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samenvatting De respons op de bewonersenquête ENO2018 is gewogen zodat op basis hiervan uitspraken kun-

nen worden gedaan over de populatie. De weging corrigeert voor selectiviteit in respons, en voor 

over- en ondervertegenwoordiging in de uitgezette steekproef. Er is gekozen voor een weging op 

persoonsniveau waarbij tevens enkele aan de woning gerelateerde kenmerken op huishoudens-

niveau passend zijn gemaakt; hiermee wordt het voorbeeld gevolgd van de weging van WoON2018. 

De volledige aanvullende module omvat naast de bewonersenquête een inspectie van de woning 

waarbij een verdere uitval van respons te verwachten is. De verwachting is dat het voor de bewo-

nersenquête ontwikkelde weegmodel ook voor de definitieve respons voldoet. 

 

Inleiding 

In deze notitie wordt de weging voor het onderzoek Energiemodule 2018 beschreven. De Energie-

module is een vervolg op het onderzoek WoON 2018. De opdrachtgever van beide onderzoeken is 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze module heeft tot doel de 

energiekwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad in beeld te brengen (e.g. isolatie, installaties), 

alsook het gedrag van bewoners van die woningen voor zover dat van invloed is op het energiever-

bruik. De gegevens over de woning worden verzameld in een woningopname en de gegevens over de 

bewoners in een enquête, de zogenoemde bewonersenquête (ENO). 

 

De woningopnames kosten meer tijd dan gepland. BZK heeft CBS gevraagd of er al een weging uit-

gevoerd kan worden voor de respons op de bewonersenquête, welke in september 2018 afgerond is. 

Niet iedere respondent op de bewonersenquête neemt ook deel aan de technische inspectie, waar-

door de respons op de volledige Energiemodule een deelverzameling zal zijn van de respons op de 

bewonersenquête. Indien de vulling van bepaalde weegcellen te klein wordt door weigering van de 

woningopname door specifieke groepen, dan bestaat de kans dat het voor ENO ontwikkelde weeg-

model niet op de totale respons (na woningopname) kan worden toegepast. In dat geval zal het model 

moeten worden vereenvoudigd. Bij de weging van ENO is getracht de celvulling niet te klein te laten 

worden, zodat de kans op problemen bij de weging van de totale respons beperkt is. 

 

Stratificatie 

Bij de Energiemodule 2018 worden 30 strata onderkend, gedefinieerd middels de volledige uitkruising 

van vijf bouwjaarklassen (1930 of eerder, 1931-1959, 1960-1980, 1981-1995, of na 1995), drie eigen-

domtypes (koop-, sociale huur-, of particuliere huurwoning), en twee woningvormen (ééngezins- of 

meergezinswoning). 

 

Doelpopulatie en steekproefkader 

De doelpopulatie bestaat uit de Nederlandse woningvoorraad en de bewoners daarvan, voor zover 

het zelfstandige woningen betreft. Deze is geoperationaliseerd met een steekproefkader bestaande 
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uit een selectie van respondenten op WoON 2018 die hebben aangegeven voor vergelijkbaar onder-

zoek opnieuw benaderd te mogen worden. Hierbij zijn alleen die respondenten geselecteerd die zelf-

standige woningen bewoonden en die behoorden tot de huishoudkern. Verder zijn die respondenten 

uitgesloten voor wie de huisvestingssituatie, de plaats in het huishouden of het stratum niet bekend 

is, alsook personen die tussen WoON en ENO verhuisd zijn; in dat laatste geval zouden gegevens ver-

kregen uit ENO betrekking hebben op een andere woning dan waarover in WoON is geënquêteerd. 

