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1. Inleiding 

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) laat 

sinds 1964 onderzoek uitvoeren naar de woonsituatie van huishoudens ter 

ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en 

beleidsverantwoording. Jarenlang leverden twee basisonderzoeken hiervoor de 

gegevens: het Woningbehoefte-onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve 

woningregistratie (KWR). Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte 

van VROM is enkele jaren geleden besloten tot een VROM-basisonderzoek nieuwe 

stijl, het WoON, waarin WBO en KWR zijn opgegaan. Het WoON is een programma 

dat bestaat uit een basisonderzoek dat eens in de drie jaar wordt uitgevoerd, de 

zogenoemde module Woningmarkt, en een aantal vervolgmodules waarbinnen 

specifieke onderwerpen worden onderzocht. De Woningmarktmodule is primair 

bedoeld om informatie te verzamelen over de actuele situatie op de woningmarkt. 

De module Woningmarkt is voor het eerst uitgevoerd in de periode half augustus 

2005 tot en met half maart 2006. Vanaf september 2008 tot en met half mei 2009 is 

de dataverzameling voor de Woningmarktmodule 2009 uitgevoerd door het CBS. 

De onderzoeksopzet van de module Woningmarkt is opgenomen in hoofdstuk 2. 

Daarin worden de randvoorwaarden, de steekproef, de vragenlijst en de 

benaderingsstrategie besproken. In hoofdstuk 3 wordt het uitgevoerde veldwerk 

beschreven. Het gaat dan om de organisatie en de opzet, de behaalde resultaten, 

maar ook de evaluatie door CBS-interviewers en –agents komt hier aan bod. 
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2. Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet beschrijft de steekproef, de vragenlijst en de 

benaderingsstrategie. Paragraaf 2.1 geeft de randvoorwaarden die als uitgangspunt 

hebben gediend voor de onderzoeksopzet. De paragrafen 2.2 tot en met 2.4 geven 

achtereenvolgens een toelichting op de steekproef, de vragenlijst en de toegepaste 

benaderingsstrategie. 

2.1 Randvoorwaarden 

Bij het ontwerp van het onderzoeksdesign is uitgegaan van de volgende 

randvoorwaarden. In de daadwerkelijke uitvoering is hier en daar afgeweken van 

onderstaande punten. Dit zal toegelicht worden in de betreffende hoofdstukken. 

1. De Woningmarktmodule wordt uitgevoerd in twee varianten: een traditionele en 

een experimentele. In de traditionele variant worden de waarnemingsmethoden 

telefonisch en face-to-face toegepast, in de experimentele variant 

internetwaarneming, telefonisch en face-to-face. Van de totale steekproef wordt 

tachtig procent op de traditionele wijze benaderd en twintig procent op de 

experimentele wijze. Doel van de experimentele variant is dat kennis wordt 

opgedaan over de inpassing van internetwaarneming in WoON en wat het 

effect op de doelvariabelen is. CBS verzorgt een rapportage over de 

bevindingen van de experimentele benaderingsstrategie. 

2. De doelpopulatie bestaat uit de in Nederland woonachtige personen van 18 

jaar of ouder op 1-1-2009, die deel uitmaken van particuliere huishoudens en 

ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 

3. Een responspercentage van ten minste 60% op de uitgezette steekproef 

exclusief kaderfouten en ten minste 40.000 volledige responsen. Een respons 

geldt als volledig als meer dan 75% van de voor de respondent relevante 

vragen, dat wil zeggen vragen die op de route liggen, is beantwoord en minder 

dan 15% van de vragen met ‘weet niet’ of ‘weigert’. 

4. In de traditionele variant wordt gerekend op een aandeel in de responsen van 

circa 30% capi en circa 70% cati, ofwel 8.600 capi- en 23.400 cati responsen. 

In de experimentele variant wordt een aandeel van circa 46% cawi, 39% cati en 

15% capi, oftewel 3.685 cawi-, 3.130 cati- en 1.190 capi-responsen. 

5. Het veldwerk wordt uitgevoerd in de periode september 2008 tot en met april 

2009. De steekproef van de module Woningmarkt wordt zodanig verdeeld over 

2008 en 2009 dat ten minste 24.000 responsen worden gerealiseerd in 2008. 

6. Ten behoeve van de vervolgmodule Sociaal Fysiek moeten in de 40 

Vogelaarwijken 4.000 responsen gerealiseerd worden. De steekproef is hierop 

ontworpen. Tevens worden de ISV-gebieden
1
 in de steekproef 

oververtegenwoordigd opdat voor de vervolgmodule Sociaal Fysiek voldoende 

respondenten kunnen worden geworven. 

7. De steekproefelementen die in de steekproef van 2008 onder de traditionele 

variant vallen èn niet tot de G31 behoren èn waarvan geen telefoonnummer 

bekend is, worden in 2009 aan huis waargenomen. Hiermee wordt bereikt dat 

de benodigde capaciteit in 2008 voor face-to-face waarneming wordt 

gereduceerd en kan worden aangewend om respons te behalen t.b.v. de 

                                                      

1
 ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
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vervolgmodule Sociaal-Fysiek. Deze maatregel geldt alleen voor de face-to-

face benadering in de traditionele steekproef van 2008. Dit betekent dat de 

non-respondenten uit de internetwaarneming van wie geen telefoonnummer 

bekend is en die in 2008 moeten worden herbenaderd, wèl face-to-face worden 

benaderd in 2008 ook als zij niet woonachtig zijn in een van de G31-

gemeenten. 

8. Personen die volgens de GBA gehuwd of geregistreerd partner zijn, worden 

met twee keer zo kleine kans getrokken als de overige personen. 

9. De samenstelling van de vragenlijst vindt in onderling overleg tussen VROM en 

CBS plaats op basis van de vastgestelde informatiebehoefte. Bij de 

vraagformuleringen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder 

door VROM gebruikte formuleringen.  

10. De vragenlijst maakt het interviewers mogelijk de voorgeschreven 

interviewtechnieken toe te passen. De vragenlijst wordt geprogrammeerd door 

CBS. 

11. De gemiddelde tijdsduur van de vragenlijst in CAPI en CATI wordt geraamd 

met de methode die daarvoor bij CBS in gebruik is. De tijdsduur van de 

vragenlijst mag die van de Woningmarktmodule 2006, te weten 37 minuten, 

niet overschrijden. 

12. De vragenlijst wordt vertaald in drie talen: Turks, Arabisch en Engels. Aan de 

hand van deze vertaalde vragenlijsten worden – indien zij de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen - interviews bij Turkse respectievelijk Marokkaanse 

respondenten van de 1
e
 generatie afgenomen en bij Engels sprekende 

respondenten. 

NB 2
e
 generatie Turken en Marokkanen zijn niet herbenaderd na signalering 

van een taalbarrière.  

13. De interviewers ontvangen voor de start van het veldwerk een mondelinge 

instructie en een schriftelijke handleiding. CBS ontwikkelt een programma voor 

de instructie van interviewers en voert de instructies uit. VROM levert 

desgewenst input voor de instructie en de handleiding. 

14. CBS stelt een aanschrijfbrief op, waarin wordt meegedeeld dat het om een 

gezamenlijk onderzoek gaat en dat de enquêtedata zullen worden verrijkt met 

registerdata. VROM levert desgewenst input voor de aanschrijfbrief. De 

aanschrijfbrief wordt door VROM en CBS gezamenlijk vastgesteld. 

15. De personen die responderen in de Woningmarktmodule worden geworven 

voor deelname aan vervolgmodules van WoON. 

16. CBS bepaalt de benaderingsstrategie voor de traditionele en de experimentele 

varianten. De benaderingsstrategieën worden besproken met VROM. 

17. Als de gekozen benaderingsstrategie niet tot het gewenste resultaat leidt dan 

zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om het resultaat te 

verbeteren. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de inzet van incentives. 

18. Voor de kwantitatieve monitoring wordt maandelijks voorafgaand aan een 

maand een overzicht geleverd van de verwachte resultaten in die maand en 

wordt uiterlijk vijf werkdagen na afloop van de maand een overzicht geleverd 

van de realisatie in die maand en de realisatie over de maanden tot dan toe. 

19. De kwalitatieve monitoring vindt plaats op basis van de volgende 

kwaliteitseisen: 

− De in het steekproefontwerp vastgestelde responsen per stratum moeten in 

het veldwerk gerealiseerd worden. De responsen worden via 

responspercentages voor responsclusters en gebiedsindelingen 

omgerekend naar de uitgezette steekproef. In het veldwerk is een 
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afwijkingsmarge van n100  op het gehanteerde responspercentage 

toegestaan waarbij n het aantal benaderde eenheden is per responscluster. 

Dit komt ongeveer overeen met een 95% betrouwbaarheidsmarge. 

− Voor de in de tabellen 1.1 en 1.2 genoemde variabelen wordt het erbij 

genoemde minimum responspercentage afgesproken. 

 

Tabel 1.1 Minimum responspercentage per vraagthema 

Vraagthema    Responspercentage 

Hypotheeklasten  80% (van de eigenaar-
bewoners) 

Netto maandhuur  97% (van de huurders) 
Gewenste gemeente   95% (van de verhuisgeneigden) 
Gewenste wijk / buurt / kern 95% (van de verhuisgeneigden) 
Tevredenheid woning   95% 
Tevredenheid woonomgeving 95% 
Betrokken bij leefbaarheid van de buurt 95% 
Interesse in particulier opdrachtgeverschap 95% 
Interesse in kopen eigen huurwoning 95% (van de huurders) 
Bezit internetaansluiting 95% 
Opleiding OP 95% 
Opleiding PA  95% 

 

Tabel 1.2 Routingvariabelen met 100% responseis  

Routingvariabele / Modulevariabelen   Responspercentage 

Huurwoning of koopwoning   100% 
Verhuisgeneigdheid 
Bouwjaarklasse  

100% 
100%  

Woningtype     100% 
Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 100% 
Nader te bepalen haakjesvraag I&I*+ 
Recente verhuizing 

100% 
100% 

* Zogenaamde haakjesvragen voor de bouwtechnische opname en mogelijke   
   andere vervolgmodules worden nog nader vastgesteld.  
+ Deze is komen te vervallen.  
 

2.2 Steekproef  

De samenstelling van de steekproef voor de Woningmarktmodule van WoON 2009 

is beschreven in paragraaf 4 van het bijbehorende onderzoeksdesign, zie Vosmer 

en Van Berkel (2008). Het steekproefontwerp bestaat uit twee delen: een evenredig 

deel en een Vogelaar-ISV deel. Bij het evenredig deel is een evenredige allocatie 

over de COROP-gebieden toegepast en bij het Vogelaar-ISV deel is een evenredige 

allocatie over de vereniging van Vogelaarwijken en ISV-gebieden toegepast. Het 

totaalontwerp is zodanig in elkaar gestoken dat verwachte aantallen respondenten 

ongeveer gelijk zijn aan door VROM gewenste aantallen respondenten naar 

COROP-gebieden, Vogelaarwijken, ISV-gebieden, G31-gemeenten en niet-G31-

gemeenten. 

Tijdens nader overleg tussen VROM en CBS is het steekproefontwerp aangepast. 

Naast gewenste responsaantallen naar bovengenoemde regionale kenmerken zijn 

gewenste responsaantallen naar herkomst en leeftijd binnen enkele regio’s 

vastgesteld. 

