Oversampling WoON 2021
Praktische Informatie
Dit jaar wordt voor de zesde keer het landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON)
georganiseerd door het directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK/DGBW). Net als voorgaande edities
biedt BZK/DGBW u de mogelijkheid mee te liften met het landelijke onderzoek, ook wel
‘oversampling’ genoemd. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website
www.woononderzoek.nl en in de brochure ‘Meer weten over wonen’, te downloaden via
de website. In de factsheet die nu voor u ligt zetten we de belangrijkste praktische
informatie nog eens voor u op een rijtje.
Kosten en stimuleringsbijdrage
• Op de website www.woononderzoek.nl is een rekentool beschikbaar, waarmee u een
indicatie van de kosten voor deelname krijgt, met en zonder eventuele
stimuleringsbijdrage.
• Aan het meedoen met het WoON zijn vaste kosten verbonden die niet in aanmerking
komen voor een stimuleringsbijdrage. De vaste kosten bedragen € 4.150. Daarnaast
betaalt u per gewenste respons een bepaald bedrag.
• De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage staan op
de website. Kort samengevat: u kunt in aanmerking komen als u samenwerkt met
andere partijen en gezamenlijk deelneemt aan de oversampling.
• De hoogte van de stimuleringsbijdrage is maximaal 30% van de variabele kosten van
deelname aan de oversampling. Dit geldt voor het bijkopen van responsen tot
minimaal 400 en maximaal 600 per gemeente of (sub) regio. Voorwaarde om
hiervoor in aanmerking te komen is dat u samenwerkt met minimaal 1 andere partij
(provincie, regio, andere gemeente of woningcorporatie). Het maximumbedrag aan
stimuleringsbijdrage per contract bedraagt €40.000.
• De rekentool is slechts indicatief. Voor een compleet beeld van de kosten kunt u een
vrijblijvende offerte aanvragen. Hierin wordt de eventuele stimuleringsbijdrage als
korting opgenomen; dit bedrag zal direct als korting worden verrekend op het
totaalbedrag.
• Het budget van de stimuleringspremie is eindig. Er geldt op=op en ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt’. De datum dat u schriftelijk/per e-mail akkoord gaat met de
offerte, telt als datum aanvraag voor de stimuleringsbijdrage. Dit betekent dat de
stimuleringsbijdrage die in de offerte genoemd wordt, niet gegarandeerd kan
worden. Op het moment dat u akkoord gaat met de offerte, kunnen we deze bijdrage
definitief bevestigen. Mocht het budget van de premie op dat moment wel al
overschreden zijn, dan kunt u, indien u dat wenst, alsnog afzien van deelname.
• Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringsbijdrage? Vraag dan vóór 30 juni
een offerte aan! Dit kan door het aanmeldformulier van de website te downloaden,
in te vullen en per mail te sturen naar het Projectbureau Oversampling WoON2021:
woon@cbs.nl

Steekproef
• Met in totaal 600 interviews kunt u algemene uitspraken doen over de woningmarkt
in uw provincie of gemeente. Er wordt dan een aselecte steekproef getrokken in dit
gebied.
• Wilt u met de resultaten kunnen inzoomen op bijvoorbeeld buurt- of wijkniveau, dan
kunt u hiervoor specifieke steekproefwensen indienen.
• Heeft u specifieke steekproefwensen? Stuur dan het ingevulde aanmeldformulier,
inclusief de definiëring van gebieden voor uw specifieke steekproefwensen, uiterlijk 2
juni op naar het Projectbureau Oversampling WoON2021: woon@cbs.nl
Belangrijke data
2 juni

Uiterste aanmelddatum indien u specifieke steekproefwensen heeft

30 juni

Uiterste aanmelddatum indien u geen specifieke steekproefwensen heeft

31 juli

Uiterste datum waarop akkoord op de offerte/aanvraag contract binnen moet
zijn bij het Projectbureau Oversampling WoON2021

1 september Uiterste datum waarop het ondertekende contract geretourneerd moet zijn
bij het Projectbureau Oversampling WoON2021
Bereikbaarheid
Op de website www.woononderzoek.nl vindt u alle actuele informatie met betrekking tot de
oversampling. U vindt hier ook de rekenmodule en het aanmeldformulier voor deelname
aan de oversampling.
De helpdesk is bereikbaar via woon@cbs.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00
uur via 045 5706400.
Voorbehoud in verband met Corona virus
Zoals bij zo vele organisaties, raakt het Coronavirus ook de processen van het CBS. Om de
oversampling voor het WoON 2021 te kunnen faciliteren, was het plan om het opschalen
van de daarvoor benodigde interviewercapaciteit vroegtijdig op te starten, te weten met
ingang van maart. U kunt zich voorstellen dat hiervoor een uitgebreid wervings- en
opleidingstraject noodzakelijk is. De plannen en mogelijkheden die we daarvoor in de maak
hadden zijn nu uiterst onzeker geworden. We zullen daarom bij alle aanvragen een
voorbehoud moeten maken over de uitvoerbaarheid. Wij zullen onverminderd door gaan
met de inventarisatie van behoeften en de bijbehorende voorbereidingen maar zullen er
steeds expliciet bij aangeven dat we onze uiterste best doen, maar geen garantie kunnen
geven. Het uitgangspunt is dat de gehele WOON oversampling ‘gewoon’ doorgaat, maar wel
onder voorbehoud. Wij hopen op ieders begrip in deze.
NB. Gedurende de periode dat de maatregelen ter beperking van de impact van het
Coronavirus van kracht zijn, is het projectbureau helaas niet bereikbaar op bovenstaand
telefoonnummer. Wilt u iemand spreken, stuurt u dan een e-mail naar woon@cbs.nl met
daarin uw telefoonnummer en het tijdstip waarop u telefonisch te bereiken bent. We
proberen u dan op dit voor u geschikt moment terug te bellen.

