Stimuleringsbijdrage oversampling WoON2021
In 2020-2021 wordt voor de zesde keer het Woononderzoek Nederland (WoON) in opdracht van
het Ministerie van BZK uitgevoerd. Voor het landelijke WoON worden circa 40.000 personen
bevraagd. Dit is voor BZK voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op landelijk,
provinciaal en regionaal niveau. Ook bij dit WoON2021 wordt lokale overheden weer de
mogelijkheid geboden mee te doen met het WoON door extra enquêtes (oversampling) te laten
afnemen in hun eigen werkgebeid.
De oversampling wordt gelijktijdig met het landelijke onderzoek uitgevoerd. Het veldwerk van het
WoON2021 vindt plaats van september 2020 tot en met april 2021.
BZK hecht veel belang aan goed inzicht in wonen op regionaal en lokaal niveau. Daarnaast
stimuleert BZK de samenwerking tussen partijen om de sector verder te professionaliseren. Dit
onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere
partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling.
Deelname aan de oversampling is maatwerk. Deelnemende partijen stemmen hun steekproefwens
af met het CBS en het CBS stelt per deelnemende partij of samenwerkende partijen een contract
op. De stimuleringsbijdrage wordt als korting in het contract opgenomen.
Het totale budget voor de stimuleringsbijdrage dat BZK beschikbaar stelt is beperkt. Een
stimuleringsbijdrage wordt toegekend tot het budget is uitgeput.
Voorwaarden stimuleringsbijdrage
Gemeenten, regio’s en provincies komen voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking ter hoogte
van maximaal 30% van de kosten, om te komen tot een totaal van minimaal 400 en maximaal 600
interviews voor een gebied, onder de voorwaarden dat met samenwerkende partijen (provincie,
regio’s, andere gemeenten of woningcorporaties) gezamenlijk wordt deelgenomen aan de
oversampling. Hoe meer partijen samenwerken hoe hoger de bijdrage van BZK. In de
onderstaande tabel treft u de relatie tussen het aantal samenwerkingspartijen en de hoogte van de
stimuleringsbijdrage.
Stimuleringsbijdrage oversampling WoON 2021
Aantal partijen

2
3
4 of meer

Bijdrage

10%
20%
30%

Maximum stimuleringsbijdrage
De maximale stimuleringsbijdrage per contract bedraagt: €40.000,-.
Het totale bedrag dat BZK beschikbaar stelt is beperkt. Een stimuleringsbijdrage wordt alleen
toegekend als het budget nog niet is uitgeput. Hierbij is de datum van aanmelding voor deelname
aan de oversampling bepalend.
>> Zie ook rekenvoorbeelden op de volgende pagina.

Rekenvoorbeelden
3 gemeenten doen gezamenlijk mee aan de oversampling met een gewenste respons tussen de subsidiabele
grenzen van minimaal 400 en maximaal 600 interviews.
Gemeente 1
Gemeente 2
Gemeente 3
Totaal contract

Gewenste respons
WoON regulier
Extra interviews
Waarvan gesubsidieerd (20%)
Door gemeente zelf te betalen

600
130
470
94
376

600
256
344
69
275

400
180
220
44
176

2 gemeenten doen gezamenlijk mee aan de oversampling met een gewenste respons
hoger dan de maximale subsidiabele grens van 600 interviews.
Gemeente 1
Gemeente 2
Totaal contract

Gewenste respons
WoON regulier
Extra interviews (tot 600)
Extra interviews (boven de 600)
Waarvan gesubsidieerd (10%)
Door gemeente zelf te betalen

900
325
275
300
28
547

1200
410
190
600
19
275

2100
735
465
900
47
822

1600
566
1034
207
827