 

Randtotalen voor weging 

De randtotalen voor ENO kunnen niet direct uit registers bepaald worden, en zijn bepaald door optel-

ling van eindgewichten uit de weging van WoON. Zoals ook bij afbakening van het steekproefkader 

zijn hierbij alleen eindgewichten meegenomen van die WoON-respondenten van wie huisvestings-

situatie, plaats in het huishouden, en stratum bekend zijn. Deze wijze van bepaling van randtotalen 

heeft een kleine onderschatting van de doelpopulatie tot gevolg; daarnaast zijn randtotalen niet per 

se gehele getallen. Randtotalen op huishoudensniveau zijn vergelijkbaar bepaald, waarbij de WoON-

eindgewichten zijn vermenigvuldigd met een kwantitatieve huishoudfactor; deze factor is 1 is voor 

elementen in een eenpersoons huishoudkern, en ½ voor elementen in een tweepersoons huishoud-

kern. Na weging kunnen op basis van ENO uitspraken worden gedaan over een doelpopulatie van 

afgerond 7.270.454 huishoudens in zelfstandige woningen en 11.459.953 huishoudkernleden daarin. 

(Op basis van WoON 2018 waren dat er respectievelijk 7.292.498 en 11.490.579.) 

 

Verrijking van steekproef- en weegkader 

Zowel bij de steekproeftrekking voor, alsook bij de weging van de respons op ENO is gebruikgemaakt 

van achtergrondkenmerken. Peildatum is voor alle variabelen dezelfde geweest als bij WoON; i.e. in 

de meeste gevallen 1 januari 2018, en anders het meest recente beschikbare moment (e.g. huishoud-

inkomen). Het steekproefkader bestaat uit die elementen in het weegkader die bij WoON-respons 

hebben aangegeven voor vergelijkbaar onderzoek opnieuw benaderd te mogen worden, en de ENO-

respons dus een deelverzameling van WoON-respondenten. Met het oog op vergelijkbaarheid met 

WoON zijn ENO-respons en weegkader voorafgaand aan de weging niet verrijkt met extra variabelen, 

en is uitsluitend gebruikgemaakt van kenmerken die bij de weging van WoON beschikbaar waren. 

De steekproeftrekking voor ENO heeft eerder plaatsgevonden dan de weging van WoON, waardoor 

er bij de weging van WoON meer actuele registers beschikbaar waren dan op het moment van afba-

kening van het steekproefkader. Het kan daarom voorkomen dat variabelen voor enkele elementen 

in de steekproef een andere waarde hebben dan in het weegkader. (In het bijzonder bevat de ENO-

respons enkele elementen met huishoudfactor 0, die dus eigenlijk niet tot de doelpopulatie behoren. 

Om de respons van deze personen niet vergeefs te laten zijn, worden deze records meegenomen bij 

de weging zonder aanpassing van de huishoudfactor; zij tellen zo wel mee in totalen op persoons-

niveau, maar niet in totalen op huishoudensniveau.) Voor vrijwel alle weegvariabelen zijn in zowel 

het weegkader alsook in de ENO-respons die waardes gehanteerd die bij de weging van WoON zijn 

gebruikt. Uitzondering hierop zijn waardes van de stratumdefiniërende variabelen bouwjaarklasse, 

eigendomtype en woningvorm, alsook de variabele stratum zelf: in het weegkader wordt stratum 

afgeleid uit de definiërende variabelen; voor elementen in de respons worden juist die variabelen uit 

de op het moment van steekproeftrekking vastgestelde variabele stratum afgeleid. 

 

Startgewichten 

Van ieder element in de ENO-respons is een eindgewicht uit de weging van WoON bekend. De ENO-

startgewichten zijn hiermee als volgt bepaald: allereerst zijn de WoON-eindgewichten gedeeld door 

empirisch vastgestelde correctiefactoren per stratum, zijnde de quotiënten van de aantal elementen 

per stratum in de ENO-uitzet en in het weegkader (zie bijlage, i.h.b. Tabel B.1); daarna zijn per stratum 
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correctiefactoren toegepast teneinde het aantal kernpersonen per huishouden in de uitgezette steek-

proef op hetzelfde niveau te brengen als in de populatie zonder de relatieve omvang van de strata in 

de uitzet aan te passen (zie bijlage, i.h.b. Tabel B.2); tot slot zijn alle gewichten vermenigvuldigd met 

een enkele laatste correctiefactor, zodanig dat de startgewichten optellen tot het populatietotaal op 

persoonsniveau. Het aantal huishoudens in zelfstandige woningen wordt op basis van deze startge-

wichten dan met 41.218 overschat. Op deze manier is vooraf gecorrigeerd voor selectiviteit van de 

WoON-respons, en voor bewuste en onbewuste over- of ondervertegenwoordiging in de uitzet. On-

derstaande figuur toont de verdeling van ENO-startgewichten. 

