Oversampling
WoON2021
Meer weten over wonen

Bijeenkomst 26 maart
Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdagochtend
26 maart in Utrecht.
Meld u aan door een e-mail te sturen naar het
Projectbureau Oversampling WoON (woon@cbs.nl)

Inzicht in de voortdurend veranderende woningmarkt is van essentieel belang voor
beleidsmakers van gemeenten, regio’s, provincies en woningcorporaties. Het directoraatgeneraal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) biedt u de kans mee te doen (oversamplen) met het landelijke
Woononderzoek Nederland (WoON).
Op lokaal niveau kunt u zo betrouwbare informatie krijgen over de huidige woonsituatie
van huishoudens in uw werkgebied en hun eventuele verhuisbehoefte en woonwensen.
De inzichten die verkregen worden met het WoON leveren een goede basis voor prestatie
afspraken, woonvisies of regionale afstemming.

Wat is het WoON?
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is periodiek een woononderzoek gehouden; tot 2006
elke vier jaar een Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en sindsdien elke drie jaar een WoON.
Door de jaren heen is de inhoud van het onderzoek continu afgestemd met de actuele
informatiebehoefte. Nieuwe thema’s komen op, andere raken op de achtergrond, en voor
bepaalde thema’s blijft het van belang de ontwikkeling in de tijd te volgen. Het onderzoek
waarborgt daardoor actualiteit en continuïteit.
Het WoON bevat gegevens over onder andere huishoudens, hun woonlasten, de huidige
en gewenste woonsituatie en de tevredenheid met de woonsituatie. Daarnaast zijn er in
het WoON ook gegevens opgenomen over thema’s die raken aan het wonen, zoals de
leefbaarheid, de tevredenheid met de woonomgeving en de voorzieningen in de buurt,
energie en duurzaamheid of het ervaren van beperkingen bij het wonen om
gezondheidsredenen.
Het WoON kent een modulaire opzet. De hoofdmodule is de woningmarktmodule, gebaseerd
op de hoofdvragenlijst met alle bekende thema’s die door ongeveer 40.000 respondenten
wordt beantwoord. Daarnaast zijn er optioneel vervolgmodules waarmee wordt ingezoomd
op een specifiek thema.
De oversampling van het WoON heeft betrekking op de woningmarktmodule.
In het najaar van 2020 gaat de enquête van het WoON2021 van start. In deze brochure wordt
u geïnformeerd over de mogelijkheden om als lokale overheid mee te doen met het WoON.
Meer informatie over het WoON, de onderzoek publicaties en de oversampling kunt u
vinden op: www.woononderzoek.nl.

Wat is oversamplen?
Voor de woningmarktmodule van het WoON worden circa 40.000 personen bevraagd.
Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op landelijk, provinciaal en
regionaal (COROP) niveau. Hiermee is de informatiebehoefte van BZK gedekt.
Oversamplen is het verhogen van het aantal respondenten in uw werkgebied om ook op
dat schaalniveau (gemeente, wijk of buurt) betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
U kunt zelf kiezen op welk schaalniveau u extra enquêtes wilt laten uitvoeren. Afhankelijk
van het aantal extra enquêtes kunt u dan betrouwbare uitspraken doen op gemeenteniveau
of inzoomen op deelgebieden van een gemeente zoals bv. wijken of buurten.

Overzicht: Thema’s in het WoON (woningmarktmodule)

Thema’s in het WoON (woningmarktmodule)
Huishouden

Huidige woning en woonomgeving

Kenmerken huishouden: samenstelling, leeftijd,
geboorteland, opleiding, inkomen respondent en partner;
Werk respondent en partner

Kenmerken woning: huur/koop, type, grootte, prijs,
tuin, ouderenwoning;
Tevredenheid woning, woonomgeving en voorzieningen;
Kosten koop- en huurwoning en woonlasten;
Gebruik huurtoeslag.

Gerealiseerde verhuizing

Wonen en zorg

Kenmerken vorige woning: huur/koop, type, grootte,
prijs, tuin; Verkoop huurwoningen; Woonduur;
Vorige woonplaats.