Gewenste regionale verdeling van de respons 

Regionale kenmerken waarvoor responswensen zijn besproken zijn Vogelaarwijken, 

ISV-gebieden, provincies, woonmileu-gebieden, WBA-gebieden, en COROP-

gebieden. Er zijn vele mogelijkheden om de totale respons over deze gebieden te 
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verdelen. Uiteindelijk is gebleken dat een evenredige verdeling van de respons voor 

de meeste deelgebieden het best aansluit bij de wensen van VROM. Er blijkt dan 

echter wel dat de respons in de Vogelaarwijken en ISV-gebieden kleiner is dan 

gewenst. De respons van 40.000 personen is daarom gesplitst in een deel van 

4.100 alleen binnen de Vogelaarwijken en ISV-gebieden, en een deel van 35.900 

die evenredig over heel Nederland zijn verdeeld. Na deze aanpassing blijkt de 

respons beter aan te sluiten bij de gewenste verdeling. In drie gebieden is het 

verwachte aantal responsen lager dan gewenst: 

- COROP-gebieden Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving, 

- COROP-gebied Noord-Drenthe, 

- COROP-gebied Zuidwest-Gelderland. 

In elk van deze drie gebieden worden 500 responsen gewenst. Om ook daaraan te 

voldoen is de gewenste respons in deze gebieden verhoogd met 63, 115 

respectievelijk 33 personen, ten koste van de gewenste respons van 35.900 

evenredig over heel Nederland. Appendix A bevat de gewenste responsen naar 

regionale kenmerken. 

Bepaling steekproefomvang 

Uitgangspunt voor de berekening van de te benaderen steekproefomvang zijn de 

gewenste responsaantallen naar COROP-gebied en G31-gemeenten uit tabel A.7 

van Appendix A. Er zijn de volgende aannames gedaan: 

- Twintig procent van de steekproef in 2008 en veertig procent van de januari- en 

februari-steekproef in 2009 wordt op experimentele wijze benaderd. De maart- 

en april-steekproef in 2009 worden volledig op traditionele wijze benaderd 

omdat de doorlooptijd van de experimentele behandeling drie maanden is. 

- In 2008 wordt 60% van de gewenste responsomvang behaald. 

- Bij de traditionele behandeling zijn de kansen op telefoonbezit naar COROP-

gebied en G31-gemeente conform de steekproef voor de Veiligheidsmonitor jan-

mrt 2008. Hierbij wordt wel gecorrigeerd voor trendmatige daling van bij CBS 

bekend telefoonbezit in de tijd en voor lager telefoonbezit in de Vogelaarwijken 

in de vier grote steden. 

- Bij de experimentele behandeling zijn de kansen op telefoonbezit naar COROP-

gebied en G31 gemeente overal vijf procentpunten kleiner. 

- De responskansen naar mode, COROP-gebied en G31-gemeente zijn 

gebaseerd op de Veiligheidsmonitor jan-mrt 2008. Hierbij is rekening gehouden 

met een oververtegenwoordiging in de steekproef van Vogelaarwijken in de vier 

grote steden met factor drie, en lagere responskansen in deze wijken. 

Met behulp van deze aannames zijn schattingen gemaakt van de te benaderen 

steekproefaantallen naar behandeling, mode en maand, zie tabellen 2.1 en 2.2. 
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Tabel 2.1  Te benaderen steekproefomvang naar behandeling, mode en maand in 2008 

  sep okt nov dec totaal 

traditioneel 7.634 7.634 7.634 7.634 30.537 

w.v. cati 5.576 5.576 5.576 5.576 22.304 

       capi 2.058 2.058 2.058 2.058 8.233 

      

experimenteel 2.267 3.162 3.866 3.866 13.161 

w.v. cawi 2.267 2.267 2.267 2.267 9.068 

       cati  895 895 895 2.684 

       capi   705 705 1.409 

      

Totaal 9.901 10.796 11.500 11.500 43.698 

w.v. cawi 2.267 2.267 2.267 2.267 9.068 

       cati 5.576 6.471 6.471 6.471 24.988 

       capi 2.058 2.058 2.763 2.763 9.642 

 
 
Tabel 2.2. Te benaderen steekproefomvang naar behandeling, mode en maand in 2009 

  jan feb mrt apr totaal 

traditioneel 4.154 4.154 5.968 5.968 20.244 

w.v. cati 1.673 1.673 2.788 2.788 8.921 

       capi 1.048 1.048 1.746 1.746 5.587 

       capi van 2008 (niet G31) 1.434 1.434 1.434 1.434 5.735 

      

experimenteel 3.413 3.234 1.279 564 8.490 

w.v. cawi 1.814 1.814   3.627 

       cati 895 716 716  2.326 

       capi 705 705 564 564 2.536 

      

totaal 7.567 7.388 7.247 6.531 28.734 

w.v. cawi 1.814 1.814   3.627 

       cati 2.567 2.389 3.504 2.788 11.248 

       capi 3.186 3.186 3.743 3.743 13.859 

 

 

Steekproefkader en steekproefontwerp 

Voor de steekproef van de Woningmarktmodule is een apart steekproefkader van 

personen afgeleid uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit 

steekproefkader heeft geen overlap met de steekproefkaders die het CBS voor 

andere personen- en adressensteekproeven gebruikt. Het steekproefkader is 

maandelijks vóór het moment van steekproeftrekking geactualiseerd met GBA-

informatie over verhuizingen, geboorte, sterfte, emigratie en immigratie.  

De steekproef voor de Woningmarktmodule is een tweetrapssteekproef. In de eerste 

trap worden deelgemeenten getrokken, in de tweede trap worden binnen de 

geselecteerde deelgemeenten personen getrokken. Hierbij worden partners in een 

huishouden met een halve kans getrokken. 

De deelgemeenten uit de eerste trap zijn als volgt gedefinieerd. 

- Buiten de G31 is een deelgemeente de gehele gemeente. 

- Binnen de G31 bestaat een gemeente uit twee deelgemeenten. De eerste 

deelgemeente wordt gevormd door de vereniging van de Vogelaarwijken en  

ISV-gebieden, de tweede deelgemeente is de rest van de gemeente. 
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- In de gemeente Rotterdam wordt de tweede deelgemeente nog onderverdeeld 

in Hoek van Holland en de rest. Dit wordt gedaan omdat Hoek van Holland tot 

een andere interviewregio behoort. 

Er zijn twee aparte steekproefontwerpen gemaakt. Een ten behoeve van het 

behalen van 4.100 responsen in de Vogelaarwijken en ISV-gebieden, en een ten 

behoeve van de overige 35.900 responsen. In het vervolg wordt laatstgenoemd 

steekproefontwerp aangeduid als het evenredige deel. 

Voor het evenredige deel zijn de deelgemeenten gestratificeerd naar COROP-

gebied en G31-gemeenten. Binnen elk stratum hebben personen die geen partner in 

een huishouden zijn allemaal dezelfde kans om in dit evenredige deel van de 

steekproef te komen. Voor partners in een huishouden in datzelfde stratum is de 

insluitkans gehalveerd. Personen uit verschillende strata hebben verschillende 

insluitkansen. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat er in vier COROP-

gebieden een extra steekproef is uitgezet. Ook het responsgedrag in de 

verschillende strata speelt hierbij een rol. Voor de extra steekproeven in de 

Vogelaarwijken en ISV-gebieden is iets soortgelijks gedaan. 

De maandporties zijn zo groot, dat alle deelgemeenten zelfselecterend zijn, met 

uitzondering van enkele Waddeneilanden. Die Waddeneilanden komen niet elke 

maand in de steekproef, de overige deelgemeenten wel. Het aantal personen per 

deelgemeente wordt bepaald door de steekproeffractie uit het betreffende stratum. 

Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen Vogelaarwijken en ISV-

gebieden, en de rest van de gemeente. 

 

Aanpassing van het steekproefontwerp voor de start van de waarneming 

Naast responswensen naar regionale kenmerken heeft VROM ook wensen ten 

aanzien van de responsaantallen naar herkomst en leeftijd binnen enkele regio’s. 

Deze wensen zijn opgenomen in Tabel 2.3. Kolom ‘65+’ bevat gewenste 

respondenten van 65 jaar of ouder en kolom ‘nw-allochtoon’ bevat gewenste niet-

westers allochtone respondenten. 

Tabel 2.3 Gewenste aantallen responsen naar regionale en persoonskenmerken 

 totaal 65+ nw-allochtoon 

Vogelaarwijken 4.008 704 1.500 

Rest G18 9.136 1.815 1.439 

G4 ISV 2.992 555 1.204 

G4 overig 4.671 830 1.020 

G27 ISV 2.993 586 523 

G27 overig 6.437 1.287 636 

 

Met het steekproefontwerp zoals boven beschreven kan niet aan alle wensen van 

tabel 2.3 worden voldaan. Er worden te weinig respondenten verwacht in de 

Vogelaarwijken en ISV-gebieden en in alle gebieden worden te weinig niet-westers 

allochtone respondenten verwacht. Om deze tekorten op te heffen zonder 

noemenswaardige toename van de totale steekproefomvang en de 

interviewercapaciteit per interviewregio, is het steekproefontwerp als volgt 

aangepast. 

1. De steekproefomvang van het evenredige deel is in de G31 met 1% verhoogd. 

2. De steekproefomvang van het Vogelaar-ISV deel is met 10% verhoogd. 
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3. Per G31-gemeente is de steekproefomvang buiten de Vogelaarwijken en ISV-

gebieden verminderd met het aantal steekproefpersonen dat als gevolg van 

punt 2 extra wordt uitgezet in de Vogelaarwijken en ISV-gebieden. 

4. Het aantal niet-westers allochtone steekproefpersonen in de G4 en G27 is met 

10% respectievelijk 25% verhoogd. 

5. De som van het aantal autochtone steekproefpersonen en het aantal westers 

allochtone steekproefpersonen in de G31 is verminderd met het aantal niet-

westers allochtone steekproefpersonen dat als gevolg van punt 4 extra wordt 

uitgezet in de G31. 

Deze aanpassingen leiden tot een uit te zetten steekproefomvang van 63.695 

personen. Dat zijn er 219 meer in de G31 dan in het ontwerp zonder aanpassingen. 

In Amsterdam is de toename van de steekproef met 43 personen het grootst. Daar 

neemt de steekproef toe van 6.244 naar 6.287 personen. 

Toepassing van het aangepaste steekproefontwerp leidt er toe dat verwacht wordt 

dat ook kan worden voldaan aan de responswens tabel 2.3. 

 

Extra steekproeven tijdens de dataverzameling 

In 2009 zijn maandelijks extra steekproeven voor de Woningmarktmodule uitgezet. 

Dit is gedaan om een dreigend responstekort in bepaalde doelgroepen zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

Er is een extra steekproef getrokken in de G31 met omvang 694 personen. Daarvan 

hadden 397 een telefoonnummer en zijn in januari telefonisch benaderd. De overige 

297 personen zijn in februari aan-huis benaderd. 

Volgens het steekproefontwerp van februari is een extra steekproef getrokken met 

een omvang van 4.535 personen, waarvan de 2.767 personen met telefoonnummer 

in februari telefonisch zijn benaderd. De overige 1.768 personen zijn niet benaderd 

en niet in de responsoverzichten opgenomen. 

Voor maart 2009 is een extra steekproef getrokken volgens de steekproefontwerpen 

van januari, februari en april samen. Van deze steekproef zijn in maart 1.303 

personen zonder telefoonnummer aan huis benaderd. Het betrof alleen 65-plussers 

en niet-westers allochtonen in de G31. De resterende elementen zijn gebruikt voor 

het samenstellen van de extra steekproeven voor april en mei. 

