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Zicht op de woningmarkt
Binnenkort start voor de vierde keer het grote landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON) jaargang 2015. U kunt hier als provincie, gemeente of corporatie
gemeenschappelijk of apart aan meedoen. Deelname aan het onderzoek biedt u unieke en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de
woningmarkt in uw gemeente, uw regio, uw provincie of werkgebied. Het onderzoek biedt onder ander inzicht in de voorraadsamenstelling, de bewoners en
hun verhuisgedrag. De verkregen informatie wordt, met behulp van een toegankelijk softwareprogramma, gepresenteerd in overzichtelijke tabellen,
profielen, figuren en kaarten. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe tevreden zijn bewoners met hun woning? Wat zijn de
woonlasten van de verschillende inkomensgroepen? Hoe wonen de middeninkomens en wat zijn hun kansen op de woningmarkt? Hoe scoort de leefbaarheid
in een wijk of gemeente ten opzichte van andere gemeenten? Welke huishoudens willen verhuizen en waar willen zij naar toe? Is er sprake van prijsdaling en/
of vraaguitval van woningen in krimpregio’s en zo ja, in welke segmenten treden deze effecten op?
Betrouwbare informatie over de woningmarkt op provinciaal,
gemeentelijk en regionaal niveau is van eminent belang voor:
• de regionale afstemming tussen gemeenten ten aanzien van
de woningbouw,
• de ontwikkeling van een gemeentelijke woonvisie en de
onderbouwing van het woonbeleid,
• het maken van prestatieafspraken met corporaties,
• de regionale ruimtelijke en economische ontwikkeling en
infrastructuur.
Voor het maken van keuzes op het gebied van wonen is inzicht
in wat zich afspeelt op de woningmarkt onontbeerlijk. Gedegen
onderzoek kost tijd en geld. Het directoraat generaal Wonen en
Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties biedt u de mogelijkheid mee te liften met
het landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON). Door in uw
werkgebied het aantal interviews op te hogen (te ‘oversamplen’),
krijgt u een schat aan informatie. Betrouwbaar, relevant en af te
zetten tegen uitkomsten van vergelijkbare gemeenten. Ervaring
uit voorgaande jaren laat zien dat resultaten direct van nut zijn
in de dagelijkse beleidspraktijk. Om het belang daarvan te
onderstrepen stelt BZK/WB een stimuleringsbijdrage
beschikbaar voor provincies, gemeenten en corporaties die
in samenwerking deelnemen aan de oversampling.
WoonOnderzoek Nederland
Het CBS en BZK/WB voeren het WoON periodiek uit om een
beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het
WoON is dan ook zodanig opgezet dat trends in de tijd zichtbaar
worden. In de loop der jaren zijn de vragen aangescherpt en
uitgebreid, aansluitend bij de actuele beleidspraktijk. In het
WoON worden 40.000 personen bevraagd, voldoende voor
betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regionaal
niveau. Provincies, gemeenten en corporaties kunnen sinds
1998 meeliften. Door opdracht te geven om in een gebied het
aantal interviews uit te breiden, kunt u met een relatief geringe