Gezondheid en bewegen;
Behoefte aan zorg;
Langer zelfstandig thuis kunnen wonen;
Toegankelijkheid en aanpassingen woning.

Gewenste verhuizing

Overige thema’s

Verhuisgeneigdheid;
Kenmerken gewenste woning: huur/koop, type,
grootte, prijs, tuin;
Verkoop huurwoningen;
Gewenste wijk of woonplaats.

Participatie, contacten
Verhuur woonruimten
Mobiliteit werk respondent en partner
Wacht- en zoektijden huurwoningen
Onderhoud woning en VvE’s
Duurzaamheid
Investeringen in energiebesparende middelen
brandveiligheid, geisers

Het WoON geeft direct inzicht in bijvoorbeeld:
• Hoe het staat met de betaalbaarheid van de woningvoorraad? Hoe verschillen de
woonlasten tussen kopers en huurders?
• Hoeveel jongeren willen een start maken op de woningmarkt? Wat voor type woning
zoeken zij?
• Hoeveel en welk type huishoudens van buiten de gemeente willen in uw gemeente komen
wonen? Wie willen er vertrekken en wat zijn de verhuismotieven?
• Hoe waarderen de inwoners de woonomgeving en de voorzieningen?
• Hoe kijken de inwoners tegen duurzaamheid en energiebesparende maatregelen aan?
Het unieke van het WoON is dat een relatie kan worden gelegd tussen kenmerken van
huishoudens en hun sociaaleconomische positie, karakteristieken van de woonsituatie en
de persoonlijke beleving daarvan.
Aansluiten bij het WoON geeft u een instrument voor benchmarking. Uniformiteit van
definities en data zorgt voor eenduidige informatie op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.
Door de eenheid van taal wordt het makkelijker om invulling te geven aan bijvoorbeeld een
regionale woonvisie.

Gerealiseerde verhuizingen van eigenaar bewoners
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Oversampling van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van belang kan zijn voor:
• De ontwikkeling van een regionale- of gemeentelijke woonvisie en de onderbouwing van
het woonbeleid;
• De regionale afstemming tussen gemeenten;
• Het maken van prestatieafspraken met corporaties.
Ook kan het WoON nuttig zijn als input voor een woningmarktmonitor of dienen als
vertrekpunt voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, bouwprogrammering of
het strategisch voorraadbeleid.
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Zo ontstaat de mogelijkheid om uw eigen situatie te spiegelen aan referentiegebieden van
een hoger schaalniveau, zoals de provincie, de regio, of Nederland totaal. Kiest u ervoor om
samen met andere gemeenten in de regio te oversamplen, dan is het ook mogelijk om
vergelijkingen binnen deze regio te maken.
Doordat het WoON elke drie jaar wordt gehouden is het ook mogelijk de ontwikkeling in de
tijd te meten. Heeft u eerder deelgenomen aan de oversampling van het WoON, dan kunt u
direct zien hoe uw werkgebied zich heeft ontwikkeld.

Methode van onderzoek
Veldwerk
Voor de woningmarktmodule van het WoON worden circa 40.000 in Nederland woonachtige
personen van 18 jaar of ouder geïnterviewd. Personen in instituten zoals inrichtingen,
instellingen of verzorgingstehuizen worden niet geïnterviewd. De steekproef vormt verder
een dwarsdoorsnede van de bevolking.
Om een zo hoog mogelijke respons te realiseren worden steekproefpersonen op verschillende
manieren benaderd: eerst via internet, en bij geen respons vervolgens telefonisch of door
middel van huisbezoek. Voordat de antwoorden van de respondent kunnen worden geanalyseerd, worden de resultaten van de enquête verwerkt tot een bruikbaar gegevensbestand
tijdens de zogenaamde “dataprocessing”.
Dataprocessing
De dataprocessing bestaat onder meer uit: het koppelen van registerinformatie, het toevoegen van afgeleide variabelen en het wegen van de respons. Het WoON wordt verrijkt door
registergegevens van bijvoorbeeld basisregistraties (BRP, BAG, WOZ), energieleveranciers en
de belastingdienst te koppelen aan de resultaten van de enquête. Hiermee wordt de
betrouwbaarheid en de kwaliteit van het WoON beter en bovendien hoeven deze gekoppelde
gegevens niet meer uitgevraagd te worden, waardoor de vragenlijst korter wordt.
De afgeleide variabelen die aan het bestand worden toegevoegd worden samengesteld op
basis van meerdere antwoorden die de respondent heeft gegeven en/of registergegevens,
bv. woonlasten of de huisvestingsituatie.