Ook voor april en mei zijn extra steekproeven getrokken. Er is een steekproef 

getrokken volgens het steekproefontwerp van april en een steekproef in de G31 

volgens de steekproefontwerpen van januari t/m april samen. Rekening houdend 

met verwachte responstekorten in de doelgroepen, in de oversamplingsgemeenten 

en voor Sociaal Fysiek, zijn 2.000 personen geselecteerd voor extra telefonische 

benadering in april. In mei zijn 1.056 personen via CATI en 1.738 via CAPI extra 

uitgezet. 

In totaal zijn voor de Woningmarktmodule 73.264 steekproefpersonen uitgezet 

waarvan 60.524 met de traditionele en 12.740 met de experimentele 

benaderingsstrategie. De uitgezette steekproeven naar behandeling, mode en 

maand zijn opgenomen in tabellen 2.4 en 2.5. De aantallen in deze tabellen zijn 

inclusief de extra uitgezette steekproeven. De cati-steekproef van de traditionele 

behandeling voor april bevat 4.811 personen. Hiervan zijn wegens interviewer-
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capaciteitsoverwegingen alle 2.811 personen met telefoonnummer uit de reguliere 

april-steekproef uitgezet in februari. 

 
Tabel 2.4 Uitgezette steekproefomvang naar behandeling, mode en maand in 2008 

  sep okt nov dec totaal 

traditioneel 7.307 7.273 7.364 7.263 29.207 
w.v. cati 5.599 5.585 5.688 5.532 22.404 
       capi 1.708 1.688 1.676 1.731 6.803 
      
experimenteel 2.273 3.198 3.955 3.993 13.419 
w.v. cawi 2.273 2.273 2.273 2.273 9.092 
       cati  925 992 987 2.904 
       capi   690 733 1.423 
      
totaal 9.580 10.471 11.319 11.256 42.626 
w.v. cawi 2.273 2.273 2.273 2.273 9.092 
       cati 5.599 6.510 6.680 6.519 25.308 
       capi 1.708 1.688 2.366 2.464 8.226 

 

Tabel 2.5  Uitgezette steekproefomvang naar behandeling, mode en maand in 2009 

  jan feb mrt apr mei totaal 

traditioneel 4.962 6.894 8.296 8.371 2.794 31.317 
w.v. cati 2.095 4.441 2.750 4.8111) 1.056 15.153 
       capi 1.540 1.094 4.250 2.197 1.738 10.819 
       capi van 2008 (niet G31) 1.327 1.359 1.296 1.363  5.345 
       
experimenteel 3.483 3.269 1.265 488  8.505 
w.v. cawi 1.824 1.824    3.648 
       cati 990 754 750   2.494 
       capi 669 691 515 488  2.363 
       
totaal 8.445 10.163 9.561 8.859 2.794 39.822 
w.v. cawi 1.824 1.824    3.648 
       cati 3.085 5.195 3.500 4.8111) 1.056 17.647 
       capi 3.536 3.144 6.061 4.048 1.738 18.527 
1) Hiervan zijn 2.811 personen in februari en 2.000 in april uitgezet. 

2.3 Vragenlijst 

De vragenlijst voor de Woningmarktmodule 2009 is in onderling overleg tussen CBS 

en VROM ontwikkeld op basis van de vragenlijst 2006. Binnen CBS is de taakgroep 

Ontwerp van de sector Dataverzameling hiervoor verantwoordelijk. Het 

vragenlijstontwerp is door middel van vragenlijstschema’s
2
 door de 

vragenlijstontwikkelaar afgestemd met VROM. De vragenlijst is in Blaise 

geprogrammeerd. Blaise is de door het CBS ontwikkelde standaardsoftware voor 

elektronische vragenlijsten. Op het ontwerp van de vragenlijst wordt verder 

ingegaan in paragraaf 2.3.1. De routingcontrole komt aan bod in paragraaf 2.3.2. In 

paragraaf 2.3.3 wordt een toelichting gegeven op de gebruikte instructiemethode. In 

paragraaf 2.3.4 tenslotte, wordt nader gekeken naar de vragenlijstduur. 

                                                      
2
 Schematische weergave van een vragenlijst waarbij de volgorde van vragen, 

routingvoorwaarden, tekstimputaties en afleidingen worden weergegeven, onderverdeeld in 
vragenblokken. 
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2.3.1 Vragenlijstontwerp 

Uitgangspunt voor de vragenlijst module Woningmarkt WoON in 2009 was de 

vragenlijst uit 2006. In tabel 2.4 wordt een overzicht gegeven van de vragenlijst in 

2009. 

 

Tabel 2.4 Inhoud vragenlijst module Woningmarkt WoON 2009 

Bloknr Omschrijving Toelichting 

1 Huishoudbox Vragen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling 
en positie in het huishouden. 

2 Nationaliteit Vraag naar etnische groepering waartoe onderzoekspersoon zichzelf 
rekent. 

3 Eigendomsvorm 
huidige woning 

Is de woning een koop- of huurwoning. 

4 Verhuur 
woonruimte 

Vragen over onder- en verhuur van de woning. 

5 Ouderenwoning Vragen m.b.t. het hebben van een ouderenwoning en bijbehorende 
faciliteiten. 

6 Toegankelijkheid 
en aanpassingen 
woning 

Vragen over eventuele aanpassingen in de woning. 

7 Woningtype en 
VVE 

Vragen over het soort woning. 

8 Kenmerken 
huidige woning 

Vragen over de huidige woning m.b.t. bouwjaar, oppervlakten, 
aanwezigheid van tuin/balkon, eigen keuken etc. 

9 Gezondheid en 
bewegen 

Vragen over de gezondheid en mobiliteit van de onderzoekspersoon. 

10 Kosten 
huurwoning 

Vragen over de verhuurder, huurkosten en andere kosten zoals gas, 
water en licht. 

11 Huurtoeslag Vragen over het al dan niet ontvangen van huurtoeslag. 
12 Kopen 

huurwoning 
Vragen over het willen kopen van de huurwoning. 

12 Kwijtschelding 
heffingen 

Vraag over een eventuele kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. 

13 Kosten 
koopwoning 

Vragen over aankoopbedrag, verkoopbedrag en hypotheek van de 
woning. 

14 Koopwoning was 
huurwoning 

Vragen over het aankoopjaar, redenen om de huurwoning te kopen en de 
vorige verhuurder. 

15 Onderhoud 
woning 

Vragen over het onderhoud van de woning. 

16 Tevredenheid 
huidige woning 

Vragen over  tevredenheid met verschillende aspecten van de woning. 

17 Huidige 
woonomgeving 

Vragen over verschillende aspecten van de woonomgeving. 

18 Voorzieningen in 
de wijk 

Vragen over de aanwezigheid van en tevredenheid met voorzieningen in 
de buurt, zoals winkels, openbaar vervoer, scholen. 

19 Verhuizingen in 
de afgelopen 2 
jaar 

Indien de onderzoekspersoon is verhuisd in de afgelopen 2 jaar, dan 
vragen over de huishoudsamenstelling voor en na de verhuizing, vorige 
woonplaats, en redenen om te verhuizen. 

20 Kenmerken vorige 
woning 

Vragen over de vorige woning m.b.t. eigendomsvorm en soort woning. 

21 Huurprijs vorige 
woning 

Vragen over de verhuurder en het huurbedrag van de vorige woning. 

22 Verkoopprijs 
vorige woning 

Vragen over de verkoopprijs en het aankoopbedrag van de vorige 
woning. 

23 Vrijkomen vorige 
woning 

Vragen m.b.t. het beschikbaar komen van de vorige woning voor nieuwe 
bewoners. 

24 Verhuiswens en 
verhuisreden 

Vragen over het willen verhuizen binnen 2 jaar, redenen om wel/niet te 
willen verhuizen, huishoudsamenstelling na de verhuizing. 
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Tabel 2.4 Inhoud vragenlijst module Woningmarkt WoON 2009 (vervolg). 

Bloknr Omschrijving Toelichting 

25 Kenmerken 
gewenste woning 

Vragen over kenmerken waar de gewenste woning aan moet voldoen. 

26 Particulier 
opdrachtgeversch
ap 

Vragen over het (laten) bouwen van een nieuwe woning. 

27 Gewenste wijk of 
woonplaats 

Vragen over gewenste kenmerken van de toekomstige woonomgeving. 

28 Zoekacties 
nieuwe woning 

Vragen over acties die de onderzoekspersoon heeft ondernomen om een 
nieuwe woning te vinden. 

29 Belang 
kenmerken 
woning en 
woonomgeving 

Vragen over het belang dat er aan verschillende aspecten van de woning 
en woonomgeving wordt gehecht. 

30 Werk OP Heeft de onderzoekspersoon betaald werk. 
31 Mobiliteit werk OP Vragen over woon-werkverkeer. 
32 Mobiliteit 

recreatief 
Vragen over de tweede woning, recreatie en vakantie. 

33 Contacten en vrije 
tijd 

Vragen over contacten met familie/vrienden en vrijetijdsbesteding. 

34 PC-bezit en 
andere 
huishoudelijke 
apparaten 

Vragen over PC- en autobezit. 

35 Opleiding OP Actuele en hoogstvoltooide opleiding van de onderzoekspersoon. 
36 Werk Partner Heeft de partner van de onderzoekspersoon betaald werk. 
37 Mobiliteit werk 

partner 
Vragen over woon-werkverkeer partner. 

38 Opleiding partner Actuele en hoogstvoltooide opleiding partner. 
39 Vervolgonderzoek Werving voor vervolgonderzoek. 

                                                                         

Ten opzichte van de vragenlijst van 2006 zijn er de nodige wijzigingen doorgevoerd 

in de vragenlijst van 2009. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt 

verwezen naar de vragenlijst-verantwoording. 

Voor de eenvoud van het gebruik zijn de naamgeving van de variabelen, de 

volgorde van de values en de value labels niet gewijzigd. Deze regel geldt bij kleine 

wijzigingen in de vraagstelling of in de antwoordcategorieën. Bij grote wijzigingen 

(zoals een ander aantal antwoordcategorieën) zijn, net als voor nieuwe vragen, 

nieuwe namen toegekend. 

Vanwege de complexiteit van de standaard CBS Huishoudbox, is een alternatief 

ontwikkeld voor de CAWI-mode en voor de oversampling. Deze vereenvoudigde 

huishoudbox bevat alle variabelen die nodig zijn voor de routing van de vragenlijst. 

Daarnaast sluiten de variabelen aan op de reguliere Huishoudbox zodat ze in de 

dataprocessing tot één model gevoegd kunnen worden. Inhoudelijk zijn de overige 

blokken in elke mode gelijk. Logischerwijs wijkt de lay-out en de aanwijzingen voor 

de interviewer (capi, cati) of respondent (cawi) per mode af. Ook de werkwijze bij 

verhuizingen bij de telefonische en face-to-face waarneming is anders dan bij de 

internetwaarneming.  