Weegmethode 

De weging van ENO is uitgevoerd met het R-package weeg, een uitbreiding op survey; hierbij is ge-

bruikgemaakt van de weeg-implementatie van de lineaire regressieschatter, onder de restrictie dat 

eindgewichten groter dan of gelijk aan één zijn. 

 

Nonrespons 

Het ontwikkelde weegmodel dient twee doelen: enerzijds het corrigeren voor selectiviteit door non-

respons, anderzijds het in overeenstemming brengen met bekende randtotalen waarnaar uitgesplitst 

gepubliceerd wordt. In het kader van nonresponscorrectie wordt gekeken naar persoonseigen achter-

grondkenmerken die het responsgedrag zouden kunnen verklaren. Doorgaans is herkomst sterk ver-

klarend, waarbij personen met een niet-Nederlandse achtergrond minder vaak responderen, en is het 

zo dat vrouwen iets beter responderen dan mannen. Bij de bewonersenquête ENO2018 is een afwij-

kend patroon te zien: mannen reageren vaker dan vrouwen, en personen met een niet-Nederlandse 

achtergrond responderen niet significant minder vaak dan Nederlanders (zie Tabel 1). Verder is te zien 

dat vrouwen van alle leeftijden minder vaak reageren dan mannen in hun leeftijdsklasse (zie Tabel 2). 

Merk wel op dat het in beide tabellen om ongewogen cijfers gaat, en dat hierbij dus geen rekening 

wordt gehouden met verklarende kenmerken die met leeftijd, geslacht of herkomst correleren. In de 

tabellen is tussen haakjes het aantal aangeschrevenen per cel gegeven. 

 

Tabel 1: Ongewogen responspercentages ENO2018 naar herkomst en geslacht 

 Nederlanders Westersen niet-Westersen totaal 

mannen 41,3% (8.207) 40,6% (862) 37,2% (546) 41,0% (9.615) 

vrouwen 32,5% (9.041) 33,6% (1.041) 34,8% (655) 32,7% (10.737) 

totaal 36,7% (17.248) 36,8% (1.903) 35,9% (1.201) 36,6% (20.352) 
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Tabel 2: Ongewogen responspercentages ENO2018 naar leeftijd en geslacht 

leeftijd 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ totaal 

mannen 26,3% 33,3% 33,7% 35,6% 42,7% 52,9% 53,5% 41,0% 

 (304) (1.382) (1.420) (1.817) (2.051) (1.780) (861) (9.615) 

vrouwen 17,4% 24,7% 25,8% 27,5% 37,3% 43,8% 43,4% 32,7% 

 (386) (1.677) (1.610) (2.058) (2.070) (1.763) (1.173) (10.737) 

totaal 21,3% 28,6% 29,5% 31,3% 40,0% 48,4% 47,7% 36,6% 

 (690) (3.059) (3.030) (3.875) (4.121) (3.543) (2.034) (20.352) 

 

Weegmodel 

Het voor de bewonersenquête ENO2018 ontwikkelde weegmodel is het volgende: 

 

HH x Stratum(30) + geslacht(2) x Stratum(30) + herkomst(3) + leeftijd(14) x geslacht(2) + 

inkomen(5) + HH x wozA(23) + HH x wozB(8) x {bouwjaarklasse(5) + huurkoop(2) + vorm(2)} + 

HH x provPlus(16) + HH x landsdeelPlus(5) x {bouwjaarklasse(5) + eigendomtype(3) + vorm(2)} + 

stedelijkheid(5) + huishoudtype(5) + huishoudomvang(5) 

 

Bij categoriale variabelen staat het aantal categorieën steeds tussen haakjes vermeld; de betreffende 

indelingen zijn verderop beschreven. Wanneer een (uitkruising van) categoriale term(en) is gekruist 

met de kwantitatieve variabele HH, dan komt deze zowel op persoons- als op huishoudensniveau voor 

in de weegrandvoorwaarden. 