inspanning beschikken over betrouwbare informatie op lokaal
niveau. .Meer info over het WoON en de onderzoekspublicaties
kunt u vinden op de site: www.rijksoverheid.nl/woon
Meer dan woningbehoefte
Het WoON geeft zicht op wonen in de brede zin van het woord:
hoe wonen mensen, hoe en waar willen ze wonen, maar
bijvoorbeeld ook: wat zijn (bijkomende) woonlasten, wat doen
ze in hun vrije tijd, in hoeverre worden ze door gezondheid
beperkt in hun mobiliteit? En met behulp van de vragen over
tevredenheid met de woonomgeving, het ervaren van overlast
etc. ontstaat ook een beeld van de leefbaarheid. De breedte van
het onderzoek is uniek: een combinatie van kenmerken van het
huishouden, karakteristieken van de woonsituatie en de
persoonlijke beleving daarvan. Met het WoON kunnen relaties
tussen deze kenmerken worden gelegd, bijvoorbeeld een
eventueel verband tussen inkomen, woonlasten en de
woonwensen.
Vertrekpunt voor beleid en afspraken
Het WoON biedt inzicht in tal van zaken die met de woon- en
leefsituatie van mensen te maken hebben. Een prima basis voor
beleidontwikkeling, voor het opstellen van een gemeentelijkeof wijkvisie of voor strategisch voorraadbeleid. Als u met
meerdere gemeenten en/of corporaties in uw regio meedoet
heeft u een basis om te komen tot regionale afstemming tussen
gemeenten ten aanzien van de woningbouw en het maken van
prestatieafspraken met corporaties. Laat u het onderzoek in
verschillende jaren uitvoeren, dan zijn de gegevens ook
bruikbaar voor het meten van resultaten van beleid: bijvoorbeeld zijn de prestatieafspraken met de corporatie gehaald?
Wat is het effect geweest van herstructurering en waar liggen
aanknopingspunten om bij te sturen? Welke consequenties
heeft bevolkingsdaling voor het voorraadbeleid? Aansluiten bij
het landelijke WoON levert een benchmark voor gemeenten en
woningcorporaties. Oversampling biedt een bestand met

uniforme definities en data. Dit maakt vergelijking met
bijvoorbeeld de regio of referentiegemeenten mogelijk.
Uniformiteit in onderzoek geeft regio’s en gemeenten een
instrument voor benchmarking. Liggen de slaagkansen van de
doelgroep in uw regio hoger of lager dan in vergelijkbare
regio’s? Hoe is de score op leefbaarheid te interpreteren gezien
de situatie in vergelijkbare gemeenten? Waar komen de nieuwe
inwoners vandaan en waar willen inwoners die uit uw gemeente
vertrekken naar toe?

Indien u bij één van deze bijeenkomsten aanwezig wilt zijn,
kunt u zich daarvoor opgeven door voor 13 maart en mail te
sturen naar Het Projectbureau Oversampling WoON, e-mailadres: info@cbs.nl.
Meer informatie over het WoON en de oversampling kunt u
vinden in de brochure ‘Meer weten over wonen’ of op de
website www.woononderzoek.nl. Als u geïnteresseerd bent in
deelname kunt u terecht bij het Projectbureau Oversampling
WoON, telefoon (045) 570 61 00 of info@cbs.nl.

Kiezen voor oversampling?
Meedoen met de oversampling van het WoON is simpel.
Provincies, gemeenten, corporaties of samenwerkingsverbanden kunnen opdracht geven om, tegen betaling, extra interviews
uit te laten voeren. De overige kosten - voor het ontwikkelen van
de vragenlijst en het verwerken van de gegevens - worden door
het directoraat generaal Wonen en Bouwen betaald. U krijgt
tevens een softwareprogramma met duidelijke overzichten per
oversamplingsgebied (wijk, gemeente en hogere niveaus).
Daarnaast ontvangt u een SPSS-bestand met microdata waarmee
de meer ervaren onderzoeker analyses kan uitvoeren. DGWB
stelt - onder voorwaarden - een stimuleringsbijdrage beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de extra interviews.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CBS. Het veldwerk voor
zowel het landelijke WoON als voor de oversampling loopt van
september 2014 tot mei 2015. Daarna wordt de data bewerkt tot
een bruikbaar bestand. Rond de jaarwisseling van 2015- 2016
worden de bestanden opgeleverd.

Begin maart 2014 is het Projectbureau Oversampling WoON
gestart met een voorlichtingscampagne. Niet alleen wordt duidelijk
gemaakt wat het WoON en oversampling bieden, ook krijgt u
tijdens informatiebijeenkomsten de gelegenheid vragen te stellen
om te bezien in hoeverre oversampling antwoord kan geven op
actuele beleidsvragen in uw gemeente of werkgebied. Tevens gaat
de informatiebijeenkomst in op de inhoud en opzet en de kosten
van het onderzoek.
In maart zijn er drie informatiebijeenkomsten:
18 maart		
Zwolle
25 maart		
Eindhoven
27 maart
Amsterdam
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