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In deze tweede nieuwsbrief komen de
volgende zaken aan bod. Het veldwerk
is in volle gang, maar wat is de tussenstand? Op 5 maart jl. is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor
medeopdrachtgevers die deelnemen aan
de oversampling. Tevens werd op
diezelfde dag de WoON-Scriptieprijs
uitgereikt. Op beide evenementen
blikken we kort terug. Vervolgens wordt
er ingegaan op nieuwe onderwerpen in
de vragenlijst van het WoON 2015. Tot
slot wordt uitleg gegeven over het
gebruikersplatform van het WoON:
CitaVista.
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Inhoud

Om dit te bewerkstelligen is de
afgelopen maanden hard gewerkt aan
het WoonOnderzoek Nederland 2015.
Het veldwerk is nu zes maanden in volle
gang en we zijn blij te melden dat veel
Nederlanders gehoor geven aan de
oproep van het CBS en deelnemen aan
het onderzoek.
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De lente van 2015 is in zicht en het
herstel van de woningmarkt zet
door. Een gedetailleerd beeld van
de Nederlandse woningmarkt is
gezien het economische klimaat
zeer urgent en belangrijk.

Wat is de tussenstand van het veldwerk?

De geselecteerde respondenten krijgen
in eerste instantie een uitnodiging om
deel te nemen aan de enquête via
internet (CAWI). Mocht een steekproefpersoon binnen een maand niet
reageren dan wordt hij/zij telefonisch
(CATI) benaderd, indien er een telefoonnummer beschikbaar is. Is er geen
telefoonnummer van de steekproefpersoon beschikbaar, dan brengt een
interviewer een bezoek aan huis (CAPI).
Het veldwerk van het WoON kent zes
waarneemperioden die elkaar overlappen en elk drie maanden duren. De
eerste waarneemperiode is gestart in
september 2014, de laatste in februari
2015. Er worden voor het WoON 2015
in totaal 115.000 personen uitgenodigd
voor deelname waarvan 37.000 in
opdracht van lokale overheden die
deelnemen aan de oversampling. Dit
moet uiteindelijk een respons opleveren
van 59.000 personen waarvan 19.500
speciaal voor de lokale overheden.

Toch valt in een aantal specifieke
oversamplingsgebieden de respons
lager uit dan verwacht. In deze gebieden wordt een extra steekproef
getrokken en wordt het veldwerk
verlengd met de maand mei.
De deelnemers aan de oversampling
zijn inmiddels per brief door het CBS
geïnformeerd over de voortgang van
het veldwerk in hun regio en de
maatregelen die worden genomen om
de afgesproken respons te halen.
De interviewers van het CBS doen hun
uiterste best om de respondenten ervan
te overtuigen dat deelname aan het
onderzoek zeer belangrijk is. We wensen hen veel succes met de laatste
loodjes.
Realisatie WoON 2015
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Het CBS enquêteert voor het WoON
2015 in Nederland woonachtige
personen die 18 jaar of ouder zijn op
1 januari 2015, als ingezetene zijn
ingeschreven in de Basis Registratie
Personen (BRP) en deel uitmaken van
een huishouden van één of meer
personen die samen een woonruimte
bewonen en zelf in de dagelijkse
levensbehoeften voorzien.

Inmiddels, aan het eind van februari
2015, zijn er 53.308 personen bereid
gevonden om mee te werken. Om dit
resultaat te bereiken heeft het CBS de
volgende extra maatregelen genomen:
1. Incentives ingesloten bij de laatste
drie waarneemmaanden;
2. Maximale herbenadering van een
aantal non-respons groepen in CAPI.
Hierdoor ligt de waarneming voor het
WoON op schema.
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Begin september is het veldwerk
voor het Woononderzoek Nederland
van start gegaan. Dit betekent dat
er nu zes maanden van enquêteren
achter de rug zijn. Hoe staat het
ervoor?