 

Weegvariabelen 

Hier volgt een opsomming van de in het weegmodel gebruikte variabelen: 

- HH, de kwantitatieve huishoudvariabele uit WoON2018: 

o 1 wanneer respondent tot een éénpersoons huishoudkern behoort; 

o ½ wanneer respondent tot een tweepersoons huishoudkern behoort (partner); of 

o 0 wanneer respondent niet tot de huishoudkern behoort. 

- Stratum, de uitkruising tot 30 strata van volgende variabelen: 

o bouwjaarklasse van de woning: 

1930 of eerder, 1931-1959, 1960-1980, 1981-1995, of na 1995; 

o eigendomtype: koopwoning, sociale huurwoning, of particuliere huurwoning; 

o huurkoop, een indikking van eigendomtype: koopwoning of huurwoning; 

o vorm: ééngezinswoning of meergezinswoning. 

- geslacht van respondent: man of vrouw; 

- herkomst van respondent: Nederlander, Westerse herkomst, of niet-Westerse herkomst; 

- leeftijd van respondent: 18- tot en met 24-jarigen, 25- tot en met 84-jarigen in 5-jaarsklassen, 

en 85-plussers. Voor zowel weegkader als ENO-respons is de leeftijd op moment van WoON-

enquêtering gebruikt. Bij de WoON-weging is de respons opgehoogd naar de leeftijd op het 

peilmoment; 

- inkomen: het besteedbaar huishoudinkomen volgens het voorlopige inkomensbestand 2017, 

ingedeeld in kwintielen. Onbekende inkomens zijn in het weegproces van WoON2018 geïm-

puteerd; 

- wozA: gedetailleerde indeling naar WOZ-waarde van de woning: onbekend, “0€”, 1-50.000€, 

50.001-75.000€, 75.001-100.000€, .., 500.001-525.000€, of meer dan 525 k€, als gehanteerd 

bij WoON2018; 
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- wozB: andere indeling naar WOZ-waarde: onbekend of “0€”, 1-150.000€, 150.001-200.000€, 

200.001-250.000€, 250.001-300.000€, 300.001-400.000€, 400.001-500.000€, of ≥500 k€, als 

in voorgaande edities van de energiemodule; 

- provPlus: provincie, of gemeente indien één der vier grootste gemeenten; 

- landsdeelPlus: Noord-, Oost-, West-, Zuid-Nederland, of één der vier grootste gemeenten; 

- stedelijkheid van de gemeente: zeer sterk, sterk, matig, weinig, of niet stedelijk; 

- huishoudtype: éénpersoons, paar zonder kinderen, paar met kinderen, éénoudergezin, of 

ander type huishouden; 

- huishoudomvang: aantal personen in huishouden tot vijf of meer. 

 

Resultaat 

Een weging zonder begrenzing op de gewichten leidt tot zeven negatieve gewichten. Omdat gewich-

ten kleiner dan nul zowel intuïtief lastig te interpreteren zijn, alsook in sommige verwerkingssoftware 

niet worden geaccepteerd, is de eigenlijke weging uitgevoerd met een ondergrens van 1 op de eind-

gewichten. Deze weging leidt tot 16 elementen met dat minimale eindgewicht; het betreft hier alle 

elementen met voorheen negatieve gewichten, en daarnaast voornamelijk elementen met vergelijk-

bare achtergrondkenmerken (veelal oudere mannen). Weer andere elementen met zulke kenmerken 

behoren tot die met de kleinste correctiegewichten maar met eindgewicht groter dan 1. De correc-

tiegewichten zijn gemiddeld iets groter dan 1, en op zeven uitzonderingen na kleiner dan 3. Er zijn 

twee elementen met opvallend grote correctiegewichten (40,5 en 29,0), maar deze worden geaccep-

teerd omdat de bijbehorende eindgewichten niet verdacht zijn (respectievelijk 374 en 4.889). 

Het maximale eindgewicht bedraagt 10.916 en komt tot stand met een correctiegewicht van 2,07. 

Daarna volgen vijf eindgewichten tussen negen- en tienduizend, en zes tussen acht- en negenduizend, 

alle op één na met startgewichten groter dan vierduizend. Dit zijn allemaal elementen met huishoud-

factor ongelijk aan 1; de drie grootste eindgewichten van elementen met huishoudfactor gelijk aan 1 

zijn 7.179, 6.447 en 6.262. Het gemiddelde van alle eindgewichten bedraagt 1.537, de standaardafwij-

king 1.379; het 1e kwartiel ligt bij 453, de mediaan bij 1.179, en het 3e kwartiel bij 2.208. De verdeling 

is in onderstaande figuur weergegeven. 

