

Ten slotte nog twee algemene knelpunten. Het ene wordt veroorzaakt door enerzijds de wens de
gebruikers zo min mogelijk beperkingen op te leggen en anderzijds de behoefte het computersysteem
en de bestanden optimaal te beveiligen tegen bedreigingen van buiten. Steeds vereist dit een afweging
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van belangen. Het tweede komt voort uit de huidige diversiteit van apparatuur, programmatuur,
procedures en problemen. De volgende paragraaf is hieraan gewijd.

4.4.2 Diversiteit

De grote hoeveelheid verschillende apparaten en pakketten brengt problemen met zich mee. Zoals
gezegd worden PC's geleidelijk vervangen, zodat er steeds verschillende soorten apparaten aanwezig
zijn. Steeds heeft een deel van de gebruikers een veel 'ouderwetsere' machine dan de rest. Dat kan
problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat sommige pakketten nauwelijks op de oudste PC's draaien.

Voor de beheersbaarheid van de automatisering is stringente standaardisering van groot belang,
terwijl voor de individuele gebruiker maatwerk oplossingen de voorkeur verdienen. Bepaalde
pakketten werken het best met een bepaalde instelling van de PC, terwijl in andere gevallen een
andere configuratie te prefereren is. Binnen het SCP blijkt het onmogelijk om iedereen te voorzien
van eenzelfde, identiek geconfigureerde standaard-PC die optimaal is ingesteld voor alle pakketten.

Ieder pakket kent een eigen manier van werken, zelfs pakketten onder hetzelfde besturingssysteem.
De samenwerking tussen diverse pakketten verloopt niet altijd goed. De mogelijkheid tot integratie is
een belangrijke overweging bij de aanschaf van een pakket. Onder 'nieuwere' besturingssystemen als
Windows en OS/2 is de aansturingswijze van verschillende pakketten en de onderlinge integratie
beter geregeld dan onder MS-DOS. Bij het raadplegen van externe databanken zal men voorlopig nog
wel even te maken blijven krijgen met een grote diversiteit van commando's.

4.5 Ontwikkelingen en plannen

4.5.1 Inleiding

Plannen op het terrein van de secundaire informatievoorziening bij het SCP zijn samen te vatten als
"meer van hetzelfde, maar dan beter en sneller". Grote wijzigingen en vernieuwingen zijn niet voor-
zien. Veel geleidelijke ontwikkelingen zijn afhankelijk van de markt. In de volgende paragraaf wordt
kort aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingen op de markt die voor het SCP interessant
kunnen zijn. Vervolgens worden enkele concrete plannen besproken.

4.5.2 Ontwikkelingen op de markt

Op de markt van de informatietechnologie zijn veel nieuwe ontwikkelingen te verwachten die
gevolgen kunnen hebben voor de automatisering op het SCP. Hieronder volgt een selectie van
mogelijk interessante ontwikkelingen.

- Steeds meer groene PC's komen op de markt, die recyclebaar zijn en 'slapen' als ze even niet
gebruikt worden, hetgeen leidt tot een aanzienlijk lager stroomverbruik. De prijs ligt wel hoger.

- Kleurenprinters worden steeds betaalbaarder. In 1994 wordt een exemplaar aangeschaft voor het
vervaardigen van overheadsheets en kaarten met geografische informatie; later kan overwogen
worden publikaties met een steunkleur te vervaardigen en plaatjes in kleur.

- Nieuwe besturingssystemen kunnen voordelen bieden. Dit zal niet altijd opwegen tegen de
meerprijs en tegen de kosten van conversie. Dit geldt ook voor nieuwe versies van
standaardpakketten.

- PC's worden steeds krachtiger. Dat moet ook wel, omdat nieuwe besturingssystemen en pakketten
steeds zwaardere PC's vereisen. In het jargon spreekt men wel over fatware. Voor de batchservers
en de file-servers kan het na verloop van tijd aantrekkelijk zijn om krachtigere machines aan te
schaffen. De gebruikers-PC's stellen wat minder hoge eisen, maar ook hier zal bij vervanging
steeds krachtiger apparatuur worden aangeschaft.
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- Multimedia toepassingen (beeld en geluid) worden steeds aantrekkelijker. Ook schriftherkenning
behoort tot de reële mogelijkheden.

- Schijfruimte wordt steeds goedkoper. De groeiende behoefte aan schijfruimte hoeft dus geen
problemen op te leveren.

- Het ontwikkelen van applicaties kan worden vergemakkelijkt door de ontwikkeling van object-
georiënteerde programmatuur als VisualBasic.

- De toekomst van het SCP-databasepakket Paradox lijkt onzeker. Een nadeel van Paradox is dat
de DOS- en de Windows-versie niet compatibel zijn. Mogelijk moet naar een opvolger worden
gezocht.

- Windows NT, een nieuw besturingssysteem, begeeft zich op hetzelfde marktsegment als OS/2.
Op het moment is dit voor het SCP geen aantrekkelijk alternatief. Een eventuele conversie in de
toekomst zou zonder enig probleem moeten kunnen verlopen.

4.5.3 Plannen bij het SCP

Een deel van de plannen voor de komende tijd is in het voorafgaande al aan de orde gekomen, ofwel
bij de bespreking van de stand van zaken ofwel bij de opsomming van enkele marktontwikkelingen.
Algemeen geldt dat steeds gestreefd wordt naar standaardisatie van apparatuur, programmatuur en
procedures. Hier wordt kort op twee onderwerpen ingegaan, namelijk de al vaak aangekondigde,
nooit gerealiseerde algemene introductie van Windows, en de behoefte aan nieuwe of verbeterde
bedrijfsinformatiesystemen.

Windows
Al tijden wordt gesproken over de algemene introductie van Windows als besturingssysteem en
grafisch interface. De ervaringen met Windows zijn echter niet onverdeeld gunstig. Voor individuele
gebruikers is het pakket wel beschikbaar, maar het gebruik levert nog te veel problemen op om het tot
SCP-standaard uit te roepen. De urgentie van de introductie neemt daarnaast af omdat steeds meer
pakketten (bijvoorbeeld WordPerfect) ook buiten Windows een vergelijkbare grafische interface
leveren. Alleen het snelle omschakelen tussen pakketten is dan niet mogelijk. De integratie van
pakketten blijft een punt van aandacht.

Bedrijfssystemen
Tot voor kort was Adviplan door WVC verplicht gesteld als boekhoudpakket. Adviplan is weinig
flexibel en functioneert niet optimaal in een netwerkomgeving. Nu deze verplichting niet meer
bestaat, kan gezocht worden naar een betere, gebruikersvriendelijke vervanger.