Informatiebijeenkomst voor oversampling deelnemers

Bas van Rosmalen van Stichting
Waterweg Wonen (corporatie in
Vlaardingen) en Wim van Bogerijen
van de gemeente Den Haag waren
bereid gevonden om iets te vertellen
over hun ervaringen met het WoON.
Bas van Rosmalen vergeleek de
(on)mogelijkheden van WoON met
die van de Grote Woontest, een
groot regionaal woononderzoek.
Vaak combineren zij beide onderzoeken om een totaal beeld te
krijgen. Ten opzichte van de Grote
Woontest is WoON solide, en geeft
een betrouwbaarder beeld doordat in
meerdere modes wordt geïnterviewd,
uitkomsten worden gewogen en er
wordt gebruik gemaakt van registerdata. Het face-to-face veldwerk
maakt het WoON uniek, maar ook
duur. Daarnaast duurt het proces
van het WoON vrij lang: de data van
WoON2015 is pas begin 2016
beschikbaar. Dit kwam ook in de
presentatie van Wim van Bogerijen
naar voren.
Het CBS en BZK zijn zich bewust van
deze minpunten. Bij elk nieuw WoON
wordt de afweging weer gemaakt:
kiezen we voor kwaliteit of voor
goedkoop en snel. Tot nu toe heeft
de kwaliteit gewonnen en past het
WoON in de trend van het ‘slow
cooking’.

De presentatie van Carola de Groot
van het Planbureau voor de Leefomgeving werd positief ontvangen.
Ze vertelde over de belangrijkste
uitkomsten in haar rapport ‘Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten. Financiële risico’s van
huishoudens en hun toegang tot de
woningmarkt’.

Voor dit rapport is veelvuldig gebruik
gemaakt van het WoON.
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CBS en BZK gingen in hun presentaties in op de wijzigingen in de
vragenlijst en de voortgang van het
veldwerk van het WoON.

Een voordeel van de Grote Woontest
vindt Bas van Rosmalen het aansprekende beeldmateriaal; dat mist
hij bij het informatiesysteem van het
WoON: CitaVista. Wim van Bogerijen
geeft aan dat hij graag de taal
(beleidsjargon) spreekt van het
ministerie; een van de belangrijkste
redenen van Den Haag om mee te
doen aan de oversampling. De
eenheid van taal zou volgens hem
verbeterd worden als het CBS een
standaard kernrapport op zou
stellen. De presentatie van CitaVista
is handig, maar niet toereikend. Het
microbestand van het WoON wordt
steeds groter en daardoor moeilijker
te hanteren voor onderzoekers
binnen gemeenten. Deze standpunten werden door meerdere
mensen in de zaal gedeeld. Het CBS
en BZK nemen deze opmerkingen ter
harte en proberen hier een slag te
maken.
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Op donderdag 5 maart
organiseerden het CBS en BZK
een informatiebijeenkomst voor
deelnemers van de oversampling. Er waren een kleine 25
afgevaardigden van de diverse
provincies, regio’s, gemeenten
en corporaties aanwezig.

Begin volgend jaar, als de voorlopige
data zijn opgeleverd aan de contractpartijen, zullen we een afsluitende
bijeenkomst organiseren. Mocht u
ideeën hebben voor het programma
van deze bijeenkomst, dan horen we
dat graag! Mailen kan naar:
info@cbs.nl
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Kortom, het was een inspirerende
ochtend. De presentaties zijn onder

de volgende link terug te vinden:
Informatiebijeenkomst 5 maart
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Carola de Groot vertelde op aansprekende wijze over de uitkomsten,
waarbij ze vaak ook aangaf welke
variabelen uit het WoON hierbij zijn
gebruikt. Meerdere deelnemers zijn
door deze presentatie geïnspireerd
om soortgelijke analyses voor de
eigen regio uit te voeren.

De WoON-scriptieprijs is uitgereikt!

