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Het WoON
Het WoON is hét onderzoek op het
gebied van wonen in Nederland. Op dit
moment wordt gewerkt aan de basismodule Woningmarkt. De basismodule
is met 40.000 respondenten (exclusief
oversampling door lokale partijen) één
van de grootste steekproefonderzoeken in Nederland. Van september
2014 tot mei 2015 zullen alle respondenten die verspreid over Nederland wonen, worden geïnterviewd over
hun woonsituatie en woonwensen.
Het WoON komt tot stand door de
samenwerking tussen het Directoraatgeneraal Wonen en Bouwen (DGWB)
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Inhoud

In dit eerste nummer van de WoON
nieuwsbrief komen meerdere zaken aan
bod. Naast een korte introductie van het
het WoON en de planning, zal worden
ingegaan op de oversampling waaraan
gemeenten, provincies en regio’s
deelnemen. Ook wordt er een kijkje in
de keuken gegeven van het veldwerk.
Tot slot wordt er gekeken naar het
gebruik van het WoON in de rapportage
‘Staat van de woningmarkt: Jaarrapportage 2014' die onlangs aan de
Tweede Kamer is aangeboden.
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Hoe staat het er voor met de
betaalbaarheid en de geschiktheid
van de woningvoorraad? Hoeveel
huishoudens zijn verhuisgeneigd
en wat zijn hun woonwensen? Nu
de economie zich langzaam lijkt te
herstellen zijn juiste cijfers over
de woningmarkt, erg belangrijk.
Afgelopen maand is het WoonOnderzoek Nederland (WoON)
2015 van start gegaan. De eerste
personen zijn geïnterviewd. In
totaal zullen bijna 60.000
interviews worden afgenomen in
opdracht van het Rijk, provincies,
regio’s en gemeenten. Met de
nieuwsbrief WoonOnderzoek
Nederland wordt u op de hoogte
gehouden over de voortgang van
het WoON 2015.

van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Het CBS is verantwoordelijk
voor het samenstellen van de
steekproef, het uitvoeren van de
enquête (het zogenaamde veldwerk),
het koppelen van registraties en het
construeren van het onderzoeksbestand. Het ministerie van BZK
draagt de verantwoordelijkheid voor
de inhoud van het onderzoek.

gemeenten en woningcorporaties om
hun woonbeleid vorm te geven. Ook is
er een grote groep gebruikers van het
WoON in de wetenschap, zoals universiteiten en planbureaus, en in de
commerciële sector.
Hiernaast stimuleert het ministerie van
BZK met de WoON Scriptieprijs dat
waardevolle masterscripties van
studenten, waarbij gebruik gemaakt is
van het WoON, makkelijker hun weg
vinden naar beleidsmakers.
De deadline, om mee te dingen naar
de WoON Scriptieprijs, is dit jaar al op
15 november. Uiteraard zal de prijs
volgend jaar weer worden uitgereikt.

Het WoON is voor veel partijen van
grote waarde. Het ministerie van BZK
beantwoordt aan de hand van de
resultaten uit het WoON bijvoorbeeld
beleids- en Kamervragen over de
woningmarkt, de betaalbaarheid en
ouderenhuisvesting. Daarnaast wordt
het WoON gebruikt door provincies,

Meer informatie is te vinden op: WoON
Scriptieprijs 2014
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Publicatie resultaten