De systemen voor de bedrijfsvoering van de bibliotheek zijn dringend aan correctief en perfectief
onderhoud toe. Als hier personele capaciteit voor beschikbaar komt, zal de bibliotheek in 1994 de
volle aandacht krijgen.

Bij het secretariaat is veel behoefte aan een elektronische agenda voor het bijhouden van aan- en
afwezigheid, vergaderingen, ziekte, vakanties e.d. Zo'n agenda kunnen medewerkers vanaf de
werkplek invullen en raadplegen. In 1994 wordt allereerst een onderzoek gedaan naar de informatie-
behoefte. Mogelijk kan de agenda in hetzelfde jaar in gebruik worden genomen.

In 1994 zal onderhoud van de vraagbaak vinden. In komende jaren zal dat onderhoud regelmatig
moeten plaatsvinden.

Ten behoeve van Voorlichting is behoefte aan een systeem ten behoeve van de registratie van externe
vragen en de antwoorden die hierop gegeven zijn.
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5 Onderzoeksmethodologie

5.1 Inleiding

De informatie die het SCP binnen komt (zie hoofdstuk 3) wordt veelal geautomatiseerd verwerkt (zie
hoofdstuk 4). Om gegevens te analyseren, te beschrijven en samen te vatten wordt gebruik gemaakt
van allerlei statistische programmatuur. Tevens is binnen het SCP allerlei statistische,
methodologische en data-analytische kennis aanwezig, waarbij per onderzoeksafdeling het accent
verschilt. Grofweg bestaat de volgende indeling:
- B&B: bestuurskunde en sociometrie (inclusief politicologie);
- VERAL: econometrie en sociometrie;
- R&A: sociometrie (inclusief sociografie).

Bij I&A is nauwelijks bestuurskundige kennis aanwezig. Ook zijn er nauwelijks standaard-analyse
pakketten op dit terrein. Wel wordt Kwalitan ondersteund, een programma voor kwalitatieve analyse
van gegevens. Wat betreft econometrische kennis loopt I&A net zo min voorop; deze is geconcen-
treerd bij VERAL. I&A levert ondersteuning bij programmeerwerk en bij het gebruik van program-
matuur voor de analyse van tijdreeksen (Soritec en TSP).

Sociometrische kennis is bij vrijwel ieder onderzoek van het SCP relevant. SPSS kan beschouwd
worden als een pakket voor sociometrisch onderzoek en is het belangrijkste analysepakket van het
SCP. Het wordt breed en veelvuldig ingezet. Daarnaast bestaat er nog een serie kleine, gespeciali-
seerde programmaatjes. I&A biedt vergaande en minder vergaande ondersteuning op sociometrisch
gebied. Hiervoor is in totaal ongeveer een halve full-time medewerker aanwezig.

Naast kennis benodigd voor het analyseren van gegevens heeft het SCP behoefte aan kennis over het
verzamelen en bewerken van gegevens. Ten behoeve van de primaire informatievoorziening dient
I&A te beschikken over kennis op het terrein van survey-methodologie in het algemeen: formuleren
van vragen, vragenlijstontwerp, steekproeftrekken, het bestrijden van nonrespons, het wegen van
bestanden, privacy (WPR), onthullingsrisico's van tabellen en dergelijke. Deze kennis is verspreid
binnen I&A aanwezig. Ten behoeve van het wegen van bestanden is het programma Bascula van het
CBS aangeschaft. Bovendien is in SPSS een aantal weegmodules ontwikkeld.

Weer een ander soort kennis is nodig omdat ontwikkelingen in de bevolking een belangrijke rol
spelen in veel SCP-publikaties. Bevolkingsgegevens worden door I&A aangeschaft (veelal van het
CBS) en voor gebruik door de onderzoekers geschikt gemaakt. De demografische kennis binnen I&A
is niet groot. In de planperiode zal aan de ontwikkeling van deze kennis aandacht moeten worden
besteed.

Ten slotte wordt bij I&A kennis opgebouwd over het doeltreffend weergeven van resultaten in
tabellen en grafieken. Hierbij wordt overlegd met de sectie boekproduktie.

In dit hoofdstuk komen eerst de belangrijkste standaard analysepakketten aan de orde, vervolgens
statistische advisering en tenslotte de knelpunten en ontwikkelingen op dit terrein.

5.2 Standaardpakketten

In het Automatiseringsplan 1993 en in het Automatiseringsjaarverslag 1992 is een uitgebreid
overzicht gegeven van standaardpakketten binnen het SCP en de te verwachte ontwikkelingen op
technisch terrein. Hier zal kort aandacht worden besteed aan de programmatuur die speciaal ten
behoeve van analysewerkzaamheden is aangeschaft, en worden ingegaan op multifunctionele
database- en spreadsheetpakketten.
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SPSS
Hèt pakket voor statistische analyse binnen het SCP is SPSS. Iedere onderzoeker wordt geacht zelf-
standig met SPSS analyses te verrichten. Bij het gebruik van SPSS wordt veel ondersteuning
geboden. De nieuwere versies van SPSS zijn zeer geschikt om allerlei bewerkingen uit te voeren waar
vroeger een derde-generatietaal noodzakelijk was. Steeds meer toepassingen worden dus in SPSS
geschreven. Voornamelijk ten behoeve van het draaien van SPSS-jobs is een uitgebreid batch-systeem
ontwikkeld (zie hoofdstuk 4). De bestanden binnen het SCP zijn meestal (alleen) toegankelijk met
behulp van SPSS. De grote rol van SPSS betekent gelukkig niet dat het SCP volstrekt leverancier-
afhankelijk is. Zelfs als SPSS failliet gaat, kan het SCP rustig onder de huidige versie doordraaien tot
een aanvaardbaar alternatief is gevonden. Het opnemen van nieuwe modules in SPSS-X kan voor het
SCP wel van groot belang zijn. Het SCP beschikt over twee versies, namelijk SPSS-X voor OS/2 en
SPSS voor Windows. SPSS-PC heeft een andere bestandsstructuur (SPSS-PC systemfiles zijn niet
leesbaar voor SPSS-X en vice versa) en is in 1993 opgezegd. Huidige ideeën op het gebied van
softwarematige beveiliging van bestanden impliceren dat deze niet meer met SPSS-Windows te
bewerken zijn, maar alleen in de batch met SPSS-X.

Tijdreeksanalyse
De mogelijkheden om binnen SPSS tijdreeksanalyse te verrichten, voldoen niet aan de hoge eisen van
VerAl, de belangrijkste gebruiker. Binnen het SCP zijn twee pakketten voor tijdreeksanalyse
aanwezig: TSP en Soritec. Een OS/2-TSP-versie is volledig in het batchsysteem opgenomen. Onlangs
is SPSS-Trends aangeschaft. Hiermee is nog nauwelijks ervaring opgedaan. Een pakket dat aan alle
eisen voldoet, bestaat nog niet. Als dat op de markt komt zal het hoogstwaarschijnlijk worden
aangeschaft.