Na afronding van het veldwerk is desondanks geconstateerd dat de routering niet 

conform WoON 2006 in de vragenlijst is opgenomen. In WoON2006 is van 

respondenten in een overige huishoudsamenstelling vastgesteld of ze tot de 

huishoudkern behoren of niet. Als ze tot de huishoudkern behoorden dan volgden ze 

de (uitgebreide) route van de huishoudkern. In WoON2009 behoren alle 

respondenten in een overige huishoudsamenstelling niet tot de huishoudkern. Dit 

routeverschil is in de dataprocessing recht getrokken.  
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2.3.2 Routingcontrole 

Respondenten krijgen niet alle vragen uit het onderzoek voorgelegd, doordat de 

vragenlijst zo gebouwd is dat respondenten alleen de vragen krijgen die voor hen 

relevant zijn. Vaak wordt de respondent ook om vragen heen geleid omdat uit 

eerdere antwoorden zijn antwoord op bepaalde vragen al kan worden afgeleid. 

De in de computergestuurde vragenlijsten opgenomen routing kan behoorlijk 

complex zijn. Het is van belang de routing goed te controleren om te voorkomen dat 

tijdens de analysefase blijkt dat essentiële vragen ten onrechte niet zijn gesteld. Er 

wordt binnen CBS een standaard testmethode toegepast waarmee kan worden 

nagegaan of de in het ontwerp van de vragenlijst vastgelegde routing op een juiste 

wijze is geprogrammeerd.  

 

De gehanteerde testmethode bestaat eruit dat op basis van de te testen vragenlijst 

een testopzet opgesteld wordt. In de testopzet wordt aangegeven welke 

vragenblokken op welke manier getest gaan worden. Vervolgens worden voor de te 

testen vragenblokken testprotocollen ontwikkeld. Deze beschrijven stap voor stap 

welke gegevens door de testers in de vragenlijst ingevoerd dienen te worden. De 

testprotocollen worden na accorderen door de vragenlijstontwikkelaars uitgezet bij 

de testers. Na de instructie van de testers gaan deze aan de slag met de 

testprotocollen en rapporteren via een elektronisch standaardformulier hun 

bevindingen. Het testen is een iteratief proces, dat meestal na drie iteraties kan 

worden afgesloten. 

Voor de WoON vragenlijst zijn meer dan 200 protocollen opgesteld. Bij de eerste 

iteratie zijn ongeveer de helft van de protocollen niet goed door de test gekomen. 

Hierna zijn er nog een aantal testronden gevolgd. In de laatste ronde van de 

netwerktest werden geen fouten meer geconstateerd. 

2.3.3 Instructie 

Alle interviewers en agents van het CBS zijn specifiek getraind in medewerking 

verkrijgen van respondenten en in de toepassing van de voorgeschreven 

interviewtechnieken. Ten behoeve van de module Woningmarkt WoON 2009 zijn 

alle interviewers en agents voor aanvang van de waarneemperiode mondeling 

geïnstrueerd. Medewerking verkrijgen voor de module Woningmarkt vormt 

onderdeel van deze instructie.  

De mondelinge instructie aan interviewers en agents heeft plaatsgevonden in 

augustus en september 2008. De interviewers hebben de instructie gevolgd in 

Utrecht en de agents in Heerlen. De instructie is gegeven in de vorm van een 

zogenaamde stationtraining waarbij de cursisten in kleine groepjes bij toerbeurt een 

drietal stations bezochten. Op elk station werd een onderdeel van de instructie 

uitgevoerd. Eén station stond in het teken van het oefenen van de vragenlijst; een 

tweede station besteedde aandacht aan de brieven en de logistiek van het 

onderzoek. Het derde station tenslotte, ging in op het overhalen van respondenten. 

Medewerkers van VROM hebben bij de mondelinge instructies een presentatie 

gegeven over de achtergrond van het WoON onderzoek. In Appendix B is de WoON 

specifieke handleiding opgenomen.  
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2.4 Benaderingsstrategie 

Deze paragraaf beschrijft de benaderingsstrategieën die zijn toegepast bij WoON 

2009. De brieven die zijn gebruikt staan in Appendix C. Voor de uitvoering van de 

Woningmarktmodule 2009 is tachtig procent van de steekproef op de traditionele 

wijze via cati-capi benaderd en twintig procent op een experimentele wijze via cawi 

gevolgd door cati-capi. De laatste steekproef van de experimentele behandeling is in 

februari 2009 uitgezet, omdat de doorlooptijd van de experimentele 

benaderingsstrategie drie maanden is.  

 

Traditionele behandeling 

Bij het traditionele deel zijn de steekproefpersonen van wie een telefoonnummer bij 

het CBS bekend is telefonisch benaderd, de overige steekproefpersonen zijn aan 

huis bezocht. Steekproefpersonen die in 2008 in de steekproef van de traditionele 

variant vielen èn niet in een G31 gemeente woonden èn van wie geen 

telefoonnummer bekend was, zijn in 2009 aan huis waargenomen, zie figuur 1. 

Hiermee is bereikt dat de benodigde capaciteit in 2008 voor face-to-face 

waarneming werd gereduceerd en afgestemd was op de beschikbare 

interviewercapaciteit in het najaar van 2008. 

 

Figuur 1. Schematisch overzicht traditionele behandeling naar jaar, gemeenteklasse en 

waarnemingsmethode 

 2008  2009 

 G31 Rest NL  G31 Rest NL 

 

CATI 

 

 

 

  

    

 

  

CAPI  

 

  

      

  

      

 

De benaderingsstrategie die bij de telefonische benaderingen is toegepast komt 

overeen met de benaderingsstrategie die voor vergelijkbare onderzoeken van het 

CBS wordt gehanteerd. Voor WoON is elke telefonisch te benaderen 

maandsteekproef verdeeld in twee belporties van gelijke omvang. De ene belportie 

is in de eerste helft van de maand benaderd, de andere in de tweede helft van de 

maand. De steekproefpersonen hebben een aanschrijfbrief ontvangen met het 

verzoek deel te nemen aan de Woningmarktmodule. In de brief is aangegeven dat 

het onderzoek in samenwerking met VROM wordt uitgevoerd. Er zijn drie 

contactpogingen gedaan, gespreid over de dagen van de halfmaandelijkse 

veldwerkperiode. Voor alle steekproefpersonen vindt de eerste contactpoging plaats 

in de eerste week van de veldwerkperiode. Per contactpoging worden drie 

belpogingen gedaan, een in de ochtend, een in de middag en een in de avond. 

Tijdens de uitvoering kan hier vanaf geweken worden. In het kader van 
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responsverhoging zijn meer belpogingen gedaan. Het gemiddeld aantal pogingen 

wordt vermeld in paragraaf 3.3.4.  

De benaderingsstrategie die bij de aan-huis benaderingen wordt toegepast komt 

overeen met de benaderingsstrategie die voor vergelijkbare CBS-onderzoeken 

wordt gehanteerd. Er worden tot maximaal zes bezoeken uitgevoerd, tenzij bij het 

zesde bezoek een harde afspraak is gemaakt. Vanaf het derde vergeefse bezoek 

mag de interviewer de respondent ook telefonisch benaderen voor het maken van 

een afspraak voor een aan-huis bezoek. In de onderzoeksopzet voor WoON is er in 

eerste instantie geen telefoonnummer beschikbaar, omdat de persoon in zo’n geval 

telefonisch benaderd zou worden (CATI). Echter, de aan-huis interviewer kan 

informatie krijgen van de buren of zelf nog iets opzoeken en zo alsnog het 

telefoonnummer achterhalen. Dit zal meestal niet het geval zijn. Tegelijkertijd blijft 

de interviewer aan-huis bezoeken. Elke face-to-face te benaderen maandsteekproef 

is als een portie uitgezet met de betreffende maand als veldwerkperiode.  

 

Experimentele behandeling 

De benaderingsstrategie voor de experimentele behandeling is gebaseerd op 

ervaringen bij eerder uitgevoerde experimenten door het CBS, zie Janssen (2007). 

Bij het experimentele deel wordt een aanschrijfbrief verstuurd naar de 

steekproefpersonen, met het verzoek om via internet deel te nemen aan de 

Woningmarktmodule. Deze brief is aan het eind van de maanden augustus, 

september, tot en met januari verstuurd ten behoeve van internetwaarneming in 

september, oktober, tot en met februari. Een week na de verzending van de 

aanschrijfbrief wordt een rappelbrief verstuurd naar degenen die op dat moment nog 

niet hebben gerespondeerd. Weer een week later gebeurt hetzelfde. 

Steekproefpersonen die ongeveer een maand na ontvangst van de aanschrijfbrief 

niet hebben gerespondeerd, en niet aan het CBS hebben doorgegeven deelname 

aan het onderzoek te weigeren, worden herbenaderd via cati-capi. Op het moment 

dat de herbenaderingsporties geprepareerd worden, wordt voor respondenten de 

mogelijkheid afgesloten om de vragenlijst via internet in te vullen. Hiermee wordt 

voorkomen dat respondenten gelijktijdig via internet en telefonisch dan wel face-to-

face reageren. 

Internet-nonrespons van wie het telefoonnummer bekend is, wordt telefonisch 

benaderd in de eerste helft van de volgende maand. Internet-nonrespons zonder 

telefoonnummer wordt pas een maand later aan huis benaderd. Dit komt doordat de 

toewijzing van adressen aan face-to-face interviewers maandelijks plaatsvindt. 

Ongeveer halverwege een maand vindt deze toewijzing ten behoeve van 

waarneming in de erop volgende maand plaats. De benaderingsstrategieën 

telefonisch en face-to-face bij de experimentele behandeling zijn hetzelfde als bij de 

traditionele behandeling met als enig verschil dat geen aanschrijfbrieven verstuurd 

worden. De benaderingsstrategie van de experimentele behandeling is hieronder 

schematisch weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2 Benaderingsstrategie experimentele behandeling 

 

 

Hoewel de steekproeven zo kort mogelijk voor de aanvang van een nieuwe 

waarneemperiode worden getrokken, is niet te voorkomen dat het adres in de 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) niet juist blijkt te zijn omdat de 

steekproefpersoon is verhuisd. Als geconstateerd wordt dat een steekproefpersoon 

niet meer woonachtig is op het opgegeven adres, dan worden de NAW-gegevens 

opnieuw opgevraagd bij de GBA. Als er een ander dan het oorspronkelijke adres 

wordt verkregen dan worden de betreffende personen opnieuw benaderd op het 

nieuwe adres. 

Tenslotte zijn er een aantal extra acties uitgezet om de respons te verhogen (zie 

paragraaf 2.2 en paragraaf 3.2). Niet alleen het aantal respondenten is verhoogd, 

ook het responspercentage. Dit laatste vooral door betere uitbating van de 

steekproef, bijvoorbeeld door herbenadering van non-contacten, afgesloten 

telefoonnummers en verhuizers.  
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3. Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd door de sector Dataverzameling van het CBS. In deze 

paragraaf worden achtereenvolgens de organisatie, opzet, resultaten en evaluatie 

door CBS-interviewers en –agents voor de Woningmarktmodule 2009 beschreven. 

3.1 Organisatie 

De taakgroep Interviewen binnen de sector Dataverzameling is verantwoordelijk 

voor face-to-face en telefonische dataverzameling. De dataverzameling via internet 

wordt ingericht door de taakgroep Uitvoeren Centraal. Dit laatste 

organisatieonderdeel is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de 

dataverzameling. 