Weging
Een belangrijk onderdeel van de dataprocessing is de weging van het bestand. Er wordt
bekeken in hoeverre de samenstelling van de WoON-respondenten overeenkomt met de
samenstelling van de populatie van heel Nederland, op basis van bepaalde achtergrond
kenmerken. Enkele voorbeelden van deze achtergrondkenmerken zijn: leeftijd, geslacht,
geboorteland en gemeente.
Als blijkt dat bepaalde groepen respondenten over- of ondervertegenwoordigd zijn wordt er
gewogen. Groepen die verhoudingsgewijs ‘te weinig’ in de totale respons voorkomen krijgen
een hogere weegfactor, groepen die ‘te veel’ voorkomen een lagere weegfactor. De weeg
factor zorgt er voor dat de resultaten van het WoON representatief zijn voor de doelpopulatie.

Oversampling is maatwerk
Als deelnemer aan de oversampling beslist u zelf op welk schaalniveau er extra enquêtes
worden uitgevoerd in uw werkgebied. Daarbij is bepalend op welk niveau u betrouwbare
uitspraken wilt doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om samen met anderen deel te
nemen aan de oversampling. Als u samen deelneemt met andere partijen (bv. provincie,
gemeenten of corporaties) kunt u de kosten wellicht delen. BZK bevordert de regionale
samenwerking en stelt daarom onder voorwaarden een stimuleringsbijdrage beschikbaar.
Meer hierover verderop in deze brochure.
Om aan de landelijke WoON-eis van betrouwbaarheid te voldoen, moeten in een gemeente
circa 600 interviews worden afgenomen. Met 600 interviews is het mogelijk algemene
uitspraken te doen over de woningmarkt in een werkgebied. Wanneer u wilt inzoomen op
bepaalde groepen, zoals ouderen, middeninkomens of jongeren, is het nodig om extra
interviews af te laten nemen. Ook voor het inzoomen op een lager schaalniveau (bv. wijk of
buurt) zijn extra interviews nodig.
Het vaststellen van de gewenste steekproef voor de oversampling is maatwerk. De deelnemers worden door de experts van het CBS geadviseerd over het steekproefontwerp voor de
oversampling.

Een rekentool kan u op beperkte schaal helpen bij de keuze voor het aantal interviews in
relatie tot de betrouwbaarheid en het gewenste schaalniveau. De rekentool geeft u een
indicatie van de kosten voor oversampling in een of meerdere gemeente(n). Oversampling
in buurten of wijken van een gemeente of op andere gebiedskenmerken worden niet
ondersteund door de rekentool. Dergelijke verzoeken en andere vragen met betrekking tot
de oversampling kunt u bespreken met het Projectbureau Oversampling WoON.
De rekentool zal in de tweede helft van maart 2020 beschikbaar komen op
www.woononderzoek.nl.

Kosten oversampling WoON
De kosten voor de oversampling bestaan uit een vast bedrag en de kosten voor het afnemen
van de extra interviews.
De interviews die zijn uitgevoerd in uw oversamplingsgebied voor de landelijke woningmarktmodule ontvangt u gratis. Daarnaast worden ook de kosten voor vragenlijstontwikkeling en
de dataprocessing door BZK betaald.
Bovendien stelt BZK -onder voorwaarden- een stimuleringsbijdrage beschikbaar.
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Stimuleringsbijdrage

Planning en organisatie

BZK hecht veel belang aan samenwerken door lokale partijen om een goed inzicht te krijgen
in het wonen op regionaal en lokaal niveau. Dit onderstreept het ministerie door een
stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk
deelnemen aan de oversampling.