Overig
Het SCP beschikt over enkele pakketten met een beperkt toepassingsgebied. De aanschaf van
dergelijke pakketten wordt bepaald door het aanbod van de markt en specifieke analyse-behoeften van
medewerkers, factoren die moeilijk bij voorbaat zijn in te schatten. De kosten zijn in het algemeen
beperkt. De belangrijkste zijn Kwalitan (kwalitatieve analyse van gegevens), Renova (regressie met
nominale variabelen) en MathCad (evalueren en doorrekenen wiskundige expressies).

5.3 Statistische advisering

Statistische advisering heeft betrekking op het gebruik en de interpretatie van analysemethoden, het
wegen van bestanden, de weergave van resultaten in tabellen en grafieken en op het zoeken van de
juiste methode om een bepaalde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De advisering vindt plaats
op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit. Soms voldoet een kort antwoord op een
korte vraag. Soms wordt bemiddeld en extern advies gezocht. In andere gevallen is een medewerker
van I&A actief bij het analyseren van gegevens betrokken en kunnen de benodigde werkzaamheden
enkele weken beslaan. Een dergelijke actieve betrokkenheid resulteert er in een enkel geval in dat een
medewerker van I&A als mede-auteur wordt opgevoerd. Samenwerking kan duidelijke voordelen
hebben. De publikatie wordt van een hogere kwaliteit, de onderzoeker wordt geconfronteerd met
nieuwe (of oude) analysemethoden en de statistisch adviseur kan kennis en ervaring opbouwen over
de toepassing van methoden in de praktijk en een betere inschatting maken van de behoeften. In de
planperiode zullen dergelijke intensieve contacten dan ook worden aangemoedigd.

Het initiatief hoeft niet altijd van onderzoekers uit te gaan. In plaats van passief te wachten op vragen
gaan medewerkers van I&A ook actief de boer op. Zo wordt propaganda gemaakt voor bepaalde
analysemethoden, in het algemeen of aan de hand van bijvoorbeeld een passage in een cahier. De
relatief beperkte personele capaciteit bemoeilijkt in de praktijk een actieve houding.

I&A verzorgt intern bijscholing in de vorm van demo's (zie hoofdstuk 6). In 1993 is een introductie-
cyclus georganiseerd, waarin een hele reeks van geavanceerde en minder geavanceerde methoden
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werd gepresenteerd. Deze introductie-cyclus is verzorgd door externe methodologen. Daarnaast
worden inleidingen op statistisch en methodologisch terrein verzorgd door eigen medewerkers. Een
andere mogelijkheid om kennis te verspreiden is via schriftelijk materiaal. Via de wegwijzer (WW)
kan men allerlei in eigen huis ontwikkelde handleidingen over statistische onderwerpen laten
uitprinten. Daarnaast wordt actief naar toegankelijke literatuur van derden gezocht.

Een enigszins afwijkende vorm van statistische advisering heeft betrekking op het publiceren van
tabellen voortkomend uit CBS-bestanden. In deze tabellen mogen geen individuele gegevens worden
onthuld. De coördinator Informatievoorziening is bij het CBS opgeleid om tabellen te beveiligen.

5.4 Knelpunten en ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het terrein van onderzoeksmethodologie zijn, waar het standaard statistische
pakketten betreft, grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen op de markt. Dit betekent dat I&A
nauwgezet volgt wat de ontwikkelingen binnen SPSS zijn en wat er op de markt komt op het gebied
van tijdreeksanalyse en pakketten voor specifieke doeleinden.

De twee grootste knelpunten op het terrein van de statistische advisering lijken elkaar tegen te
spreken. Ten eerste is de personele capaciteit voor deze taak beperkt. Dit betekent dat er weinig tijd is
om zich kennis over nieuwe methoden eigen te maken, dat diepgaande bemoeienis met het analyseren
van gegevens beperkt mogelijk is en dat het actief de boer opgaan in het gedrang dreigt te komen.
Andere terreinen dan sociometrie blijven bij I&A relatief onderbelicht. Veel tijd en aandacht gaat uit
naar het oplossen van kleine problemen.

Het andere probleem is dat niet geheel duidelijk is hoe op de wensen van medewerkers kan worden
ingespeeld, waar behoefte is aan diepgaander analyse en hoe kennis binnen het SCP verspreid kan
worden. Hierbij speelt mee dat de kennis van statistische methoden bij medewerkers nogal
uiteenloopt. Sommigen hebben een grote ervaring in en kennis van het gebruik van allerlei
geavanceerde methoden, terwijl anderen het maar liever bij kruistabellen houden. Beiden komen niet
om statistisch advies. Voor de in 1993 georganiseerde reeks statistische introducties bestond bij
aanvang grote belangstelling, maar die ebde al snel weg. Bij een kleine enquête van I&A naar de
behoefte aan uiteenzettingen over statistische methoden (en allerlei andere onderwerpen) blijkt toch
nog steeds belangstelling hiervoor te bestaan. I&A besteedt veel tijd aan het ondersteunen van een
beperkte groep medewerkers.

De worsteling met deze paradox en het trachten een goede manier te vinden om op behoeften van
medewerkers in te spelen en kennis in het SCP te verbreiden, zullen in de planperiode de nodige
energie kosten. Verder blijft staande dat voor statistische advisering weinig menskracht aanwezig is.

Het maken van grafieken vereist niet alleen kennis van een pakket (wat al problemen genoeg op-
levert), maar ook inzicht in verschillende vormen van grafische datarepresentatie en de uiteenlopende
manieren waarop men verschillende aspecten van analyseresultaten in een grafiek kan benadrukken.
Idealiter bouwt men een tekst om een grafiek en wordt niet achteraf een verhaal opgevrolijkt met wat
plaatjes. Voor het maken van grafieken geldt eigenlijk hetzelfde als bij statistische advisering. Ener-
zijds is het de bedoeling dat medewerkers zelf hun plaatjes maken, maar wordt bij tijd en wijle toch
een zeer zwaar beroep op I&A gedaan. Anderzijds hebben medewerkers van I&A zich een zendings-
taak toegedicht en propageren ze actief het gebruik van grafieken. Ook hier is de huidige resultante
dat het maken van grafieken een aanzienlijke personele inzet van I&A vereist terwijl men aan de
andere kant van mening is dat publikaties veel leesbaarder zouden worden als er nog veel meer
grafieken in werden opgenomen.