Wie doen mee aan de oversampling WoON 2015?
Het veldwerk voor het
WoonOnderzoek Nederland
(WoON) 2015 is in volle gang en
zal nog doorlopen tot mei 2015.
Naast de 40.000 huishoudens die
in het kader van het landelijke
WoON worden geïnterviewd,
worden circa 19.000 extra
huishoudens benaderd in
opdracht van lokale partijen.
Het WoON 2015 zal dus in totaal
bijna 60.000 interviews omvatten.
De extra enquêtes, oversampling
genaamd, vinden plaats in opdracht
van provincies en gemeenten, stadsgewesten en corporaties. Deelnemers hebben een oversamplingscontract afgesloten met het CBS en
BZK.
Het veldwerk voor de oversampling
loopt parallel met het reguliere
veldwerk. Voor de oversampling
wordt dezelfde vragenlijst
gehanteerd als voor de reguliere
enquêtes.
toestemming - elkaars resultaten in
zien, zodat ze onderling vergelijkingen kunnen maken.
Veel gemeenten doen mee in een
regionaal samenwerkingsverband.
Ook wordt met 32 woningcorporaties
samengewerkt.
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Meer informatie is te vinden op:
WoON Oversampling 2015
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In totaal worden in 125 gemeenten
extra enquêtes afgelegd, zodat ze op
het niveau van regio, gemeente of
wijk betrouwbare uitspraken kunnen
doen over woonsituaties en
woonwensen. De deelnemers kunnen
hun resultaten vergelijken met die
van referentiegebieden, zoals de
provincie of de regio. Ook kunnen
deelnemers - na wederzijdse

Geluiden uit het veld; interviewers aan het woord
De interviewers van het WoON
2015 zijn goed getraind om mensen
op een prettige manier door de
vragenlijst te loodsen en om zoveel
mogelijk mensen te stimuleren om
aan het onderzoek mee te doen. Er
wordt nu een ruime maand telefonisch geënquêteerd en uit
onderstaande belevenissen uit het
veld blijkt dat het verloop van de
gesprekken niet altijd is te voorspellen en soms voor verrassingen
zorgt.

hij had meegedaan aan het onderzoek.
Hij bleek namelijk helemaal niet
tevreden te zijn over de wijk waarin hij
woonde en wilde verhuizen. Zaken die
voor hem belangrijk zijn, waren
allemaal aan de orde gekomen tijdens
het interview.
Daarentegen kan het ook zo zijn, dat
een interview heel positief begint, maar
opeens van toon verandert bij een
bepaalde vraag. Gelukkig weten interviewers ook hoe ze hier mee om
moeten gaan.
Ook wat woonsituaties betreft komen
interviewers allerlei bijzondere situaties
tegen. Zo hoorde een interviewer het
verhaal aan van een respondent die in
de zomer douchte op het balkon, achter
een douchegordijn, en in de winter aan
het keukenblok (met of zonder douchegordijn?).

Nog meer weten over wat interviewers
zo allemaal meemaken? Bekijk dan
oderstaand filmpje, gemaakt door het
CBS, waarin twee interviewers met
elkaar in gesprek gaan over hun
ervaringen met interviewen voor het
WoON.
Het filmpje kunt u hier downloaden:
Interviewers over het WoON
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Een andere interviewer vertelt dat zij
een respondent had die in eerste
instantie niet wilde deelnemen. Toch
bleek aan het einde van het interview
dat deze meneer toch heel blij was dat

Verder vertelt een interviewer dat zij
een 83 jarige mevrouw aan de lijn had
en het interview voorspoedig verliep.
Toch gaf de respondent aan het eind
van het interview aan dat het voor haar
lang genoeg had geduurd. Wat bleek?
Mevrouw stond onder de douche…
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Vragen over de hypotheek van de
koopwoning en de oppervlakte van de
woning en tuin zijn voor sommige
respondenten een uitdaging. De
volgende respondent was echter bereid
om hiervoor een extra stapje te zetten.
Een interviewer vertelt dat de
respondent tijdens het bellen naar
buiten ging om stappen in zowel de
voor- als achtertuin te zetten om de
oppervlakte van de tuin goed te kunnen
inschatten.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het WoON?

In het rapport wordt voor het eerst
op samenhangende wijze gerapporteerd over ontwikkelingen op de
woningmarkt en de betaalbaarheid
van het wonen. Voor de totstandkoming van het jaarrapport is
gebruik gemaakt van bronnen die
reeds openbaar zijn, zoals het WoON
2012, en zijn er ook een aantal
nieuwe exercities uitgevoerd op het
WoON 2012 en voorgaande edities.

