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Samenvatting
Onderzoek
De Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) van de gemeente Groningen voert jaarlijks
onderzoek uit onder gebruikers van de verschillende sportaccommodaties in de gemeente
Groningen. Deze onderzoeken moeten onder meer zicht geven op de wensen en behoeften
van gebruikers van deze accommodaties die de WSR in de gemeente Groningen beheert. De
WSR wil naast deze onderzoeken naar de accommodaties jaarlijks een klantenonderzoek over
de dienstverlening van de WSR uitvoeren onder alle besturen van verenigingen, scholen en
koepelorganisaties. Dit rapport beschrijft het in 2015 uitgevoerde tweede klantenonderzoek
onder de bestuursleden.
We hebben onder 142 bestuursleden van verenigingen en 16 bestuursleden van scholen of
overkoepelende organisaties (zoals O2G2) een online enquête verspreid. Daarin hebben we
gevraagd wat ze van de dienstverlening van de gemeente Groningen op het gebied van sport
vinden. Ook hebben we twee groepsgesprekken gehouden. In de groepsgesprekken hebben
we doorgevraagd op de uitkomsten van de enquête. In totaal hebben 85 bestuursleden van
verenigingen en 5 bestuursleden van scholen de enquête ingevuld. Aan de groepsgesprekken
hebben in totaal zeven personen deelgenomen.

Algemeen
In 2015 blijkt 77 procent van de respondenten tevreden of zeer tevreden te zijn over de WSR.
Dat is iets meer dan in 2014, toen 72 procent (zeer) tevreden was. In totaal 15 procent zegt
ontevreden of zeer ontevreden te zijn over de WSR.
Over de deskundigheid van de WSR is ruim 80 procent van de respondenten tevreden. Over
de klantvriendelijkheid is zelfs ruim 90 procent tevreden. In 2015 is 20 procent niet tevreden
over het nakomen van afspraken door de WSR. In 2014 was dit ruim 30 procent. Een
verbetering ten opzichte van 2014. Er worden voorbeelden genoemd van toezeggingen die
niet nagekomen worden. Ook meldt men dat het vaak goed gaat met het maken van afspraken
met de ‘werkvloer’. Over de klachtenafhandeling zijn respondenten duidelijk minder tevreden.
Ongeveer 60 procent is tevreden, zowel in 2014 als in 2015. In 2015 zijn de respondenten meer
dan in 2014 tevreden over de openingstijden buiten het seizoen. Een mogelijke verklaring daar
voor is dat de sporthal in Kardinge en de Dojo voor het eerst in de zomer open waren.

Contact
Ruim 80 procent van de respondenten is tevreden over het contact dat ze met de WSR
hebben, zowel per e mail, telefonisch als persoonlijk. De respondenten zijn in 2015 duidelijk
vaker dan in 2014 tevreden over de mate waarin de WSR ze betrekt en op de hoogte houdt op
meerdere gebieden.
Website
De huidige website is actief sinds augustus 2014. In 2015 geeft ongeveer 55 procent van de
respondenten aan de website te kennen, in 2014 ongeveer een kwart. In totaal is 85 tot 95
procent tevreden over de vindbaarheid, de overzichtelijkheid, de inhoud en de uitstraling van
de website. Wel geven enkele respondenten aan dat ze de website te druk en onrustig vinden.
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Klachtenafhandeling
Uit de online enquête blijkt dat 30 tot 40 procent niet tevreden is over het afhandelen van
klachten door de WSR. Bijna 40 procent is ontevreden over de informatie die ze krijgen over
de voortgang tijdens de afhandeling van de klacht. Ruim 30 procent is ontevreden over de
snelheid van de afhandeling en de uiteindelijke afhandeling van de klacht. Klachten gaan vaak
over schoonmaak en onderhoud van de accommodaties.
In de groepsgesprekken kwam daarentegen naar voren dat mensen meer dan vroeger,
tevreden zijn over de klachtenafhandeling. Ze vermelden dat ze op de hoogte gehouden
worden van het verloop van de afhandeling, doordat ze onder andere een bevestiging krijgen
en bericht krijgen over het vervolg.
Tot slot hebben we gevraagd om drie positieve en drie negatieve punten van de
dienstverlening van de WSR te noemen.
We hebben een top 6 gemaakt van de genoemde positieve punten.
• Het promoten en stimuleren van het sporten
• Het overleggen vanuit de WSR in het algemeen, de frequentie, de inhoud en het instellen
van de sportkoepel
• Het aanbod van verschillende sporten in Groningen
• Het aanbod van verschillende accommodaties in Groningen
• De specifieke aandacht van de gemeente Groningen voor sport voor de jeugd
• Het bouwen van nieuwe locaties of het verbeteren van huidige locaties
En nu de top 5 van de negatieve punten.
• De schoonmaak in de accommodaties
• De tarieven zijn te hoog, de sporten moeten betaalbaar zijn voor iedereen
• Te weinig aandacht voor breedtesport teveel voor topsport
• Gemeente moet beter omgaan met vrijwilligers
• Het onderhoud van de accommodaties kan veel beter
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1. Inleiding
In september 2009 heeft de raad van de gemeente Groningen de sportvisie ‘Meer ruimte voor
Sport en Bewegen 2010-2020 vastgesteld’. De kern van het sportbeleid van de gemeente
Groningen is tweeledig:
1. Iedere Stadjer heeft of kan het plezier in sport- en bewegen ervaren en te allen tijde de
keuze voor sport en bewegen maken.
2. Stadjers weten dat regelmatig sporten en bewegen goed is voor hun gezondheid en voor
de ontwikkeling van hun kinderen.
Met het vaststellen van de sportvisie heeft de raad opdracht gegeven om aan de programma’s
uit de sportvisie uitvoering te gaan geven. Een van de uitvoeringsprogramma’s is het
monitoren en evalueren van de sportvisie. De ontwikkeling van de Sportmonitor Groningen
moet de gemeente Groningen in staat stellen de sportvisie te monitoren en te evalueren. In
opdracht en in samenwerking met de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) voert de
afdeling Onderzoek en Statistiek Groningen (O&S Groningen) de Sportmonitor Groningen uit.
Volgens de sportvisie is in de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar het inhalen van
achterstanden in het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties. De gemeente
Groningen wil in de komende jaren de aandacht verleggen naar de toekomst.