De face-to-face organisatie bestaat uit ongeveer 250 face-to-face interviewers. De 

interviewers worden aangestuurd door 13 decentraal opererende regiomanagers die 

op hun beurt worden aangestuurd door de taakgroepchef Interviewen. Voor WoON 

zijn 235 interviewers ingezet. Voor de telefonische waarneming zijn circa 130 agents 

inzetbaar. De agents worden aangestuurd door teamleiders, die op hun beurt 

worden aangestuurd door de taakgroepchef Interviewen. Voor WoON zijn 139 

agents ingezet. De telefonische waarneming vindt doorgaans plaats op maandag tot 

en met vrijdag. Er wordt ook wel eens op zaterdag gebeld, maar dat is (nog) geen 

regel. Op feestdagen en oudjaarsdag is niet gebeld. Er worden drie diensten per 

dag onderscheiden: een ochtenddienst van 09.00-13.00 uur, een middagdienst van 

13.00-17.00 uur en een avonddienst van 17.00-21.00 uur.  

3.2 Opzet van het veldwerk 

Het veldwerk voor de Woningmarktmodule traditionele behandeling is gestart op 1 

september 2008. De steekproefpersonen zijn face-to-face en telefonisch benaderd, 

zoals beschreven in paragraaf 2.4. Het veldwerk voor de Woningmarktmodule 

experimentele behandeling  is gestart op 28 augustus 2008 met het verzenden van 

de aanschrijfbrieven naar de steekproefpersonen aan wie gevraagd werd via 

internet te responderen. De telefonische herbenadering van steekproefpersonen die 

niet via internet hebben deelgenomen aan het onderzoek (experimentele 

behandeling) is ongeveer een maand na ontvangst van de aanschrijfbrief gestart. 

De aan-huis herbenadering is voor de steekproefpersonen uit september uitgevoerd 

in november, voor de personen uit oktober in december, etc. 

Naast deze vooraf opgezette benaderingsstrategie en indeling van de 

veldwerkporties, zijn een aantal responsbevorderende maatregelen genomen: 

- Vanaf veldwerkperiode januari 2009 zijn incentives ingezet in de vorm van een 

postzegelboekje bij de aanschrijfbrief. 

- Er zijn extra steekproeven getrokken (zoals is beschreven in paragraaf 2.2). 

- Oorspronkelijk zou het onderzoek tot en met april 2009 plaatsvinden, daar is de 

maand mei bijgekomen. In mei zijn slechts enkele responsen gehaald, die 

geconcentreerd zijn in gebieden waar de responstargets nog niet gehaald 

waren. 
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- De geen-contacten uit de telefonische waarneming zijn in een latere periode 

telefonisch herbenaderd. Ook zijn een aantal cati porties langer open blijven 

staan om de kans op contact te vergroten. 

- Afgesloten telefoonnummers uit de telefonische waarneming zijn face-to-face 

herbenaderd. 

 

Door de responsbevorderende maatregelen is de oorspronkelijke benaderstrategie 

bijgesteld. Hoe de aanpak is veranderd staat gepresenteerd in de figuren 3a en b. 

Figuur 3a. Benaderstrategie CAPI deel WoON. 

 

 

Bijgesteld plan van aanpak capi-deel WoON 

 

NB Alleen weergegeven vanaf januari 2009 aangezien in september t/m december 

2008 de aanpak niet is bijgesteld.  
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Afgesloten telnrs 

(sep-dec) 

Verhuizers 

 (feb, mrt) 

Afgesloten telnrs 

 (feb, mrt) 

Extra steekproef 

Extra G 31 

jan  feb  mrt  apr  mei 

Oorspronkelijk plan van aanpak capi-deel WoON 
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Figuur 3b. Benaderstrategie CATI deel WoON. 

 

 

 

NB Alleen weergegeven vanaf januari 2009 aangezien in september t/m december 

2008 de aanpak niet is bijgesteld.  

 

 

3.3 Veldwerkresultaten 

In deze paragraaf worden de veldwerkresultaten weergegeven. Achtereenvolgens 

worden de responsoverzichten, de gerealiseerde vragenlijstduur, het veldwerk bij 

anderstaligen en het gemiddeld aantal contactpogingen toegelicht. 

3.3.1 Responsoverzichten 

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de bereikte resultaten van de reguliere 

Woningmarktmodule na afronding van het veldwerk op 30 mei 2009. Deze tabel 

bevat de status van alle adressen van de uitgezette steekproef op het moment dat 

het veldwerk werd afgesloten. De responspercentages zijn gewogen voor 

insluitkans, omdat een deel van de steekproef niet evenredig is getrokken (zie ook 

paragraaf 2.2). Hierdoor zijn sommige bevolkingsgroepen van de doelpopulatie van 

de Woningmarktmodule oververtegenwoordigd in de steekproef en andere juist 
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ondervertegenwoordigd. De resultaten van de dataverzameling worden daarom het 

best beoordeeld met gewogen responscijfers. Het gewicht van een 

steekproefpersoon is 1 gedeeld door de kans waarmee die persoon is geselecteerd 

in de steekproef. Op deze manier tellen personen met een grotere insluitkans 

minder zwaar mee dan personen met een kleinere insluitkans. Omdat de 

insluitgewichten van alle personen in de steekproef optellen tot het populatietotaal, 

ziet het gewogen responspercentage er als volgt uit: 

 

 



Sk k

kr

N
p



100
 

 

waarbij N de populatieomvang aanduidt, S de steekproef, k  de insluitkans van 

persoon k, en rk is gelijk aan 1 als persoon k heeft gerespondeerd en 0 anders.  

 

Tabel 3.1 Responscijfers* WoON 2009 

 Aantal Percentage 

  Gewogen* ongewogen 
Uitgezette steekproef 73.264 100 100 
Kaderfouten 3.778 4,2 5,2 

 OP overleden 148   

 OP verhuisd naar het buitenland 351   

 OP  onbekend/onvindbaar 2.612   

 OP naar instelling/tehuis binnen 
Nederland 

381   

 Telefoonlijn afgesloten 286   

    
Uitgezette steekproef minus de kaderfouten 69.486 100 100 
Non respons 28.734 37,4 41,4 

 Verhuisd 2.331   

 Weigering 13.460   

 Geen contact 3.992   

 Geen gelegenheid 3.556   

 Non respons door C&C 189   

 Afgebroken interview 196   

 Overige non respons 5.010   

    
Respons 40.752 62,6 58,6 

 Capi 13.755   

 Cati 23.826   

 Cawi 3.171   

    

* Gewogen naar het verschil in insluitkans 

 

In totaal zijn er 13.755 interviews (34%) via CAPI afgenomen, 23.826 interviews 

(58%) via CATI en zijn 3.171 vragenlijsten (8%) via internet ingevuld. De totale 

respons bedroeg 62,6%. Er zijn vele verklaringen voor het feit dat vooraf geschatte 

responsaantallen per mode afwijken van gerealiseerde aantallen. CBS had bij het 

schatten van responskansen geen recente gegevens van een onderzoek dat 

inhoudelijk goed vergelijkbaar is met de Woningmarktmodule. 

De enquêtedeelname verschilt per bevolkingsgroep. Tabel 3.2 toont de respons, 

waarbij is gecorrigeerd voor verschil in insluitkansen bij de steekproeftrekking. De 

responscijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid 
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woongemeente, landsdeel woongemeente, herkomst/generatie, plaats in het 

huishouden en besteedbaar inkomen van het huishouden. 

Mensen tot 35 jaar en 75-plussers responderen minder dan andere leeftijdsgroepen. 

Vrouwen responderen wat vaker dan mannen. Gehuwden responderen vaker dan 

degenen die ongehuwd, gescheiden of verweduwd zijn. In sterk stedelijke gebieden 

blijft de respons met 54 procent duidelijk achter op de overige woongebieden en 

personen die in het westen wonen hebben minder vaak meegedaan dan bewoners 

van de drie andere landsdelen. Groot zijn de responsverschillen naar herkomst en 

generatie. Vooral niet-westerse allochtonen doen met 47 procent beduidend minder 

vaak mee dan westerse allochtonen (58 procent) en autochtonen (65 procent). Het 

blijken voornamelijk de allochtonen van de eerste generatie te zijn die minder 

responderen. 

De respons van de groep die voor de enquête is benaderd kan voor 4,1 procent 

worden verklaard uit genoemde kenmerken (zie onderste regel tabel 3.2). Behalve 

stedelijkheid van de woongemeente dragen alle kenmerken hier significant aan bij. 

Dat betekent dat de bevolkingsgroepen uitgesplitst naar stedelijkheid van de 

woongemeente qua respons niet van elkaar verschillen, wanneer wordt gecorrigeerd 

voor de overige kenmerken. 
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Tabel 3.2 Responscijfers naar een diverse achtergrondkenmerken. 

Kenmerk Categorie Percentage 

  Gew* ongew 

Totaal Totaal 63 59 

    

Leeftijd 19-24 jaar 60 56 

 25-34 jaar 57 52 

 35-44 jaar 63 58 

 45-54 jaar 65 61 

 55-64 jaar 67 64 

 65-74 jaar 67 65 

 75 jaar en ouder 56 55 

    

Geslacht Man 61 56 

 Vrouw 65 61 

    

Burgerlijke staat Ongehuwd 57 54 

 Gehuwd/partnerschap 67 64 

 Verweduwd 60 59 

 Gescheiden 61 59 

    

Stedelijkheid woongemeente Zeer sterk 54 51 

 Sterk 63 60 

 Matig 65 62 

 Weinig 65 64 

 Niet 65 64 

    

Landsdeel woongemeente Noord-Nederland 65 63 

 Oost-Nederland 63 60 

 West-Nederland 59 55 

 Zuid-Nederland 66 64 

    

Herkomstgroepering Autochtoon 65 62 

 Westers allochtoon 58 54 

 Niet-westers allochtoon 47 44 

    

Generatie Autochtoon 65 62 

 1e Generatie allochtoon 48 45 

 2e Generatie allochtoon 59 53 

    

Plaats in het huishouden Kind 60 58 

 Alleenstaande 56 54 

 Partnerschap zonder kinderen 65 63 

 Partner in paar met kinderen 67 64 

 Ouder in 1-ouder huish 61 59 

 Overige leden 43 41 

    

Besteedbaar Inkomen van het 
huishouden 

1e Kwintiel 52 50 

 2e Kwintiel 58 56 

 3e Kwintiel 63 60 

 4e Kwintiel 67 63 

 5e Kwintiel 66 64 

    

Verklaarde variantie Nagelkere R
2
 4,1  

*)
 Gecorrigeerd voor verschil in insluitkansen 
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In overleg tussen VROM en CBS zijn de gewenste responsaantallen naar regionale 

en persoonskenmerken vastgesteld. In tabel 2.3 en appendix A staan de gewenste 

aantallen respons naar regionale en persoonskenmerken gepresenteerd. De 

gerealiseerde responsen voor de reguliere Woningmarktmodule zijn opgenomen in 

tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Gerealiseerde aantallen responsen naar regionale en persoonskenmerken 

 Totaal 65+ Nw-allochtoon 

Vogelaarwijken 4.649 906 1.819 
Rest G18 10.000 1.895 1.756 
G4 ISV 3.452 676 1.398 
G4 overig 5.082 973 1.307 
G27 ISV 3.291 620 628 
G27 overig 7.043 1.410 776 

 

Uit tabel 3.3 blijkt dat voor elke doelgroep meer responsen zijn gerealiseerd dan 

gewenst. De verschillen respectievelijk quotiënten van gerealiseerde en gewenste 

responsaantallen zijn opgenomen in tabellen 3.4 en 3.5.  