Het algemene beeld van de huidige
jaarrapportage is dat er een voorzichtig herstel lijkt te zijn ingetreden
op de woningmarkt. Wat betreft de
koopmarkt, is in 2013 de totale
hypotheekschuld afgenomen,
waarmee een langdurende trend is
doorbroken.
Op de huurmarkt is het aanbod aan
duurdere huurwoningen, met een
huurprijs boven de liberalisatiegrens,
toegenomen. Ten aanzien van de
verdeling van inkomens over de
verschillende segmenten van de
huurmarkt, kan worden gemeld dat
het aantal hogere inkomens in de
gereguleerde huursector in de
periode 2009-2012 substantieel is
afgenomen. Dit heeft een positief
effect op de beschikbaarheid van
gereguleerde huurwoningen voor de
doelgroep.
Ook de betaalbaarheid in de huur- en
koopsector komt aan bod. De gemiddelde huurquote is de laatste jaren
sterker gestegen dan daarvoor,
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De rapportage is afgelopen maand
op verzoek van de Tweede Kamer
gepubliceerd. Het geeft aan de hand
van de meest recente feiten en
cijfers een beeld van de koopmarkt,
huurmarkt en bouwsector. Omdat
het hier om de eerste rapportage
gaat van de jaarlijkse uitgifte, zijn in
veel gevallen feiten en cijfers
opgenomen over meerdere jaren, en
in sommige gevallen ook historische
gegevens, zodat een zo volledig
mogelijk beeld kan worden gegeven
van de achtergronden van de huidige
situatie op de woningmarkt.

Een aantal relevante onderwerpen
zijn met behulp van het WoON in
kaart gebracht. Dit zijn de huur- en
koopquoten en energiequote van
huishoudens. Ook de toegepaste
energiebesparende maatregelen op
of aan de woning en restschulden
van woningeigenaren zijn met het
WoON inzichtelijk gemaakt. Hiernaast zijn met behulp van cijfers uit
het WoON de lastenontwikkeling en
totale woonuitgaven van huishoudens in beeld gebracht.
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Het WoonOnderzoek Nederland
wordt binnen BZK hoofdzakelijk
gebruikt voor kennisontwikkeling
op het terrein van wonen en
bouwen, in het beleidontwikkelingstraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. Ook
zijn de databestanden van het
WoON beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Onlangs
heeft het WoON belangrijke input
geleverd voor de rapportage
‘Staat van de Woningmarkt;
Jaarrapport 2014’.

hoofdzakelijk als gevolg van
gedaalde inkomens van huurders,
huurverhogingen en toegenomen
kwaliteit van huurwoningen. De
gemiddelde koopquote is eveneens
gestegen. Ook hierbij spelen de
gedaalde inkomens een belangrijke
rol.

woningmarkt in beeld gebracht. De
rapportage kan daarmee behulpzaam
zijn voor partijen die bij de woningmarkt zijn betrokken, op nationaal,
regionaal en lokaal niveau.
De jaarrapportage is te vinden op:
Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014
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In de jaarrapportage worden de
ontwikkelingen en bewegingen op de

Save the date!
Net als bij de voorgaande edities
van WoON, organiseren we ook
deze keer een informatiebijeenkomst voor de provincies, regio’s,
gemeenten en corporaties die
deelnemen aan de oversampling.
Tijdens deze bijeenkomst wordt
onder andere ingegaan op de voortgang van het veldwerk. In de dagen
voorafgaand aan deze bijeenkomst
ontvangen de deelnemers het eerste
overzicht van de voortgang in de
betreffende gemeente of regio.
Eventuele vragen hierover kunnen
tijdens deze bijeenkomst gesteld
worden.
De bijeenkomst vindt plaats op
donderdagochtend 5 maart 2015
in Utrecht, met aansluitend een
lunch. De exacte locatie en het
programma worden nog bekend
gemaakt, maar u kunt de datum
alvast reserveren in uw agenda!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de site raadplegen op www.woononderzoek.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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Colofon