Klanttevredenheidsonderzoeken
De WSR voert jaarlijks een onderzoek uit onder gebruikers van de zwembaden (de Parrel,
Helperzwembad, Papiermolen en Sportcentrum Kardinge). Daarnaast voert O&S Groningen
op verzoek van de WSR jaarlijks een onderzoek uit onder gebruikers van sporthallen,
gymzalen of sportparken. In 2012 heeft O&S een onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van
sporthallen, in 2013 onder gebruikers van gymzalen, in 2014 onder gebruikers van sportparken
en in 2015 opnieuw onder de gebruikers van de sporthallen. Deze onderzoeken moeten onder
meer zicht geven op de wensen en behoeften van gebruikers van deze accommodaties die de
WSR in de gemeente Groningen beheert.
Opzet van het onderzoek
De WSR voert daarnaast jaarlijks een klantenonderzoek uit onder alle besturen van
verenigingen en scholen over de dienstverlening van de WSR. Dit rapport presenteert de
uitkomsten van het tweede klanttevredenheidsonderzoek. We hebben alle contactpersonen
van de besturen van verenigingen en scholen per brief en per e mail aangeschreven. We
hebben ze verzocht om de enquête online in te vullen. In de enquête hebben we gevraagd om
deelname aan één van de groepsgesprekken. In de groepsgesprekken hebben we
doorgevraagd op verschillende uitkomsten van de enquête. In de enquête hebben we
verschillende stellingen voorgelegd. We hebben gevraagd naar de tevredenheid op
verschillende gebieden. Respondenten konden na een stelling een toelichting geven op een
gegeven antwoord. Aan de opdrachtgever is een bestand met alle gegeven toelichtingen
verstrekt.
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Leeswijzer
De cijfers in de balken van de figuren in deze rapportage staan voor het aantal respondenten
dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Nadat we een figuur bespreken geven we telkens
een samenvatting van de gegeven toelichtingen.

10

2. Resultaten van de online enquête
2.1 Respons
We hebben 16 bestuursleden van scholen of overkoepelende organisaties (zoals O2G2) en 142
bestuursleden van verschillende verenigingen een uitnodiging gestuurd waarin we hebben
verzocht om online een enquête in te vullen. We hebben ook gevraagd of ze deze uitnodiging
naar medebestuursleden wilden doorsturen. Omdat het voor meerdere bestuursleden
mogelijk was de enquête in te vullen is een responspercentage niet te geven. In totaal hebben
85 bestuursleden van verenigingen en 5 bestuursleden van scholen de enquête ingevuld. De
bestuursleden van de scholen hebben een kortere vragenlijst voorgelegd gekregen, omdat een
aantal vragen niet van toepassing waren op de scholen. In dit rapport hebben we de
antwoorden van beide groepen samengevoegd.

2.2 Algemeen
We hebben allereerst gevraagd welke functie de respondent heeft in het bestuur van de
vereniging. De antwoorden zijn te zien in tabel 2.1. Vervolgens hebben we gevraagd welke
soort accommodatie de vereniging of school gebruikt (tabel 2.2). Tabel 2.3 geeft weer welke
sporten de verenigingen beoefenen. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven
waardoor het totaal hoger is dan de gehele respons.