 

Tabel 3.4 Verschillen van gerealiseerde en gewenste aantallen responsen naar regionale en 
persoonskenmerken 

 Totaal 65+ Nw-allochtoon 

Vogelaarwijken 641 202 319 
Rest G18 864 80 317 
G4 ISV 460 121 194 
G4 overig 411 143 287 
G27 ISV 298 34 105 
G27 overig 606 123 140 

 

Tabel 3.5 Quotiënten van gerealiseerde en gewenste aantallen responsen naar regionale en 
persoonskenmerken 

 Totaal 65+ Nw-allochtoon 

Vogelaarwijken 116 129 121 
Rest G18 109 104 122 
G4 ISV 115 122 116 
G4 overig 109 117 128 
G27 ISV 110 106 120 
G27 overig 109 110 122 

 

In appendix D staan twee tabellen waarin de gerealiseerde responsen van de 

reguliere Woningmarktmodule ook zijn uitgezet naar inkomensverdeling en naar de 

COROP gebieden. 

 

3.3.2 Vragenlijstduur 

Randvoorwaarde 11 uit paragraaf 2.1 schrijft voor dat de gemiddelde tijdsduur van 

de vragenlijst maximaal 37 minuten zal bedragen. Na afloop van het veldwerk is de 

gemiddelde vragenlijstduur per mode van dataverzameling bepaald, zie tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Gemiddelde vragenlijstduur per mode 

 CAPI CATI 

Totale vragenlijstduur in minuten 39 31 
   
Waarvan afgenomen in:   
      Nederlands 38,9 31 

      Engels 49,9 44,9 
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Uit tabel 3.6 blijkt dat de vragenlijstduur voor CAPI hoger is dan oorspronkelijk 

toegestaan. Uit de tabel blijkt ook dat eenzelfde vragenlijst tot een andere 

interviewduur leidt, afhankelijk van de mode. Dit betekent dat afspraken per mode 

moeten worden gemaakt wat betreft de maximale gemiddelde interviewduur om te 

voorkomen dat de veldwerkorganisatie voor verrassingen komt te staan wat betreft 

de benodigde interviewercapaciteit. Uit de tabel is ook te concluderen dat het 

afnemen van de vragenlijst in de Engelse taal beduidend meer tijd kost dan het 

afnemen in het Nederlands. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Engels niet altijd 

de moedertaal van de respondent, noch van de interviewer was.  

Hoewel de gemiddelde vragenlijstduur bij CATI lager is dan oorspronkelijk was 

toegestaan, was deze voor deze mode toch echt te lang. Dit blijkt uit een aantal 

zaken: 

- Het aantal afgebroken interviews is ruim 900; dit komt overeen met bijna 4% 

van het totaal aantal responsen in de CATI mode. Deze zijn niet direct zichtbaar 

in de resultaten. De eindresultaatcode ‘afgebroken interview’ is alleen in de 

CAPI mode te selecteren. In de CATI mode zijn de afgebroken interviews onder 

een andere eindresultaatcode afgeboekt, zoals ‘weigering’ en ‘niet in staat’. Een 

deel van de vragenlijst is ingevuld, maar de respondent haakt alsnog af. De 

agent moet dan een non-respons reden invullen, en het record wordt onder die 

reden weggeschreven. Hierbij kan de agent dus niet kiezen voor de code 

‘afgebroken interview’. 

Vanuit het Contact Center kwam het signaal dat er veel interviews afgebroken 

werden. Om bovenstaande te achterhalen is een extra analyse gedaan waarbij 

in het kort gekeken is naar personen met eindresultaat nonrespons, waarvan 

wél een deel van de vragenlijst ingevuld was.  

- Daarnaast zijn er nog circa 900 CATI interviews die op een andere dag 

afgemaakt zijn dan ze begonnen waren. Dit zijn gevallen waarbij het gesprek te 

lang duurde en er een afspraak gemaakt is om op een andere dag verder te 

gaan met het interview. 

- Het vermoeden bestond dat veel steekproefpersonen bij voorbaat al afhaakten 

als duidelijk werd hoe lang de vragenlijst zou gaan duren. Om dit vermoeden te 

onderzoeken is in januari 2009 door agents geturfd hoeveel 

onderzoekspersonen hun deelname weigeren met als reden de vragenlijstduur. 

Ruim één vijfde van de weigeraars gaf expliciet de vragenlijstduur als reden 

aan. Dit lijkt weinig, maar daarnaast konden de agents bij dit onderzoek het 

belangrijke overhaalargument: " …..het onderzoek duurt maar 10 tot 15 

minuten…." niet gebruiken. 

- Uit de evaluatie bleek dat zowel agents als respondenten de vragenlijst te lang 

vonden (zie paragraaf 3.4). 

Helaas zijn er geen tijdmetingen gedaan in de CAWI mode. Er zijn echter ook voor 

deze mode aanwijzingen dat de vragenlijstduur te lang was. De belangrijkste 

aanwijzing is relatief hoge aantal afgebroken interviews. In totaal zijn er 137 

interviews afgebroken geregistreerd; dat komt overeen met ruim 4% van het totaal 

aantal responsen in de CAWI mode. Bij andere reguliere CBS onderzoeken is het 

aantal afgebroken interviews in de CAWI mode 1 à 2 procent. Daarnaast gaven ook 

respondenten bij een herbenadering via cati of capi aan dat ze wel begonnen waren 
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aan de internet vragenlijst, maar dat ze afgehaakt waren vanwege de lange 

tijdsduur. 

3.3.3 Anderstaligen 

Als steekproefpersonen de Nederlandse taal niet voldoende beheersten, is binnen 

het WoON onderzoek de mogelijkheid geboden om het vraaggesprek in het Turks, 

Arabisch of Engels te voeren. Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksopzet en de 

resultaten van deze anderstalige interviews. 

3.3.3.1 Onderzoeksopzet anderstaligen 

Initieel zijn alle steekproefpersonen op dezelfde manier benaderd. Als gedurende 

het veldwerk blijkt dat er sprake is van een taalbarrière zijn de eerste generatie 

Turken en Marokkanen herbenaderd voor een interview in de eigen taal. Aan de 

overige respondenten met een taalprobleem is de mogelijkheid geboden om het 

interview in het Engels uit te voeren. Als steekproefpersonen bereid waren, zijn ze 

herbenaderd voor een Engelstalig interview of is het interview direct in het Engels 

afgenomen als de interviewer hierin getraind was.  

Het vertaalbureau Texpertise heeft de vragenlijst vertaald in drie talen (Turks, 

Arabisch en Engels). Bij de Turkse en Arabische interviews stelden de interviewers 

de vragen vanaf een vertaalde papieren vragenlijst en vervolgens voerden zij de 

antwoorden in op de laptop met de Nederlandse vragenlijst. Engelstalige interviews 

zijn afgenomen via een computergestuurde Engelse vragenlijst. 

Het CAPI veldwerk van de eerste generatie Turken en Marokkanen is uitbesteed 

aan ERC research. De ERC interviewers maakten gebruik van CBS laptops met een 

computergestuurde WoON vragenlijst. Het veldwerk (CAPI en CATI) van de Engels 

sprekende anderstaligen is uitgevoerd door het CBS  

Als voorbereiding op de anderstalige interviews zijn er voor de CBS interviewers 

specifieke trainingsessies georganiseerd. De ‘niet native’ interviewers zijn daarnaast 

ook getest of ze voldoende kennis hadden van de taal waarin ze het interview 

moesten afnemen. ERC heeft de interviewers zelf geïnstrueerd. 

Engelstalige interviews zijn afgenomen van oktober 2008 t/m 1 mei 2009. Interviews 

in het Turks en Arabisch zijn afgenomen vanaf 1 januari 2009 t/m 15 mei 2009. 

3.3.3.2 Veldwerk anderstaligen 

Uiteindelijk zijn er 774 interviews met anderstaligen gerealiseerd. In tabel 3.7 staat 

de verdeling over de drie talen. 

Tabel 3.7 Aantal geslaagde interviewers onder anderstaligen 

 Benaderd Respons 

 Aantal Aantal Percentage 

Turks 547 336 61 
Arabisch 254 196 77 
Engels* - 242 - 
Totaal - 774 - 

Totaal** 801 532 66 

* Het aantal herbenaderingen in het Engels is niet geregistreerd. 
** Totaal zonder Engelse herbenaderingen. 
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Er zijn in totaal 269 eerste generatie Turkse en Marokkaanse steekproefpersonen 

die alsnog niet hebben mee gedaan aan het onderzoek. In tabel 3.8 is aangegeven 

wat de reden was om niet deel te nemen. 

 

Tabel 3.8. Reden van non respons onder de eerste generatie Turkse en Marokkaanse 
steekproefpersonen met een taalbarrière. 

Reden Non Respons Aantal Percentage 

Totaal 269 100 
Verhuisd 3 1 
Weigering 154 57 
Geen contact 56 21 
Geen gelegenheid 12 4 
Non respons door C&C 1 0 
Afgebroken interviews 8 3 

Overige non respons 35 13 

 

Het CBS heeft veel extra investeringen gedaan om de Engelstalige interviews uit te 

voeren. Zo is een computergestuurde Engelstalige vragenlijst ontwikkeld en zijn de 

interviewers intensief getraind door een Engelstalige instructeur. Aan het einde van 

de intensieve training zijn de interviewers getest of ze voldoende kennis hebben van 

de Engelse taal voor het afnemen van interviews in het Engels. Het aantal 

gerealiseerde Engelstalige interviews is, met 242 interviews, echter laag. Afgezet 

tegen de extra inspanning zijn de kosten per gerealiseerd Engelstalig interview 

extreem hoog. Daarnaast geven interviewers en agents aan dat de interviews lang 

duren en moeizaam verliepen. In de vragenlijst staan veel deftige, formele en 

moeilijke Engelse woorden die vaak niet werden begrepen door de respondenten. 

Dit is natuurlijk versterkt door het feit dat weinig (Engelstalige) respondenten ook 

daadwerkelijk native speakers zijn.  

3.3.4 Contactpogingen 

De benaderingsstrategie is al toegelicht in paragraaf 2.4. Deze strategie is erop 

gericht het aantal non-contacten te minimaliseren en daarnaast zo efficiënt mogelijk 

(dus met zo min mogelijk contactpogingen) tot een respons te komen. Het 

gemiddeld aantal contactpogingen verschilt per mode. Voor de face-to-face 

benadering is het gemiddeld aantal contactpogingen 2,9. Voor de telefonische 

benadering is dit 3,8
3
. In onderstaande tabel (3.9) is het gemiddeld aantal 

contactpogingen gesplitst in respons en non-respons. Onder non-respons vallen alle 

mogelijkheden van waarom een respondent niet heeft gerespondeerd. Zo zijn 

kaderfouten ook meegenomen en deze non-respons is vaak al na 1 contactpoging 

geconstateerd. 

                                                      
3
 ALLE contact- en belpogingen van CATI zijn geteld. Als er bijvoorbeeld om 18:45 uur gebeld is en de lijn 

is in gesprek, en er wordt binnen 5 minuten teruggebeld, telt dit als 2 contactpogingen voor deze analyse. 
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Tabel 3.9. Gemiddeld aantal contactpogingen per mode, respons en nonrespons, naar 
diverse achtergrondkenmerken. 