Effect op marges 

Door te wegen wordt in het algemeen de vertekening van schatters verkleind. Ook de variantie van 

schatters kan worden beïnvloed door gebruik te maken van ongelijke gewichten. De variantie van de 

regressieschatter voor doelvariabelen verandert ongeveer met een factor ( 1 + CVw
2 ) ( 1 - R2 ), met R 

de correlatiecoëfficiënt tussen de betreffende doelvariabele en de hulpvariabelen van het weegmo-

del, en CVw de variatiecoëfficiënt van de eindgewichten (i.e. het quotiënt van standaardafwijking en 

gemiddelde van de gewichten). Voor de bewonersenquête ENO2018 geldt CVw = 0,897 zodat in het 

geval dat doel- en hulpvariabelen niet correleren (R = 0) de marges op de regressieschatter toenemen 

met een factor 1,34 ( = wortel( 1 + CVw
2 ) ). Wanneer de absolute waarde van de correlatiecoëfficiënt 

R groter dan 0,668 is, dan volgt ( 1 + CVw
2 ) ( 1 - R2 ) ≤ 1 en daarmee een verkleining van de marge op 

de schatting van de betreffende doelvariabele. 
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Bijlage: toelichting op bepaling startgewichten 
 

Startend met de WoON-eindgewichten van ENO-respondenten zijn de ENO-startgewichten bepaald 

in drie stappen. 

 

Stap 1: correctie voor bewuste over- en ondervertegenwoordiging in uitzet op persoonsniveau 

Voor over- en ondervertegenwoordiging in een kanssteekproef kan worden gecorrigeerd met behulp 

van trekkingskansen; wanneer doelpopulatie en steekproefkader perfect overeenkomen, en uitgaan-

de van volledige respons, kan direct worden opgehoogd tot populatietotalen door ieder element de 

reciproke van de steekproeffractie als gewicht toe te kennen. Indien populatie en kader niet overeen-

stemmen, kan iets vergelijkbaars worden gedaan door te kijken naar het aandeel benaderde elemen-

ten binnen de populatie. In geval van nonrespons zou zelfs kunnen worden gekeken naar het aandeel 

responderende elementen binnen de populatie, wat neer zou komen op poststratificatie. Voor ENO 

bepalen we per stratum het aantal elementen in het weegkader en de uitzet (Tabel B.1); het aandeel 

uitgezette elementen per stratum speelt de rol van steekproeffractie, en wordt gebruikt als correc- 