Een laatste knelpunt heeft te maken met de statistische beveiliging van tabellen met gegevens uit
CBS-bestanden. Om dit goed te kunnen verrichten moeten alle reguliere en irreguliere publikaties
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met dergelijke tabellen worden voorgelegd aan de beveiligingsmedewerker en aan het CBS. Dit kan
een vertragende stap zijn in het produktieproces.

Al met al is het grootste probleem bij onderzoeksmethodologie en statistische advisering dat er te
weinig capaciteit aanwezig is om dit onderwerp systematisch aan te pakken. Daardoor is het moeilijk
om in te spelen op de behoeften van het SCP en blijven de activiteiten op dit terrein veeleisend en ad
hoc.
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6 Opleiding, voorlichting en gebruikersondersteuning

6.1 Stand van zaken

Op het terrein van automatisering, informatievoorziening en onderzoeksmethoden is er een
permanente noodzaak tot opleiding, voorlichting en scholing. Dat komt doordat er voortdurend
nieuwe software op de markt komt, er voortdurend nieuwe mensen het SCP binnenkomen, en doordat
verdergaande mogelijkheden op allerlei terreinen (grafische pakketten, electronic mail) leiden tot
nieuwe vragen. De bemoeienissen van I&A met opleiding, voorlichting en gebruikersondersteuning
nemen uiteenlopende vormen aan. Hieronder een opsomming. Het meeste is al eerder aan de orde
gekomen.

Bij grote of kleine problemen kan de helpdesk gebeld worden (710). Deze helpdesk wordt beurtelings
waargenomen door de medewerkers van I&A. In moeilijke gevallen wordt doorverwezen naar de
deskundige op een bepaald terrein. Veel medewerkers stappen bij bepaalde problemen overigens al
rechtstreeks naar de deskundige toe. De wisselende bezetting van de helpdesk heeft als gevolg dat de
medewerkers van I&A een breed scala van problemen kunnen oplossen en dat de helpdesk nooit als
gevolg van ziekte of vrije dagen, onbemensd is. Tweewekelijks worden de vragen aan de helpdesk
geëvalueerd zodat bekend wordt welke wensen en problemen binnen het SCP leven.

Om veelvoorkomende vragen te beantwoorden is de vraagbaak beschikbaar, een elektronisch
vademecum met antwoorden op vragen van het type "hoe zit dat ook al weer". De vraagbaak bevat
ook de tips, die opgenomen zijn in de verslagen van de I&A-werkbesprekingen, en is benaderbaar via
de wegwijzer (WW), een algemene schil. Het onderhoud van de vraagbaak is voor verbetering
vatbaar.

Bij introductie van nieuwe software, applicaties, faciliteiten, etc. wordt een demo gegeven. Een SCP-
demo is een inleiding, variërend van een half tot twee uur, over een of meer onderwerpen, vergezeld
gaand van een begeleidende tekst en/of een handleiding. Deze verhalen zijn oproepbaar via de
wegwijzer. Dit is vooral handig bij nieuwe medewerkers.

Soms worden externe instanties ingeschakeld als er behoefte is aan kennis over een specifiek
onderwerp. I&A kan op individuele basis bemiddelen bij het zoeken naar een externe cursus.
Overigens gebeurt dit in de praktijk zelden. Soms is er sprake van een behoefte aan kennis bij een
groep mensen. In dat geval wordt een maatwerkcursus voor het SCP geregeld. In 1993 is een Intro-
ductie Statistische methoden gegeven door medewerkers van het CBS en van de Rijksuniversiteit te
Leiden.

Bij de medewerkers van I&A zelf bestaat geen vast traject van opleidingen en cursussen. Als iemand
behoefte heeft aan een cursus, gaat men daar naartoe. Meestal wordt de benodigde kennis door
experimenteren en het raadplegen van handboeken en elkaar opgedaan.

6.2 Knelpunten en ontwikkelingen

Op het terrein van gebruikersondersteuning zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen. Een deel van de
knelpunten op het terrein van voorlichting en opleiding komt overeen met de eerder gesignaleerde
problemen bij statistische advisering en grafische ondersteuning (hoofdstuk 5). De meeste
medewerkers weten de weg naar de helpdesk of I&A goed te vinden. 

Een veel voorkomend euvel bij voorlichting en opleiding is dat het moeilijk is alle medewerkers te
bereiken. Een demo over een bepaald onderwerp is altijd voor de een van een te hoog en voor de
ander van een te laag niveau. Daarnaast is uitleg over een bepaald onderwerp meestal pas effectief op
het moment dat men er zelf mee bezig is. Een demo komt dus ook nog eens meestal op het verkeerde
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moment. Ten slotte hebben de medewerkers van het SCP het meestal veel te druk om zich te verdie-
pen in de werking van een bepaald pakket of in handige mogelijkheden om een bepaalde taak te
verrichten. Een alternatief is veel intensievere ondersteuning op afroep. Dit is natuurlijk minder
efficiënt dan groepsgewijze voorlichting.

Om de behoefte van medewerkers beter in kaart te kunnen brengen, is eind 1993 een kleine enquête
gehouden. Op grond van de resultaten zullen in eerste instantie enkele korte of lange demo's worden
gehouden. Tevens zal worden uitgezocht hoe aan minder algemene behoeften tegemoet gekomen kan
worden. De demo's worden in het vervolg zoveel mogelijk gegeven onder de lunch (met broodjes),
zodat men zo weinig mogelijk kostbare tijd hoeft te verliezen.

7 Personeel

7.1 Stand van zaken

Bij I&A werken 10 mensen, waarvan enkelen in deeltijd. De bezetting in full-time-equivalenten
bedraagt 8,8. De facto is wegens langdurig ziekteverzuim een persoon de laatste jaren afwezig
geweest. Van half 1993 tot half 1994 is een TEGger aangesteld. Incidenteel wordt werk verricht door
een stagiaire.