Kenmerk  CAPI 
respons 

CATI 
respons 

CAPI  
nonrespons 

CATI 
nonrespons 

Totaal  2,9 3,8 3,5 4,1 
G18 40 wijken 3,0 4,3 3,8 4,7 
 Rest G18 3,0 4,1 3,6 4,5 
 Overig NL 2,8 3,7 3,2 3,8 
G4 G4 ISV 3,0 4,2 4,1 5,0 
 G4 overig 3,1 4,5 3,7 4,8 
G27 G27 ISV 2,9 3,9 3,7 4,3 
 G27 overig 2,9 3,8 3,2 4,0 
G31-gemeenten Groningen 2,8 4,3 3,2 4,2 
 Leeuwarden 3,0 4,1 3,1 3,4 
 Emmen 2,7 3,8 2,8 4,3 
 Zwolle 2,6 3,8 3,3 4,0 
 Deventer 2,7 3,6 2,8 4,1 
 Almelo 2,6 3,5 3,2 4,5 
 Enschede 2,9 3,5 3,2 3,8 
 Hengelo 3,2 3,5 3,5 3,2 
 Arnhem 3,0 3,9 2,8 3,9 
 Nijmegen 3,0 3,9 3,5 4,4 
 Amersfoort 2,9 3,9 3,3 4,4 
 Utrecht 3,1 4,4 3,5 4,9 
 Alkmaar 3,2 3,3 4,3 4,0 
 Haarlem 3,0 3,8 3,2 3,8 
 Zaanstad 2,8 3,8 3,4 3,7 
 Amsterdam 3,1 4,5 4,1 5,1 
 Leiden 2,8 4,0 3,7 4,5 
 Den Haag 2,9 4,2 3,3 4,4 
 Rotterdam 3,1 4,3 4,0 4,7 
 Schiedam 2,8 3,1 3,2 4,5 
 Dordrecht 3,2 3,6 3,8 4,2 
 Breda 2,8 4,2 3,1 3,9 
 Tilburg 3,0 3,8 3,3 4,1 
 Den Bosch 2,8 3,9 3,5 3,7 
 Eindhoven 2,9 3,9 3,2 4,2 
 Helmond 3,2 3,2 3,9 4,6 
 Venlo 2,7 4,1 4,0 3,5 
 Heerlen 2,9 3,2 3,9 4,4 
 Maastricht 3,0 3,4 3,8 3,5 
 Sittard-Geleen 3,0 3,5 3,7 3,7 
 Lelystad 3,2 4,2 3,9 3,9 
 Niet G31 2,8 3,6 3,1 3,8 
Leeftijd 65+ 2,2 2,7 2,6 3,0 
 Geen 65+ 3,0 4,2 3,6 4,5 
Inkomen Laag inkomen 2,9 3,6 3,6 4,0 
 Geen laag 

inkomen 
2,9 3,9 3,4 4,2 

G31 G31 3,0 4,1 3,7 4,5 
 Niet G31 2,8 3,6 3,1 3,8 
Nationaliteit Autochtoon 2,9 3,7 3,4 3,9 
 NW allochtoon 3,1 4,7 3,7 5,1 
 W allochtoon 2,9 3,9 3,3 4,2 
Nationaliteit/inkomen Autochtoon – 

laag inkomen 
2,8 3,5 3,5 3,8 

 NW allochtoon – 
laag inkomen 

3,0 4,5 3,8 4,9 

 W allochtoon – 
laag inkomen 

2,9 3,7 3,4 4,0 

 Overig 2,9 3,9 3,4 4,2 
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3.4 Evaluatie door CBS-interviewers en -agents 

De Woningmarktmodule was een grootschalig onderzoek, waar interviewers en 

agents veel tijd aan besteed hebben. Interviewers voeren de gesprekken face-to-

face (CAPI) en agents interviewen telefonisch (CATI). Er is mede daarom uitgebreid 

geëvalueerd met hen. Daarbij zijn de volgende evaluatiemethoden toegepast: 

- Tijdens het afnemen van de vragenlijst hebben interviewers en agents de 

mogelijkheid om via een speciale toetscombinatie (Ctrl O) opmerkingen te 

plaatsen. Deze opmerkingen zijn verzameld en bekeken. 

- Interviewers en agents hebben altijd de mogelijkheid om via hun regiomanager 

of teamleider vragen te stellen over het onderzoek of de vragenlijst. Deze 

vragen en bijbehorende antwoorden zijn verzameld in een vraag & antwoord 

document. 

- Na afloop van het veldwerk zijn twee evaluatiebijeenkomsten georganiseerd met 

agents en interviewers. Tijdens deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt van een 

methode die is ontwikkeld door Wim Burgers (2000) en die voor vrijwel alle 

evaluaties met veldinterviewers en agents gebruikt wordt. Deze methode houdt 

in dat interviewers in kleine groepjes van twee een aantal stellingen formuleren 

die hun mening over het onderzoek en de vragenlijst dekken. Deze stellingen 

worden vervolgens aan de hele groep gepresenteerd. Tenslotte wordt elke 

interviewer gevraagd om de stelling te beoordelen op een 10-punts-schaal, 

waarbij 10 betekent dat de interviewer het helemaal eens is met de stelling, en 1 

juist betekent dat de interviewer het helemaal niet eens is met de stelling. Als de 

interviewer de situatie in de stelling niet is tegengekomen en dus niet kan 

beoordelen, wordt een 0 gegeven. Op deze manier wordt duidelijk hoe breed 

een stelling onder de interviewers gedragen wordt: hoe hoger de gemiddelde 

score is, hoe meer de interviewers het met de stelling eens zijn.  

- Tenslotte is in de zomer van 2009 een standaard evaluatievragenlijst 

uitgezonden naar alle interviewers en agents die aan het onderzoek gewerkt 

hebben.  

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie met interviewers en agents worden 

hieronder weergegeven. 

De gevoeligheid van de vragenlijst valt volgens de meerderheid van de interviewers 

en agents mee. Ook geven ze aan dat er heel weinig vragen waren die ze vervelend 

vonden om te stellen of waarbij respondenten een discussie probeerden aan te 

gaan. De meerderheid van de interviewers en de agents geeft aan dat het interview 

over het algemeen soepel is verlopen. 

Over de opbouw van de vragenlijst en taalkundige aspecten van de vragenlijst zijn 

interviewers en agents niet zo positief. Ze zijn van mening dat bij veel vragen de 

vraagtekst te lang is, de opbouw van de zinnen te moeilijk is en bij veel vragen extra 

uitleg nodig is.  

Op de vraag welke vragen in de vragenlijst problemen opleverden antwoorden 

interviewers en agents dat het vooral om de vragen naar financiële aspecten, 

hypotheken, het schatten van oppervlaktes, jaartallen, gezondheid, verhuizing en 

belang/kenmerken van woning ging. Ook geven veel interviewers en agents aan dat 

vragen met een schaalindeling (een soort vijfpuntsschaal) problematisch waren en 
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vragen naar belangrijkheid en gewenste woonomgeving langdradig waren. 

Daarnaast wordt door veel interviewers en agents gezegd dat respondenten 

klaagden dat de vragen erg op elkaar leken (veel herhaling) en dat veel vragen 

onduidelijk of niet van toepassing waren; als mensen vage verhuisplannen hadden 

of geen mening over belangrijkheid van bepaalde voorzieningen in hun 

woonomgeving dan moesten ze toch een batterij vragen beantwoorden.  

Aan agents en interviewers is ook gevraagd wat volgens hen mogelijke oorzaken 

van de tegenvallende respons in de eerste instantie van het onderzoek kunnen zijn 

geweest. Hier noemt bijna de helft van de interviewers en bijna alle agents de duur 

van het interview. Bijna alle interviewers en agents vinden de duur van het interview 

lang tot erg lang. Het gemiddelde rapportcijfer waarmee interviewers hun 

waardering voor de Woningmarktmodule uitdrukken is een 6,5. Agents geven een 

6,6. Op deze manier evalueren is relatief nieuw, maar is eerder gedaan bij het 

Onderzoek Gezinsvorming. Dit onderzoek kreeg een 7,3 als rapportcijfer.  

Tenslotte is aan de interviewers en agents gevraagd of zij nog suggesties voor 

verbetering hebben. De meeste suggesties (meer dan de helft) hebben betrekking 

op de duur van de vragenlijst. Interviewers en agents geven aan dat de vragenlijst 

korter en bondiger gemaakt moet worden. Er wordt gesuggereerd dat vragen anders 

gecombineerd kunnen worden waardoor de duur af kan nemen en/of niet zo 

uitgebreide vragen stellen over bepaalde onderwerpen. Daarnaast zijn veel 

suggesties om de vraagteksten korter te maken en niet (of weinig) schalen te 

gebruiken. Respondenten hebben daar moeite mee. Ook is gezegd dat de routing 

van de vragenlijst bij studenten en thuiswonende kinderen niet logisch was en dat er 

te uitgebreid ingegaan was op verhuiswensen waardoor de antwoorden vaak niet 

realistisch waren. Een oplossing zou kunnen zijn om de antwoordcategorie ‘weet 

niet’ en/of ‘niet van toepassing’ toevoegen. Of dat de routing van de vragenlijst zo 

moet lopen dat er geen vragen worden gesteld die niet op respondent van 

toepassing zijn.  

3.5 Lessons learned 

Op basis van de resultaten van het veldwerk is een aantal ervaringen opgedaan met 

de toegepaste benaderingsstrategie die kunnen worden meegenomen bij het 

bepalen van de benaderingsstrategie bij toekomstige (mixed-mode) onderzoeken. 

- De door CBS vooraf geschatte responskansen voor de internet, telefonische en 

face-to-face waarneming zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde experimenten in 

het kader van onderzoek naar mixed-mode enquêtering bij personen en 

huishoudens, zie Janssen (2007) en Cuppen (2008). De initieel gerealiseerde 

respons was lager dan verwacht. Vooral de internetrespons bleef achter, maar 

ook de telefonische en face-to-face waarneming ging moeizamer dan verwacht. 

Om de afgesproken resultaten te behalen is de benaderingsstrategie tijdens het 

veldwerk aangepast. Incentives zijn ingezet en een deel van de non respons 

(‘geen-contact’ en ‘afgesloten telefoonnummers’) is herbenaderd (zie ook 

paragraaf 2.2 en 3.2). Met behulp van deze aanpassingen zijn de afgesproken 

resultaten gerealiseerd. De redenen voor de initiële tegenvallende respons zijn 

zonder nader onderzoek niet te achterhalen. Het onderwerp van de enquête kan 

bijvoorbeeld een rol spelen, maar ook de vragenlijstduur kan van belang zijn. 
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- Dat vragenlijstduur een belangrijke rol speelt is bekend. In paragraaf 3.3.2 is 

geconcludeerd dat eenzelfde vragenlijst tot een andere interviewduur leidt, 

afhankelijk van de mode. Dit betekent dat afspraken per mode moeten worden 

gemaakt wat betreft de maximale gemiddelde interviewduur om te voorkomen 

dat de veldwerkorganisatie voor verrassingen komt te staan wat betreft de 

benodigde interviewercapaciteit. 

- Zoals uit een aantal zaken blijkt, is de vragenlijstduur voor de CATI en CAWI 

mode te lang gebleken. Er is sprake van veel afgebroken interviews, 

tegenvallende respons en ook uit de evaluatie kwam de lange vragenlijstduur 

als belangrijkste punt naar voren. In de toekomst zal dus kritisch naar de 

vragenlijst gekeken moeten worden en afhankelijk van de mode, zal er ingekort 

moeten worden. Of er moet naar alternatieven gezocht worden, bijvoorbeeld het 

opsplitsen van het onderzoek in meerdere interviews. Voor de CAPI mode is 

een lange vragenlijst overigens minder problematisch. 