Tabel B.1 weegkader ENO-uitzet correctiefactor 

stratum aantal aandeel aantal aandeel  geschaald 

koop, eengezins, ≤’30 4.102 7,34% 1.360 6,68% 0,332 0,910 

koop, meergezins, ≤’30 627 1,12% 365 1,79% 0,582 1,598 

soc. huur, eengezins, ≤’30 412 0,74% 243 1,19% 0,590 1,619 

soc. huur, meergezins, ≤’30 488 0,87% 291 1,43% 0,596 1,637 

part. huur, eengezins, ≤’30 402 0,72% 266 1,31% 0,662 1,816 

part. huur, meergezins, ≤’30 678 1,21% 435 2,14% 0,642 1,761 

koop, eengezins, ’31-’59 4.337 7,76% 1.266 6,22% 0,292 0,801 

koop, meergezins, ’31-’59 686 1,23% 384 1,89% 0,560 1,537 

soc. huur, eengezins, ’31-’59 1.205 2,16% 480 2,36% 0,398 1,093 

soc. huur, meergez., ’31-’59 907 1,62% 440 2,16% 0,485 1,332 

part. huur, eengezins, ’31-’59 239 0,43% 158 0,78% 0,661 1,815 

part. huur, meergez., ’31-’59 416 0,74% 266 1,31% 0,639 1,755 

koop, eengezins, ’60-’80 10.461 18,73% 3.081 15,14% 0,295 0,808 

koop, meergezins, ’60-’80 1.169 2,09% 443 2,18% 0,379 1,040 

soc. huur, eengezins, ’60-’80 3.232 5,79% 1.072 5,27% 0,332 0,910 

soc. huur, meergez., ’60-’80 2.704 4,84% 1.008 4,95% 0,373 1,023 

part. huur, eengezins, ’60-’80 452 0,81% 274 1,35% 0,606 1,664 

part. huur, meergez., ’60-’80 545 0,98% 345 1,70% 0,633 1,738 

koop, eengezins, ’81-’95 6.971 12,48% 2.101 10,32% 0,301 0,827 

koop, meergezins, ’81-’95 645 1,15% 365 1,79% 0,566 1,553 

soc. huur, eengezins, ’81-’95 1.450 2,60% 485 2,38% 0,334 0,918 

soc. huur, meergez., ’81-’95 2.080 3,72% 842 4,14% 0,405 1,111 

part. huur, eengezins, ’81-’95 293 0,52% 195 0,96% 0,666 1,827 

part. huur, meergez., ’81-’95 307 0,55% 193 0,95% 0,629 1,726 

koop, eengezins, ≥’96 6.177 11,06% 2.040 10,02% 0,330 0,907 

koop, meergezins, ≥’96 1.670 2,99% 524 2,57% 0,314 0,861 

soc. huur, eengezins, ≥’96 781 1,40% 318 1,56% 0,407 1,118 

soc. huur, meergezins, ≥’96 1.746 3,13% 678 3,33% 0,388 1,066 

part. huur, eengezins, ≥’96 232 0,42% 159 0,78% 0,685 1,881 

part. huur, meergezins, ≥’96 452 0,81% 275 1,35% 0,608 1,670 

totaal 55.866 100,00% 20.352 100,00% 0,364 1,000 
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tiefactor waarop de WoON-eindgewichten van de respons worden gedeeld. Merk op dat hoewel in 

verschillende strata het volledige uitzetbare potentieel voor ENO is benaderd, de correctiefactoren 

alle maximaal 0,685 bedragen; dit laat zich verklaren door weigering van deelname aan vervolgonder-

zoeken door WoON-respondenten. Naast de precieze correctiefactoren zijn in Tabel B.1 ook geschaal-

de waardes opgenomen, waarbij een waarde groter dan 1 oververtegenwoordiging aanduidt, en een 

waarde kleiner dan 1 ondervertegenwoordiging. Alternatief had hier ook gekeken kunnen worden 

naar de omvangen in kader en uitzet geschaald met WoON-eindgewichten, maar omdat hiermee bij 

de steekproeftrekking geen rekening is gehouden is hiervan afgezien. (Dit laatste was ook niet moge-

lijk; afronding van de WoON-weging heeft na de ENO-steekproeftrekking plaatsgevonden.) 

 

Stap 2: correctie van aantallen kernpersonen per huishouden per stratum (onbewuste vertekening op 

huishoudensniveau) 

Per stratum kunnen door deling van de som van WoON-eindgewichten op de som van de producten 

van huishoudfactoren en WoON-eindgewichten de aantallen kernpersonen per huishouden in weeg-

kader en ENO-uitzet worden bepaald (zie Tabel B.2). In de ENO-weging worden per stratum persoons- 

