Samenhang WoON, Primos en Socrates
Het WoonOnderzoek Nederland (WoON, voorheen WBO) en de prognosemodellen
Primos en Socrates zijn belangrijke instrumenten waarmee de
woningmarktontwikkelingen door het DG WBI van het ministerie van BZK worden
onderzocht. De samenhang hiertussen – in onderstaand schema geïllustreerd – zal
kort worden toegelicht.

WoON
Het WoON is een grootschalige enquête waarmee de actuele situatie op de
woningmarkt in Nederland gedetailleerd in beeld wordt gebracht. Het wordt om de
drie of vier jaar uitgevoerd. Door vergelijking met de eerdere WoON-onderzoeken
kunnen veranderingen op de woningmarkt worden nagegaan. Het onderzoek
levert onder andere informatie over:

Huishoudens: woonbeleving, woonwensen en gerealiseerd verhuisgedrag in
relatie tot feitelijke woonsituatie en huishoudenskenmerken;

Woningen: kenmerken van de woning zoals woningtype en prijs.
Het WoON levert belangrijke input voor de prognosemodellen.

Primos
Het Primos-model heeft als doel om gegevens te leveren over de toekomstige
ontwikkeling van de kwantitatieve woningbehoefte op regionaal niveau. Gegevens
uit het WoON worden in Primos gebruikt bij de bepaling van de toekomstige
verhuisbewegingen binnen de regionale woningmarkt en bij de bepaling van de
toekomstige woningbehoefte op basis van toekomstige bevolkings- en
huishoudensaantallen.
De toekomstige woningvoorraadontwikkeling vormt een belangrijk factor voor de
regionale spreiding van de bevolking. De gegevens over de woningvoorraad
worden geleverd door het rekenmodel SYSWOV van het DG-WBI.

Socrates
Met het Socrates-model kunnen allerlei toekomstige kwalitatieve ontwikkelingen
op de woningmarkt in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ook gelet op het
woningtype, het type woonmilieu en de inkomensontwikkeling van huishoudens –
elementen die niet in Primos zijn opgenomen. Een belangrijke bron voor de
kwalitatieve informatie in het model is het WoON. Daarnaast wordt – in analogie
met Primos – ook van SYSWOV gebruik gemaakt voor de gegevens over de
ontwikkeling van de woningvoorraad, maar dan worden ook meer kwalitatieve
woningkenmerken meegenomen. Tevens vormen de met Primos berekende
regionale bevolkings- en huishoudensaantallen het uitgangspunt voor Socrates.