- De inhoud van de vragenlijst en de taalkundige aspecten moeten kritisch 

bekeken worden. Uit de evaluatie komt naar voren dat zowel respondenten als 

interviewers en agents moeite hebben met een aantal zaken. Dit kan de 

kwaliteit van de data negatief beïnvloeden. In de evaluatie is de 

Woningmarktmodule vragenlijst ook vergeleken met andere CBS onderzoeken. 

De Woningmarktmodule vragenlijst heeft een lage beoordeling gekregen in 

vergelijking met de ander vragenlijsten 

- Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar het veldwerk onder 

anderstaligen. Levert dit voldoende op gezien de kosten en inspanningen, om 

dit te blijven doen? Ook moet er onderzocht worden wat dan de beste 

waarneemmethode is.  
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Appendix A. Regionale verdeling van de responsen. 

Deze appendix bevat een aantal tabellen. Hierin staat aangegeven hoe de gewenste 

responsverdeling over verschillende regio’s is. 

Tabel A.1. Gewenste responsen in Vogelaar- en ISV-wijken 

Gebied Verwachte respons 

  
40 wijken 4.008 
Rest G18 9.136 
G4 ISV-gebieden 2.992 
G4 overig 4.671 
G27 ISV-gebieden 2.993 
G27 overig 6.437 

 

Tabel A.2. Gewenste responsen naar woonmilieu 

Gebied Verwachte respons 

  
centrum stedelijk 3.240 
buiten centrum 16.948 
groen stedelijk 4.932 
centrum dorps 11.209 
landelijk wonen 3.667 

 

Tabel A3. Gewenste responsen naar Provincie 

Gebied Verwachte respons 

  
Groningen 1.623 
Friesland 1.392 
Drenthe 1.135 
Overijssel 2.564 
Flevoland 890 
Gelderland 4.378 
Utrecht 2.912 
Noord-Holland 6.978 
Zuid-Holland 9.148 
Zeeland 803 
Noord-Brabant 5.529 
Limburg 2.648 

 

Tabel A.4. Gewenste responsen ten behoeve van de module Sociaal-Fysiek 

Gebied Verwachte respons 

  
Vogelaar wijken of ISV-gebieden 7.800 
overige wijken G31 9.293 
overig Nederland 22.907 
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Tabel A.5. Gewenste responsen naar WBA-gebied 

Gebied Verwachte respons 

  
Groningen-Assen 1.363 
Friesland 434 
Drenthe 243 
Twente 1.452 
Zwolle-Kampen 392 
KAN 1.806 
Stedendriehoek 825 
BRU 1.680 
Sg Amersfoort 612 
ROA 4.210 
Noord-Holland minus ROA 2.008 
Haaglanden 2.834 
SRR 3.509 
Holland Rijnland 909 
Drechtsteden 631 
Zeeland 399 
SRE 1.766 
Noord-Brabant overig 2.184 
Limburg 1.387 
Flevoland 664 
Rest Groningen 601 
Rest Friesland 958 
Rest Drenthe 550 
Rest Overijssel 471 
Rest Flevoland 226 
Rest Gelderland 2.010 
Rest Utrecht 620 
Rest Noord-Holland 760 
Rest Zuid-Holland 1.266 
Rest Zeeland 404 
Rest Noord-Brabant 1.579 
Rest Limburg 1.245 
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Tabel A.6. Gewenste responsen naar COROP 

COROP-gebied aantal 

1. Oost-Groningen 379 

2. Delfzijl en omgeving 121 

3. Overig Groningen 1.123 

4. Noord-Friesland 743 

5. Zuidwest-Friesland 219 

6. Zuidoost-Friesland 430 

7. Noord-Drenthe 500 

8. Zuidoost-Drente 371 

9. Zuidwest-Drenthe 264 

10. Noord-Overijssel 755 

11. Zuidwest-Overijssel 356 

12. Twente 1.452 

13. Veluwe 1.301 

14. Achterhoek 822 

15. Arnhem/Nijmegen 1.754 

16. Zuidwest-Gelderland 500 

17. Utrecht 2.912 

18. Kop van Noord-Holland 760 

19. Alkmaar en omgeving 525 

20. IJmond 405 

21. Agglomeratie Haarlem 541 

22. Zaanstreek 444 

23. Groot-Amsterdam 3.779 

24. Het Gooi en Vechtstreek 525 

25. Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 909 

26. Agglomeratie s Gravenhage 2.353 

27.Delft en Westland 481 

28. Oost-Zuid-Holland 653 

29. Groot-Rijnmond 3.867 

30. Zuidoost-Zuid-Holland 885 

31. Zeeuwsch-Vlaanderen 233 

32. Overig Zeeland 571 

33. West-Noord-Brabant 1.387 

34. Midden-Noord-Brabant 1.008 

35. Noordoost-Noord-Brabant 1.368 

36. Zuidoost-Noord-Brabant 1.766 

37. Noord-Limburg 618 

38. Midden-Limburg 492 

39. Zuid-Limburg 1.538 

40. Flevoland 890 

 



Onderzoeksverantwoording WoON 2009, dataverzameling Woningmarktmodule Versie 2.1

 34 

Tabel A.7 Gewenste aantallen responsen naar Corop-gebied en G31-gemeenten 

corop gemeente G31 G31 niet G31 totaal 

     

1   379 379 

2   121 121 

3 Groningen 745 377 1.123 

4 Leeuwarden 264 479 743 

5   219 219 

6   430 430 

7   500 500 

8 Emmen 243 128 371 

9   264 264 

10 Zwolle 292 463 755 

11 Deventer 248 108 356 

12 Almelo 205 626 831 

 Enschede 437  437 

 Hengelo 184  184 

13   1.301 1.301 

14   822 822 

15 Arnhem 492 800 1.292 

 Nijmegen 462  462 

16   500 500 

17 Amersfoort 335 1.565 1.900 

 Utrecht 1.012  1.012 

18   760 760 

19 Alkmaar 247 278 525 

20   405 405 

21 Haarlem 397 144 541 

22 Zaanstad 413 31 444 

23 Amsterdam 2.776 1.004 3.779 

24   525 525 

25 Leiden 343 566 909 

26 Den Haag 1.684 669 2.353 

27   481 481 

28   653 653 

29 Rotterdam 2.192 1.467 3.659 

 Schiedam 208  208 

30 Dordrecht 339 546 885 

31   233 233 

32   571 571 

33 Breda 463 924 1.387 

34 Tilburg 490 519 1.008 

35 Den Bosch 357 1.011 1.368 

36 Eindhoven 648 887 1.535 

 Helmond 231  231 

37 Venlo 240 378 618 

38   492 492 

39 Heerlen 258 680 938 

 Maastricht 386  386 

 Sittard-Geleen 215  215 

40 Lelystad 288 602 890 

totaal   17.093 22.907 40.000 
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Appendix B. Handleiding WoON instructie 2009 
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Appendix C. Toegepaste brieven bij WoON 2009 

In deze bijlage zijn 6 voorbeeldbrieven opgenomen. Tijdens het drukken van de 

brieven zijn de NAW-gegevens, de aanhef, het gebruikersnummer en de 

toegangscode toegevoegd en zijn de brieven gedateerd. De brieven zijn gedrukt op 

briefpapier met een CBS- en een VROM-logo en verstuurd in enveloppen van het 

ministerie van VROM. De e-mails zijn tijdens het genereren gedateerd en aangevuld 

met de aanhef, het gebruikersnummer en de toegangscode. 

BriefC1. Aanschrijfbrief CAPI 
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C2. Aanschrijfbrief CATI. 
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C3. Aanschrijfbrief CAWI. 
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C4. Aanschrijfbrief Engels 
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C5. Aanschrijfbrief Turks 
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C6 Aanschrijfbrief Arabisch 
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C7 Aanschrijfbrief Achterkant 
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Appendix D Gerealiseerde aantallen responsen naar specifieke doelgroepen 
 
 
 

Tabel D.1. Gerealiseerde aantallen responsen naar regionale, inkomen en persoons-
kenmerken 

 65+ nw-
allochto

on 

Lage 
inkome

ns 

L-inkomens / 
autochtoon 

L-inkomens 
/ nw 

allochtoon 

L-inkomens 
/ w-

allochtoon 

40 wijken 906 1.819 2.450 1.241 982 227 

Rest G18 1.895 1.756 4.212 2.856 854 502 

G4 ISV 676 1.398 1.827 902 769 156 

G4 overig 973 1.307 2.183 1.306 629 248 

G27 ISV 620 628 1.616 1.124 313 179 

G27 overig 1.410 776 2.577 1.888 378 311 
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Tabel D.2.Gerealiseerde aantallen responsen naar regionale kenmerken 

  Totaal 

G18 40 wijken 4.649 

  Rest G18 10.000 

G4 G4 ISV 3.452 

  G4 overig 5.082 

G27 G27 ISV 3.291 

  G27 overig 7.043 

G31-gemeenten Groningen 820 

  Leeuwarden 294 

  Emmen 288 

  Zwolle 293 

  Deventer 271 

  Almelo 206 

  Enschede 457 

  Hengelo 218 

  Arnhem 529 

  Nijmegen 613 

  Amersfoort 378 

  Utrecht 1.077 

  Alkmaar 263 

  Haarlem 442 

  Zaanstad 515 

  Amsterdam 3.227 

  Leiden 358 

  Den Haag 1.700 

  Rotterdam 2.530 

  Schiedam 218 

  Dordrecht 419 

  Breda 470 

  Tilburg 527 

  Den Bosch 393 

  Eindhoven 674 

  Helmond 270 

  Venlo 238 

  Heerlen 275 

  Maastricht 390 

  Sittard-
Geleen 

224 

  Lelystad 292 

  niet G31 21.883 
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Tabel D.3 Gerealiseerde aantallen responsen naar regionale kenmerken (vervolg) 

Corop Totaal 

 Oost-Groningen 332 

  Delfzijl en omgeving 124 

  Overig Groningen 1.186 

  Noord-Friesland 795 

  Zuidwest-Friesland 224 

  Zuidoost-Friesland 410 

  Noord-Drenthe 447 

  Zuidoost-Drenthe 404 

  Zuidwest-Drenthe 249 

  Noord-Overijssel 706 

  Zuidwest-Overijssel 373 

  Twente 1.426 

  Veluwe 1.246 

  Achterhoek 767 

  Arnhem/Nijmegen 1.937 

  Zuidwest-Gelderland 482 

  Utrecht 2.906 

  Kop van Noord-Holland 721 

  Alkmaar en omgeving 514 

  IJmond 398 

  Agglomeratie Haarlem 567 

  Zaanstreek 544 

  Groot-Amsterdam 4.249 

  Het Gooi en Vechtstreek 487 

  Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 896 

  Agglomeratie s-Gravenhage 2.367 

  Delft en Westland 471 

  Oost-Zuid-Holland 583 

  Groot-Rijnmond 4.019 

  Zuidoost-Zuid-Holland 971 

  Zeeuwsch-Vlaanderen 212 

  Overig Zeeland 582 

  West-Noord-Brabant 1.414 

  Midden-Noord-Brabant 1.027 

  Noordoost-Noord-Brabant 1.342 

  Zuidoost-Noord-Brabant 1.819 

  Noord-Limburg 632 

  Midden-Limburg 460 

  Zuid-Limburg 1.570 

  Flevoland 893 

  Total 40.752 

  