In oktober 1993 heeft het SCP een reorganisatie ondergaan. Na deze reorganisatie heeft I&A
(voorheen WAD) twee secties: informatievoorziening (I) en automatisering (A). Statistische
advisering valt onder de I, evenals primaire informatievoorziening. Automatisering valt onder de A.
Bedrijfsinformatiesystemen vallen onder I&A. Het onderscheid tussen beide secties is niet altijd
duidelijk. Sommige functies passen in beide secties, sommige personen verrichten werk voor beide
secties en sommige taken hebben inbreng van beide secties nodig. Informatievoorziening en
automatisering bij het SCP zijn twee verschillende werkterreinen die niet los van elkaar zijn te zien
en die nauwe samenwerking, grote flexibiliteit en een brede expertise vereisen. Medewerkers werken
veelal van begin tot eind aan een produkt en worden niet alleen in een bepaalde fase van het proces
ingeschakeld. Daarbij is het gewenst dat men voor elkaar in kan springen en zo nodig hand- en
spandiensten kan verrichten. De functies op de afdeling zien er per 1 januari 1994 als volgt uit:

- hoofd (1 fte)

- coördinator Automatisering (1 fte)
- adviseur apparatuur en programmatuur (tevens netwerkbeheerder) (1 fte)
- applicatieprogrammeur (0,8 fte; ziek)

- coördinator Informatievoorziening (tevens senior statistical consultant) (0,6 fte)
- medewerker datamanagement (1 fte)

- wetenschappelijk medewerker informatievoorziening (3,4 fte)
werkzaam op terrein informatievoorziening, automatisering en statistische advisering; 0,8 fte
werkzaam voor de afdeling B&B (WRAP)

Vanzelfsprekend is iedere medewerker de nodige tijd kwijt aan overhead activiteiten als
vergaderingen (waaronder het tweewekelijks werkoverleg), bijscholing, congresbezoek, vakanties,
ouderschapsverlof, etc. Daarnaast bezet iedereen, behalve het hoofd, om beurten de helpdesk.

7.2 Knelpunten en ontwikkelingen

De reorganisatie van het SCP is officieel per 1 januari 1994 ingegaan. Voorheen heette I&A WAD
(Wiskundige Adviezen en Data). Het is niet de bedoeling dat deze reorganisatie intern tot een andere
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taakverdeling leidt. Wel kan het dat de ermee gepaard gaande bezinning op de werkzaamheden en
verantwoordelijkheden, samen met andere ontwikkelingen, tot een iets andere invulling van
individuele takenpakketten gaat leiden.

In 1994 zal een wetenschappelijk medewerker informatievoorziening halftime voor het milieu-project
gaan werken. Voor vervanging zijn mogelijkheden aanwezig. Hopelijk is het dan ook mogelijk de
permanent zieke applicatieprogrammeur te vervangen. Er wordt naar gestreefd één persoon aan te
trekken die deels taken op het terrein van de informatievoorziening en deels op het terrein van
applicatie-ontwikkeling en -onderhoud verricht. Dit zou de huidige werkdruk enigszins kunnen
verlichten. Nu wordt immers hoognodig onderhoud van applicaties vooruitgeschoven, omdat er
eenvoudigweg geen tijd voor is. 

Een nog niet opgelost knelpunt is het gebrek aan capaciteit voor statistische advisering. Door het wat
verschuiven van taken wordt geprobeerd om dit, eventueel met behulp van stagiaires en/of TEGgers
op te vangen.

Alle medewerkers van I&A zitten in schaal 10 of hoger. Van iedereen wordt hooggekwalificeerd
werk, grote zelfstandigheid, een flexibele opstelling en brede inzetbaarheid vereist. Aan de andere
kant is I&A een kleine, vrij platte afdeling met een relatief klein personeelsverloop. Dit betekent dat
er voor medewerkers intern weinig of geen carrièremogelijkheden zijn. De ontplooiingskansen van
medewerkers liggen vooral in de inhoud van het werk. Door afwisseling te bieden in het werk, de
mogelijkheid te geven tot bijscholing, medewerkers te laten meedraaien in onderzoeksprojecten en
door deelname aan nationale en internationale expertisegroepen kan de aantrekkelijkheid van het
werk worden vergroot. Desalniettemin is het helaas zo dat medewerkers die carrière willen maken,
I&A of het SCP verlaten.

8 Samenvatting en financiële overzichten

8.1 Inleiding

In de hoofdstukken drie tot en met zeven van dit plan zijn alle aspecten van informatievoorziening,
automatisering en onderzoeksmethodologie globaal aan de orde gekomen. In dit laatste hoofdstuk
worden de belangrijkste plannen samengevat. Daarbij wordt teruggevallen op de paragrafen over
knelpunten en ontwikkelingen, waarmee de genoemde hoofdstukken besluiten. Allerlei lopende, vaste
taken zoals netwerkbeheer, consolidatie van bestanden, statistische advisering en systeemonderhoud
komen daarbij niet aan de orde, hoewel dit alles bij elkaar zeer tijdsintensieve bezigheden betreft.

De plannen die hier wel worden gememoreerd, zijn niet volledig uitgewerkt, noch in verwacht tijds-
beslag noch in verwachte kosten. Door de grote hoeveelheid lopende taken is het nauwelijks mogelijk
om iets te zeggen over de doorlooptijd van activiteiten, terwijl de ontwikkelingen op de informatie-
technologiemarkt het zeer moeilijk maken over een lange termijn kosten in te schatten. Andere
ontwikkelingen brengen ook veel onzekerheden met zich mee. Zo is op het moment niet bekend wat
de prijsontwikkeling van CBS-bestanden zal zijn.

In de volgende paragrafen wordt zoveel mogelijk de volgorde van de voorafgaande hoofdstukken
aangehouden. Iedere paragraaf eindigt met een overzicht van prioriteiten en eventueel een aan-
kondiging van projectplannen in de vorm van werknotities die op korte termijn zullen verschijnen.
Bij dit overzicht geldt steeds dat de eerdergenoemde vaste taken als gegeven worden beschouwd en
dus in feite de absolute prioriteit hebben.

8.2 Primaire informatievoorziening

8.2.1 Gegevensbestanden
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In de komende jaren zullen substantiële bedragen aan de aankoop van gegevensbestanden en het
uitvoeren van veldwerk worden besteed. Voor een deel zal dat gecompenseerd worden, waar
onderzoek in opdracht en tegen een vergoeding wordt uitgevoerd. Aan dit aspect zal hier geen
aandacht worden besteed. De verwachte kosten van databestanden worden weergegeven in tabel 8.1.
Hierbij bevatten met name de gegevens voor de jaren 1996 en 1997 veel onzekerheden, omdat voor
die jaren nog geen werkprogramma bekend is.
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Tabel 8.1 Verwachte uitgaven aan data 1994-1997 (in duizenden guldens)

1994 1995 1996 1997 

Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek 1995 500 500 500 
Tijdsbestedingsonderzoek 1995 100 500 300 
Culturele Veranderingen (jaarlijks) 400 400 400 400 
Nationaal kiezersonderzoek (rond verkiezingen) 35 25 25 25 

Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (CBS, jaarlijks) 40 40 40 40 
Gezondheidsenquête (CBS, jaarlijks) 50 50 50 50 
Onderzoek verplaatsingsgedrag (CBS, aanschaf 4-jaarlijks) 30 
Sociaal economisch Panelonderzoek (CBS, aanschaf 2-jaarlijks) 40 40  40 
Woningbehoeftenonderzoek (CBS, 4-jaarlijks)  15  