Groen woongedrag
Lydia Hofman stelt zich de vraag hoe we
minder energie kunnen gaan gebruiken
en welke factoren leiden tot een lager
energiegebruik in woningen. Zij
onderzocht welke factoren leiden tot
een laag energieverbruik van
huishoudens, ofwel tot groen woongedrag. Met behulp van de module
Energie van het WoON 2012 zijn
hiertoe, aan de hand van een complexe
statistisch analyses, voorspellers van
een laag energieverbruik onderzocht.
De focus lag hierbij op de invloed van
milieubewustzijn, zelfwerkzaamheid en
buurtbetrokkenheid. Waardevol voor
het beleid is de conclusie in haar
scriptie: ‘Om ervoor te zorgen dat
mensen niet meer dan gemiddeld
energie verbruiken, is het van belang
om de buurtbetrokkenheid te vergroten’. Deze conclusie roept uiteraard

Waarde van energiezuinige
woningen
De scriptie van Paul van Moorsel gaat
over de waardering van consumenten
voor een energiezuinige woning. In zijn
scriptie schrijft hij over het belang van
energiebesparing in de gebouwde
omgeving en geeft hij aan dat overheden veel geld steken in het
stimuleren van energiebesparing door
eigenaar-bewoners. Hij vraagt zich af
hoe energiebesparende maatregelen bij
verkoop van een woning gewaardeerd
worden door ‘de markt’, lees in dit
geval: de potentiële koper. Zijn deze
kopers zich voldoende bewust van de
waarde van deze maatregelen? Op basis
van deze probleemstelling is de
volgende hoofdvraag opgesteld: Wat is
de invloed van werkelijke gaslasten
(verwarmingslasten) op de waarde van
een woning? De conclusie uit zijn
onderzoek is dat, in tegenstelling tot
wat hij op basis van de theorie verwacht
had, er geen sterk negatief verband
maar veeleer een positief verband is
tussen gaslasten en woningwaarde in de
vorm van de WOZ-waarde. Nader
onderzoek zou volgens hem moeten
uitwijzen of de uitkomst te wijten is aan
het niet meenemen van variabelen zoals
gedrag en aantal bewoners. Uit het
rapport Energiebesparing: Een
samenspel van woning en bewoner
blijkt dat het gedrag van de bewoner
grote invloed heeft op het energieverbruik.

5

De winnaars hebben hun scriptie
grotendeels gebaseerd op data
afkomstig uit het Woononderzoek
Nederland. Met de jaarlijkse scriptieprijs voor masterstudenten wil het
DGWB de kennisuitwisseling tussen
beleid en wetenschap stimuleren.

de vervolgvraag op, hoe de buurtbetrokkenheid vergroot kan worden.
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Groen woongedrag; we kunnen er
niet meer omheen. Lydia Hofman
van de Universiteit van Amsterdam
heeft de WoON-scriptieprijs 2014
gewonnen. Directeur-Generaal
Wonen en Bouwen, Mark Frequin,
reikte donderdag 5 maart de prijs
uit. Paul van Moorsel van de Rijksuniversiteit Groningen won de 2de
prijs met zijn scriptie.

Vragenlijst WoON 2015

Uiteindelijk zijn er acht nieuwe onderwerpen aan de vragenlijst toegevoegd:
1. De kosten van het onderhoud aan de
woning en hoe deze onderhoudskosten
zich verhouden tot de reguliere woonlasten.
2. Wonen in getransformeerd vastgoed.

De vragenlijst van het WoON 2015 zal
na het veldwerk openbaar gemaakt
worden. Meer informatie over de nieuwe
onderwerpen zijn te vinden in de
presentatie van BZK over de
vragenlijst: Vragenlijst WoON 2015
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Elke drie jaar bij de start van een nieuw
WoON wordt de vragenlijst herijkt. Uit
de inventarisatieronde voor het WoON
2015 bij het DG Wonen en Bouwen en
grootgebruikers van het WoON, waaronder planbureaus en universiteiten,
zijn een aantal nieuwe onderwerpen
naar voren gekomen. Hiernaast zijn er
onderwerpen die al uitgevraagd werden
in het WoON 2012 maar die door
gewijzigde inzichten enige aanpassing
behoeven. Echter, daar waar er nieuwe
onderwerpen worden toegevoegd,
verdwijnen er ook onderwerpen zodat
de vragenlijst gemiddeld in 30 minuten
kan worden afgenomen.