Tabel B.2 # kernpersonen / huishouden correctiefactor 

stratum weegkader ENO-uitzet HH-factor = ½ HH-factor ≠ ½ 

koop, eengezins, ≤’30 1,7533 1,7788 0,9790 1,1319 

koop, meergezins, ≤’30 1,4721 1,4714 1,0011 0,9982 

soc. huur, eengezins, ≤’30 1,3472 1,2865 1,1692 0,8737 

soc. huur, meergezins, ≤’30 1,2254 1,2139 1,0466 0,9761 

part. huur, eengezins, ≤’30 1,4708 1,5053 0,9410 1,0951 

part. huur, meergezins, ≤’30 1,3325 1,3298 1,0072 0,9939 

koop, eengezins, ’31-’59 1,7581 1,7529 1,0044 0,9761 

koop, meergezins, ’31-’59 1,4055 1,4207 0,9712 1,0373 

soc. huur, eengezins, ’31-’59 1,3912 1,3688 1,0477 0,9488 

soc. huur, meergez., ’31-’59 1,2549 1,2470 1,0270 0,9832 

part. huur, eengezins, ’31-’59 1,3841 1,3421 1,0886 0,9078 

part. huur, meergez., ’31-’59 1,3639 1,3550 1,0229 0,9797 

koop, eengezins, ’60-’80 1,7646 1,7661 0,9988 1,0072 

koop, meergezins, ’60-’80 1,3664 1,3754 0,9812 1,0211 

soc. huur, eengezins, ’60-’80 1,4850 1,4594 1,0419 0,9362 

soc. huur, meergez., ’60-’80 1,2417 1,2275 1,0538 0,9704 

part. huur, eengezins, ’60-’80 1,4742 1,4487 1,0492 0,9373 

part. huur, meergez., ’60-’80 1,3326 1,3214 1,0328 0,9753 

koop, eengezins, ’81-’95 1,8014 1,8247 0,9827 1,1476 

koop, meergezins, ’81-’95 1,3632 1,3929 0,9407 1,0717 

soc. huur, eengezins, ’81-’95 1,3705 1,3745 0,9919 1,0093 

soc. huur, meergez., ’81-’95 1,1877 1,1954 0,9643 1,0161 

part. huur, eengezins, ’81-’95 1,4654 1,4992 0,9411 1,0921 

part. huur, meergez., ’81-’95 1,2931 1,2609 1,0956 0,9325 

koop, eengezins, ≥’96 1,8505 1,8555 0,9962 1,0374 

koop, meergezins, ≥’96 1,5050 1,5301 0,9683 1,0711 

soc. huur, eengezins, ≥’96 1,5163 1,4821 1,0517 0,9130 

soc. huur, meergezins, ≥’96 1,2856 1,3042 0,9521 1,0417 

part. huur, eengezins, ≥’96 1,5162 1,5273 0,9825 1,0308 

part. huur, meergezins, ≥’96 1,3548 1,3392 1,0338 0,9653 
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én huishoudenstotalen passend gemaakt, waarmee ook deze aantallen gelijk worden getrokken. Er is 

voor gekozen om hier al in de startgewichten voor te corrigeren door middel van correctiefactoren 

per stratum, en verschillend voor elementen met huishoudfactor gelijk aan ½ of ongelijk hieraan. Die 

factoren zijn bepaald door oplossing per stratum van het volgende paar vergelijkingen: 

 

( G1 + G½ + G0 )  / ( G1 + G½ / 2 ) = ( α g1 + β g½ + α g0 )  / ( α g1 + β g½ / 2 ) 

g1 + g½ + g0 = α g1 + β g½ + α g0 

 

Hier staan Ghf en ghf (met hf in {0, ½, 1}) voor de sommen van de WoON-eindgewichten van elementen 

met huishoudfactor hf in respectievelijk het weegkader en de ENO-uitzet. De correctiefactor voor 

elementen met huishoudfactor gelijk aan ½ is dan β, die voor de overige is α. 

Merk op dat het aantal kernpersonen per huishouden op basis van WoON-eindgewichten in de ENO-

respons door het optreden van nonrespons vrijwel zeker weer zal afwijken van het aandeel in het 

weegkader. 

 

Stap 3: ophoging tot populatietotaal 

De som S van de resulterende gewichten na stappen 1 en 2 is door weigering van hernieuwde bena-

dering door WoON-respondenten zeker kleiner dan de populatieomvang T op persoonsniveau. Aan-

gezien de weging primair op dat niveau wordt uitgevoerd worden de startgewichten vastgesteld door 

vermenigvuldiging van de resultaten van stap 2 met de factor T / S; de startgewichten tellen zo op tot 

het uiteindelijke populatietotaal. 

 

Bij een deel van de ENO-respondenten zal geen woningopname worden uitgevoerd, en de som R van 

startgewichten van alle respondenten op de gehele Energiemodule zal dus kleiner zijn dan het popula-

tietotaal T. De startgewichten voor de weging van de gehele Energiemodule worden bepaald door 

vermenigvuldiging van ENO-startgewichten met de factor T / R. 