Scholierenonderzoek (2-jaarlijks) 50 50 50 50 
Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (2-jaarlijks)  60  70 
Woonmilieudatabase o.i.d. 30 30 30 30 

Vrijwilligerswerk internationaal 25 
Proefonderzoek Culturele Veranderingen Allochtonen 100 
Evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten 200 100 
Nieuw onderzoek civil society/milieu 100 100 

Overig en ongespecificeerd 100 100 400 400 

Totaal 1 770 2 010 1 825 1 105

In tabel 8.1 zijn enkele nieuwe surveys opgenomen, namelijk een proefonderzoek naar Culturele
Veranderingen onder Allochtonen, een survey ter evaluatie van de Wet Voorzieningen
Gehandicapten, en een survey naar houdingen en gedrag binnen het thema 'civil society' met als
inhoudelijk onderwerp milieu. Deze onderzoeken worden genoemd in het werkprogramma; de
uitwerking moet nog geschieden. De kosten van het nonrespons onderzoek bij het AVO zijn
opgenomen in de bedragen in tabel 8.1. De kosten voor het SCP van het TBO zullen afhangen van
het aantal en de betalingsbereidheid van de overige participanten. De kosten van CBS-bestanden in
de toekomst zijn zoals gezegd met onzekerheid omgeven.

Onderwerpen die in tabel 8.1 niet aan de orde komen zijn de extra kosten die mogelijk gemaakt
moeten worden om meer en betere gegevens over instellingen in huis te krijgen, de kosten van het
laten opnemen van vragen in bestaande panels of omnibus-enquêtes en de kosten van eventuele
andere manieren van dataverzameling. Nog niet in kosten uit te drukken is de realisatie van een
meta-informatiesysteem ter ontsluiting van de grote hoeveelheid gegevensbestanden bij het SCP.

Prioriteiten
- nonrespons-onderzoek en -bestrijding
- verkennen alternatieve databronnen
- afstemming bestanden
- verwerven gegevens op regionaal/gemeentelijk niveau
- ontwikkelen duidelijker procedures met betrekking tot taakverdeling en verantwoordelijkheden

op het gebied van informatiebeheer (§3.5)

Projectplannen
- meta-informatiesysteem SCP

8.2.2 Wetenschappelijke informatiesystemen
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De kosten van onderhoud en ontwikkeling van wetenschappelijke informatiesystemen zijn moeilijk in
geld uit te drukken. Jaarlijks kost de aanpassing van CRU, MSB en TOP (zie § 3.3) zeer veel werk.
De D7-inkomenstrajecten worden op dit moment doorgelicht en aangepast. De trajecten zijn nog niet
aan het SEP aangepast. Iedere aanpassing aan nieuwe bestanden, nieuwe programmatuur en nieuwe
wetten en tarieven is uitermate arbeidsintensief, zowel voor VerAl als voor I&A. Met groot
onderhoud voor HARK/TOEKS is in 1993 begonnen.

Het verwijzingssysteem voor WRAP staat nog in de kinderschoenen. Dat geldt nog in veel sterkere
mate voor plannen om een expertisesysteem of simulatiemodel te bouwen voor de sociale en culturele
sector (SimCare). De plannen om een ontsluitende schil te bouwen rond TBO-bestanden hebben nog
nauwelijks vorm gekregen. Wel is duidelijk dat voor het werk van het SCP steeds meer informatie-
systemen noodzakelijk zijn en dat voor een modelmatige aanpak meer tijd zal moeten worden
ingeruimd in het takenpakket van I&A.

Prioriteiten
- inkomenstrajecten

Tabel 8.2 Kosten werkplekautomatisering 1994-1997 (in duizenden guldens)

Soort Jaar januari uitbreiding vervanging rhoud netwerk
Per 1 Aanschaf Aanschaf Onde Aansluiting

aantal aantal kosten aantal kosten kosten aantal kosten

PC's 1994 80 10 60 20 120 35 5 5 
1995 90 5 30 20 120 30  5 5 
1996 95 5 30 20 120 25 5 5 
1997 100 5 30 20 120 25   5 5 

Portable PC's 1994 8 4 20 1 
1995 8 2 10 2 10 1 
1996 10 2 10 1 
1997 10 2 10 1 

Printers 1994 10 1 
1995 10 1 
1996 5 1 
1997 5 1 

Totaal 1994 60 140 5 
1995 40 130 5 
1996 30 130 5 
1997 30 130 5 

8.3 Secundaire informatievoorziening

In hoofdstuk 2 is uiteengezet waar de informatievoorziening en automatisering van het SCP
verschillen van die van WVC. Het door WVC gewenste onderscheid tussen centrale en decentrale
automatiseringsfaciliteiten is moeilijk te maken. In tabel 8.2 en 8.3 worden de verwachte kosten voor
automatisering weergegeven, uitgesplitst naar kosten die rechtstreeks samenhangen met het aantal
werkplekken (8.2) en kosten voor algemene voorzieningen, die soms wel enigszins samenhangen met
het aantal 
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Tabel 8.3 Centrale voorzieningen 1994-1997 (in duizenden guldens)

Soort Jaar januari uitbreiding vervanging rhoud netwerk
Per 1 Aanschaf Aanschaf Onde Aansluiting

aantal aantal kosten aantal kosten kosten aantal kosten

File-servers 1994 2     2 2 1 
1995 2   2 20 2 2 1 
1996 2     2 2 1 
1997 2     2 2 1 

Disk in Gb 1994 6 2 10    
t.b.v. file- 1995 8 2 8 2 8  
server 1996 10 2 6 2 6  

1997 12 2 4 2 4  
Batchservers 1994 5 2 5 1 

1995 5 1 6 2 12 2 5 1 
1996 6 3 18 3 6 1 
1997 6 3 6 1 

Algemene 1994 4 2 16 2 4 
printers 1995 4  2 16 2 4 
[1/etage] 1996 4  2 16 2 4 

1997 4  2 16 2 4 
Andere 1994 4 1 6 1 6 2 
printers 1995 5 1 6 1 6 2 
 1996 6 1 6 2 

1997 6 1 6 2 
Overige 1994 6 2 40 1 10 15 
apparatuur 1995 8 1 25 2 20 15 
1) 1996 9 1 10 2 20 15 

1997 9 1 10 2  20 15 
Database 1994 44 6 
pakketten 1995 44 6 
en spreadsheets 1996 44 6 