3. Zorggebruik. De nieuwe vragen gaan
in op zorg binnen het huishouden, de
intensiteit en het aantal uur
zorggebruik.
4. Het sociale netwerk van mensen en
dan met name of ze op hun contacten
kunnen terugvallen voor hulp of bij een
zorgvraag.
5. Beoordeling van de eigen
levenssituatie; kwaliteit van leven.
6. Bewonersparticipatie
7. Open verbrandingstoestellen in
woningen. Deze zijn niet gewenst
vanwege het gevaar van koolmonoxide
vergiftiging. Aan de Tweede Kamer is
toegezegd dat er op basis van het
WoON geëvalueerd zal worden hoe de
afname van het aantal open
verbrandingstoestellen en het gebruik
van een koolmonoxidemelder zich
ontwikkeld.
8. Tot slot het onderwerp over de keuze
van een huurwoning, sociaal of
particulier.
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De vragenlijst van het WoON vormt
een belangrijke basis voor het
gegevensbestand waarin de vragen
uit de enquête als variabelen en de
gegevens uit registraties zijn terug
te vinden.

Analyseer het WoON en deel je ervaringen met CitaVista!

Het grote aantal variabelen en onderwerpen in het WoON-gegevensbestand
maakt dat er heel veel mogelijk is met
het WoON, maar maakt het ook
complex. Om het geheel overzichtelijker
en toegankelijke te maken is het
informatiesysteem CitaVista ontwikkeld.
Met het informatiesysteem CitaVista kan
op eenvoudige wijze een selectie en een
presentatie worden gemaakt van de
resultaten uit het WoON. De
onderwerpen uit het WoON kunnen in
CitaVista via een themaboom worden
geselecteerd of via een zoekfunctie
worden gezocht.
Vervolgens kan uit presentatievormen
worden gekozen, zoals tabel, kaart,
taart- en staafdiagrammen. Ook zijn er
verschillende voorgeprogrammeerde

Sinds het vorige WoON (2012) is
CitaVista geïntegreerd in het gebruikersplatform op de website van het
WoON: www.woononderzoek.nl.
Deelnemers aan de oversampling
krijgen hiervoor zodra het WoONbestand wordt opgeleverd een inlogcode
zodat ze toegang hebben tot hun eigen
WoON-gegevens en de referentiecijfers
op verschillende gebiedsniveaus.
Gebruikers die niet ingelogd zijn hebben
toegang tot de onderzoeksresultaten
voor heel Nederland vanaf 1990.
Het gebruikersplatform biedt
deelnemers van de oversampling en
overige WoON-gebruikers naast het
informatiesysteem CitaVista ook de
mogelijkheid om ervaringen met elkaar
te kunnen uitwisselen over de analyse
van resultaten uit het WoON. Door
elkaar vragen te stellen en best
practices uit te wisselen kan er efficiënter gebruik gemaakt worden van
bestaande kennis en ontstaat er een
netwerk van WoON-gebruikers.
Ga naar www.woononderzoek.nl en
ervaar wat de mogelijkheden zijn van
CitaVista. Op de volgende pagina staat
als voorbeeld een kaartweergave van
het aantal huishoudens in Nederland uit
CitaVista.
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Het gegevensbestand van het WoON is
heel omvangrijk. De vragenlijst alleen al
bevat circa 450 vragen die bijna
allemaal in het bestand worden
opgenomen. Door koppeling van
registraties en het afleiden van
samengestelde variabelen worden er
nog eens ruim 300 variabelen aan het
WoON-gegevensbestand toegevoegd
waardoor het totaal aantal variabelen
op bijna 800 uitkomt.

presentaties in CitaVista opgenomen.
De presentaties kunnen worden
opgeslagen.
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Hoe vind je de weg in het omvangrijke WoON-gegevensbestand? Het
laagdrempelige informatiesysteem
CitaVista biedt de helpende hand.

Interface Citavista 2015

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de site raadplegen op: www.woononderzoek.nl
Verder kunt u contact opnemen met: Ministerie van BZK, e-mail: postbus.wooninfo@minbzk.nl
Nadere informatie over de oversampling is verkrijgbaar bij het Projectbureau Oversampling WoON
van het CBS via info@cbs.nl
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Nieuwsbrief WoonOnderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
geeft u eens in het kwartaal de informatie over achtergronden en het verloop van het WoON 2015.
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