Het veldwerk voor het landelijke WoON loopt van september 2020 tot en met april 2021.
Dit betekent dat de contracten voor oversampling voor 1 september getekend moeten zijn.
Voor specifieke steekproefwensen moet u zich vóór 1 juni aanmelden bij het Projectbureau
Oversampling.

Het totale budget voor de stimuleringsbijdrage dat BZK beschikbaar stelt is beperkt.
Een stimuleringsbijdrage wordt toegekend tot het budget is uitgeput.
Meer informatie over de voorwaarden van de stimuleringsbijdrage komt in maart 2020
beschikbaar op www.woononderzoek.nl.

Rond de jaarwisseling 2021/2022 krijgt u het eindproduct van de oversampling geleverd.
In het voorjaar van 2022 worden de resultaten van het WoON2021 gepresenteerd.
Het veldwerk voor zowel het landelijke WoON als de oversampling wordt uitgevoerd door
het CBS. Het CBS verzorgt ook de dataprocessing van het WoON.

Eindproducten: informatiesysteem en microbestand
De gegevens van het WoON worden gepresenteerd in een informatiesysteem. Dit informatiesysteem is toegankelijk via www.woononderzoek.nl. Elke deelnemer aan de oversampling
krijgt toegang tot het informatiesysteem zodra het WoON wordt opgeleverd.
De gegevens in het informatiesysteem zijn zodanig voor u bewerkt, dat ze direct inzicht geven
in verschillende onderwerpen. Het informatiesysteem biedt u diverse mogelijkheden voor
presentatie van de gegevens: in overzichtelijke tabellen, profielen en figuren, maar ook in een
geografische weergave. Zo kunt u met het systeem zelf verschillende variabelen tegen elkaar
afzetten en referentie-gebieden kiezen (bijvoorbeeld Nederland, de provincie, de regio, of
krimpgebieden) om met uw eigen gegevens te vergelijken.
Naast de toegang tot het informatiesysteem krijgt u ook een microbestand geleverd.
Dit microbestand (SPSS) bevat de resultaten van de respondenten uit uw werkgebied
(inclusief de respondenten uit het landelijke door BZK uitgevoerde WoON) en van de
respondenten die nu in een andere gemeente wonen en naar uw werkgebied willen
verhuizen en van respondenten die in de afgelopen periode zijn vertrokken.
Het is ook mogelijk om gegevens van andere deelnemers in uw bestand op te nemen als daar
afspraken over zijn gemaakt met de betreffende deelnemer. Het SPSS-bestand biedt de
mogelijkheid de data te bewerken en te gebruiken voor analyses en simulaties.
Er is een helpdesk ingericht voor vragen over het gebruik van het informatiesysteem en
het WoON. Via www.woononderzoek.nl wordt u op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen van het WoON.

Het Projectbureau Oversampling (eveneens verzorgd door het CBS) fungeert als het loket
voor geïnteresseerden in oversampling.

Meer informatie
Vanaf maart 2020 is het Projectbureau Oversampling WoON gestart met een voorlichtingscampagne. Niet alleen wordt duidelijk gemaakt wat het WoON en oversampling
biedt, ook krijgt u in een informatiebijeenkomst de gelegenheid vragen te stellen om te
bezien in hoeverre oversampling antwoord kan geven op actuele beleidsvragen in uw
werkgebied. Tevens gaat de informatiebijeenkomst in op de inhoud en opzet van het
onderzoek. De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 26 maart in
Utrecht. Indien u bij deze bijeenkomsten aanwezig wilt zijn kunt u zicht daarvoor
opgeven door voor 20 maart 2020 een mail te sturen naar het Projectbureau
Oversampling WoON (woon@cbs.nl).
Algemene informatie over het WoON en de oversampling is te vinden op de internetsite:
www.rijksoverheid.nl/woon. Verder kunt u de informatie uit deze brochure, samen met
een aantal veel gestelde vragen, nalezen op de het gebruikersplatform WoON: www.
woononderzoek.nl. Mocht u verdere vragen hebben of bent u geïnteresseerd in deelname aan de oversampling, dan kunt u contact opnemen met het Projectbureau
Oversampling WoON, telefoon 045-5706400, e-mail: woon@cbs.nl.
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