1997 44 6 
SPSS 1994 6 6 6 10 

1995 12 10 
1996 12  10 
1997 12 10 

Grafische 1994 21 3 
pakketten 1995 21 3 

1996 21 3 
1997 21 3 

Tekst- 1994 57 5 5 12 
verwerking 1995 62 5 5 12 
 1996 67 5 5 12 

1997 72 5 5 12 
Overige 1994 25 10 
programmatuur 1995 25  10 

1996 25 10 
1997 25 10 

Overig 1994 40 
1995 40 
1996 40 
1997 40 

Totaal 1994 132 32 6 
1995 115 82 6 
1996  86 66 6 
1997 84 46 6 

1) CD-Rom spelers, scanner, tape-units, modems, etc.
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Figuur 8.1 Kosten automatisering (in
duizenden guldens) 1994-1997

medewerkers en het aantal PC's op het SCP, maar in het algemeen toch zijn te beschouwen als cen-
trale voorzieningen (8.3). De geschatte aantallen en bedragen hebben een tentatief karakter. De
kosten van automatiseringsfaciliteiten zijn moeilijk te schatten, enerzijds omdat de prijsontwikkeling
niet te voorspellen is, anderzijds omdat er steeds krachtiger apparatuur en steeds nieuwe software en
hulpmiddelen op de markt komen. Het kan zijn dat het aantal batch-servers in de nabije toekomst
moet worden uitgebreid, als het rekenwerk op het SCP aanzienlijk toeneemt, maar het is ook mogelijk
dat het aantal afneemt omdat nieuwe PC's worden aangeschaft die meerdere processoren bevatten en
zo meerdere batchservers kunnen vervangen. De tabellen geven dus niet meer dan een indicatie van
de ontwikkeling. De belangrijkste conclusie is dat naar verwachting de kosten van automatisering in
de komende jaren min of meer constant blijven. De belangrijkste gegevens zijn in figuur 8.1
samengevat.

De aanschaf van apparatuur of
programmatuur kan gevolgen hebben voor de
werkwijze van het hele SCP. Zo kan de
aanschaf van een kleurenprinter een aanzet
geven tot het verschijnen van publikaties met
steunkleuren, en zo kunnen verbeteringen in
grafische pakketten leiden tot het opnemen
van meer figuren in publikaties.

De beveiliging van het totale SCP-computer-
systeem, inclusief bestanden, zal in de
komende periode uitgebreide aandacht blijven
krijgen. Verdere mogelijkheden voor
softwarematige beveiliging zullen worden
onderzocht. Ook zal bekeken worden tegen
welke kosten een inbelsysteem kan worden

gerealiseerd, maar vooral in hoeverre dat voldoende beveiligd kan worden. Communicatie in het
algemeen zal de volle aandacht krijgen. Hoog op de prioriteitenlijst staat een verbeterde Surfnet-
aansluiting.

Op het terrein van de automatisering zal steeds gezocht worden naar apparatuur en programmatuur
die het werk van het SCP kunnen vergemakkelijken, waarbij continuïteit, integratie en
standaardisatie belangrijke criteria zijn. De belangrijkste plannen op het terrein van
bedrijfsinformatiesystemen zijn al samengevat in § 4.5.3. Extra aandacht voor perfectief onderhoud
en uitbreidingen is nodig ten behoeve van de boekhouding en de bibliotheek. In 1994 zal ten behoeve
van het secretariaat een voor alle medewerkers toegankelijke elektronische agenda worden
geïnstalleerd. 

Prioriteiten
- groot onderhoud bibliotheekautomatisering
- elektronische agenda

Projectplannen
- overzicht voor- en nadelen verschillende vormen van beveiliging
- inbel-optie
- uitbreiding SURFnet-aansluiting
- elektronische agenda

8.4 Overig
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Op het terrein van onderzoeksmethodologie en statistische advisering staan de komende jaren geen
grote nieuwe ontwikkelingen op de agenda. De belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten staan
beschreven in paragraaf 5.4. Wel wordt geprobeerd voor deze onderwerpen meer tijd vrij te maken.
Activiteiten op het gebied van data-analyse, statistische ondersteuning en ondersteuning op het
terrein van methoden en technieken zijn zeer waardevol, kosten veel tijd en leveren in veel gevallen
pas wat op als er veel tijd aan besteed kan worden en actief aan de weg wordt getimmerd. 

Gebruikersondersteuning blijft een van de hoofdtaken van I&A. Opleiding van en voorlichting aan de
(nieuwe) medewerkers van het SCP kan als een onderdeel hiervan worden beschouwd. De belangrijk-
ste vragen voor de komende jaren zijn hoe medewerkers het best bereikt kunnen worden en hoe
informatie-overdracht zo efficiënt mogelijk kan geschieden. Concrete plannen vindt men in paragraaf
6.2.

In paragraaf 7.2 worden ontwikkelingen en knelpunten op het terrein van personeel beschreven.
Concrete plannen bestaan er op het moment niet. Gezien al het voorafgaande zal er echter rekening
mee gehouden moeten worden dat:
- van de medewerkers van I&A zeer veel wordt geëist, namelijk grote kennis, service-gerichte

instelling, brede inzetbaarheid, flexibele houding, etc;
- intern loopbaanperspectieven moeten worden geboden door I&A-medewerkers de kans te geven

kennis en ervaring op te doen op diverse terreinen, gelegenheid te geven tot scholing, mee te
laten draaien in onderzoeksprojecten en de gelegenheid te geven zelfstandige produkten te
leveren;

- de groei van het SCP op een gegeven moment zal moeten leiden tot een uitbreiding van I&A.
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Bijlage A Gebruik AVO in SCP-publikaties
Verwijzingen naar AVO in geconsolideerde publikaties

A. Verschenen publikaties vanaf 1988 en gebruik AVO'87

Sociaal en Cultureel Rapport

aantal jaar hoofdstuk
verwijzingen

? 1988

1 1990 3: gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
5 1990 6: wonen
7 1990 13: ouderen

1 1992 3: gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
4 1992 5: sociale zekerheid
1 1992 8: vrije tijd, media en cultuur

 
studies

aantal nummer titel
verwijzingen

9 Eenoudergezinnen
10 Overheidsplanning in west-europa
11 Doelmatig dienstverlenen

? 12 Van vaudeville tot video
13 Reacties op werkloosheid
14 Tijd komt met de jaren

52 15 Consumptie van kwartaire diensten
16 Social en political attitudes in Dutch Society
17 Kosten van kennis

cahiers

aantal nummer titel
verwijzingen

4 56 Sociale en Culturele Verkenningen 1988
57 Publiek en techniek
58 Regionalisatie in het onderwijs
59 Participatie in beweging
60 Leefstijlen in Nederland

7 61 Sociale en Culturele Verkenningen 1989
4 62 Van emancipatiewerk naar emancipatiebeleid

15 63 Veranderingen in het welzijnswerk I
4 64 Naar een geïntegreerd beleid voorjongvolwassenen

65 Profijt van de overheid in 1983
66 Van woord naar beeld?

1 67 Trendrapport kwartaire sector 1970-1993
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2 68 Sociale en Culturele Verkenningen 1990
69 De woonsituatie van etnische minderheden
70 Wie helpt het slachtoffer?

cahiers (vervolg)

aantal nummer titel
verwijzingen

71 Memorandum kwartaire sector 1989-1993
72 Convergentie en divergentie

22 73 Discriminatie in de rechtshulp?
24 74 Inkomens op leeftijd
12 75 Educatie op leeftijd

111 76 Gecumuleerd beleid
22 77 Sociale en Culturele Verkenningen 1990/'91

78 Geestelijk gehandicapten
79 De mate van welzijn
80 Doelmatig rechtspreken
81 School en schaal

5 82 Sociale atlas van de vrouw. Deel 1
83 Rapportage welzijnswerk. Deel 1
84 Rapportage welzijnswerk. Deel 2
85 Sociale en Culturele Verkenningen 1991

36 86 De kunstzinnige burger
87 Geboorte en zorgvernieuwing
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B. Verschenen publikaties vanaf 1992 en het gebruik van AVO'91

Sociaal en Cultureel Rapport

aantal jaar hoofdstuk
verwijzingen

12 1992 3: gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
4 1992 6: wonen
2 1992 8: vrije tijd, media en cultuur
3 1992 9: justitie en strafrechtspleging

studies

aantal nummer titel
verwijzingen

15 Consumptie van kwartaire diensten
16 Social en political attitudes in Dutch Society
17 Kosten van kennis

cahiers

aantal nummer titel
verwijzingen

88 De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen
89 Volwasseneneducatie tussen markt en overheid

1 90 Jongeren op de drempel van de jaren negentig
11 91 Rapportage ouderen

2 92 Sociale en Culturele Verkenningen 1992
15 93 Sociale en culturele kennis

94 Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs
95 Ouderen tussen pensioen en bijstand
96 Sociaal-culturele beweegredenen
97 Sociale atlas van de vrouw. Deel 2
98 Rapportage welzijnswerk. Deel 3
99 Evaluatie sociale vernieuwing

2 100 Sociale en Culturele Verkenningen 1993 hoofdstuk 2
8 100 Sociale en Culturele Verkenningen 1993 hoofdstuk 5

101 Woonsituatie minderheden
102 Opinies over onderwijs
103 Rapportage minderheden 1993
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Bijlage B Overzicht levering SCP-bestanden door Steinmetzarchief
registratie gestart in november 1990
laatste vermelding december 1993

Leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten
16-07-1992 Hamers, De Goede, Maassen, IVA (SCR-Noord-Brabant)

Leefsituatie van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder 1980 (SCP-versie)
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
04-05-1993 Drs. I.M.A. Joung, NIDI

Publieksonderzoek Technologische Vernieuwing
15-01-1991 Acampo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdsbestedingsonderzoek 1980 (SCP-versie)
28-01-1993 Soc. Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
05-10-1993 Weekbladpers, afd. Marktonderzoek, Amsterdam

Tijdsbestedingsonderzoek 1985 (SCP-versie)
05-12-1991 Tholenaar, HES-Rotterdam
08-04-1992 Fac. Informatie en Communicatie, Algemene Hogeschool A'dam
15-04-1992 Fac. Psychologie, Universiteit van Amsterdam
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
26-08-1992 Mw. Bruyn-Hundt, Fac. Economie en Econometrie, Univ. van A'dam
28-01-1993 Soc. Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
05-10-1993 Weekbladpers, afd. Marktonderzoek, Amsterdam

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1979
03-06-1991 P. van Beek, Bureau Goudappel Coffeng, Deventer
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1983
03-06-1991 P. van Beek, Bureau Goudappel Coffeng, Deventer
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1987
08-01-1991 Huijsman, IMTA, Erasmus Universiteit Rotterdam
14-01-1991 Afd. Sociaal Economisch Onderzoek, gemeente Nijmegen
21-02-1991 ETIN, Tilburg
03-06-1991 P. van Beek, Bureau Goudappel Coffeng, Deventer
31-03-1992 Vakgroep Alg. Agrarische Economie, Landbouw Univ. Wageningen
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
08-10-1992 IBM Nederland NV
24-11-1992 NRIT-Breda

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1991
16-08-1993 Smits, Sociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
16-08-1993 V.d. Loo, ROA, Rijksuniversiteit Limburg
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06-10-1993 Huiberts, De Telegraaf, afd. Marketing Services
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Culturele veranderingen in Nederland 1958-1975
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel

Culturele veranderingen in Nederland 1974
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel

Culturele veranderingen in Nederland 1978
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
06-01-1993 Fac. Bestuurskunde, Universiteit Twente

Culturele veranderingen in Nederland 1979
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

Culturele veranderingen in Nederland 1980
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
06-01-1993 Fac. Bestuurskunde, Universiteit Twente
11-02-1993 Vakgroep Politicologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Culturele veranderingen in Nederland 1981
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

Culturele veranderingen in Nederland 1983
28-04-1992 studenten Universiteit Amsterdam
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

Culturele veranderingen in Nederland 1985
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
06-01-1993 Fac. Bestuurskunde, Universiteit Twente

Culturele veranderingen in Nederland 1986
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
28-04-1992 studenten Universiteit Amsterdam
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
30-12-1993 J.A. van Buuren, Open Universiteit

Culturele veranderingen in Nederland 1987
21-11-1990 Centrum voor Sociologie Vrije Universiteit Brussel
29-05-1991 Prof. Ester, Katholieke Universiteit Brabant
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
30-12-1993 J.A. van Buuren, Open Universiteit
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Culturele veranderingen in Nederland 1988
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
15-10-1992 Dienst Welzijn, gemeente Heerlen
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
06-01-1993 Fac. Bestuurskunde, Universiteit Twente
30-12-1993 J.A. van Buuren, Open Universiteit

Culturele veranderingen in Nederland 1989
27-08-1991 Fac. Bestuurskunde, Vakgroep Politicologie, Universiteit Twente
12-12-1991 Vakgroep Politicologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
28-04-1992 studenten Universiteit Amsterdam
16-07-1992 Hamers, IVA (SCR-Noord-Brabant)
24-11-1992 Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht
30-12-1993 J.A. van Buuren, Open Universiteit

Culturele veranderingen in Nederland 1991
06-01-1993 Fac. Bestuurskunde, Universiteit Twente
27-01-1993 Vakgroep M&T, Fac. Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden
07-04-1993 Vakgroep Politicologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
30-12-1993 J.A. van Buuren, Open Universiteit