Tabel 2.1 Functies binnen bestuur
Functie

Aantal

Secretaris

38

Voorzitter

24

Penningmeester

17

Algemeen bestuurslid

4

Coordinator

3

Voorzitter Jeugdcommisssie

2

Technisch bestuurslid

1

Bestuurslid Jeugd

1

Ledenadministrateur

2

Totaal

92
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Tabel 2.2 Gebruikte accommodatie
Accommodaties

Aantal

Sporthal

41

Gymzaal

35

Sportpark

20

Zwembad

11

IJsbaan

4

Dojo

3

Eigen clubgebouw

2

Honk- en softbalvelden

2

Atletiekbaan Stadspark

2

Wielerbaan

2

Hockeyveld

1

Totaal

123

Tabel 2.3 Sport
Sport

Aantal

Volleybal

16

Badminton

15

Voetbal

11

Zwemmen

8

Hockey

5

Vechtsport

5

Basketbal

3

Gymnastiek

3

Zaalvoetbal

3

Honkbal

2

Judo

2

Korfbal

2

Schaatsen

2

Softbal

2

Tennis

2

Wielrennen

2

55+ sport

2

Unihockey

2

Zaalhockey

2

Low impact

2

Boogschieten

1

Duiken

1

Hardlopen

1

Kanoën

1

12

Kunstrijden

1

Lacrosse

1

Roeien

1

Rugby

1

Dansen

1

Totaal

100

Verenigingen
In de onderstaande figuur is te zien hoeveel leden de verenigingen hebben.

Figuur 2.1 Aantal leden
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Bijna een derde van de respondenten zit bij een vereniging met minder dan 50 leden. Bijna 20
procent is aangesloten bij een vereniging met een omvang tussen de 50 en 100 leden.
Vervolgens hebben we gevraagd hoeveel uren de verenigingen of scholen de verschillende
accommodaties huren.

Figuur 2.2 Aantal uren
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Iets meer dan de helft van deze verenigingen huurt de sportaccommodaties niet meer dan 10
uur per week. Een aantal scholen of verenigingen huurt meer dan 25 uur per week.
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2.3 Tevredenheid over de WSR
In 2014 was 72 procent tevreden of zeer tevreden over de Werkmaatschappij Sport en
Recreatie (WSR) in het algemeen. Een groep van 14 procent was ontevreden of zeer
ontevreden over de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR).
In 2015 is dezelfde vraag gesteld aan de respondenten. In 2015 was 77 procent tevreden of
zeer tevreden over de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) in het algemeen. Een
groep van 15 procent is ontevreden of zeer ontevreden over de Werkmaatschappij Sport en
Recreatie (WSR). De tevredenheid van de respondenten over de WSR in algemene zin komt in
2014 en in 2015 dus grotendeels overeen (zie tabel 2.4). In totaal 7 procent heeft aangegeven
het antwoord op deze vraag niet te weten.

Tabel 2.4 Tevredenheid over de WSR in het algemeen
Tevredenheid

Aantal 2014

Percentage 2014

Aantal 2015

Percentage 2015

Zeer tevreden

6

6%

1

1%

Tevreden

72

66%

65

76%

Ontevreden

12

12%

12

14%

Zeer ontevreden

2

2%

1

1%

Weet niet

7

7%

6

7%

Totaal

99

85
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Toelichting
Bij de vraag naar tevredenheid zijn meerdere toelichtingen gegeven. Een aantal geeft aan dat
ze ontevreden zijn over de afhandeling van klachten. Anderen zijn ontevreden over de
schoonmaak van de sporthallen en de kleedkamers. Ook vermeldt men dat de WSR meer zou
kunnen meedenken. Daarnaast is er ook iemand die juist benadrukt tevreden te zijn over de
samenwerking met de WSR.

Medewerkers
Vervolgens hebben we gevraagd hoe tevreden de bestuursleden zijn over de medewerkers
van de WSR (zie figuur 2.3).

Figuur 2.3 Tevredenheid medewerkers WSR

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 11, 14 en 13% met ‘weet niet’ geantwoord

De meeste respondenten zijn tevreden over de deskundigheid (bijna 85 procent) en over de
klantvriendelijkheid (bijna 95 procent) van de medewerkers. Als we kijken naar de verschillen
tussen 2014 en 2015, dan zien we dat in 2015 de respondenten iets meer tevreden zijn over het
nakomen van afspraken. Toch is nog steeds 20 procent ontevreden over het nakomen van
afspraken van de medewerkers van de WSR.
Toelichting
Er worden situaties beschreven waarin gemaakte afspraken niet worden nagekomen.
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‘Materiaal is ondanks toezeggingen niet aanwezig’.
‘De medewerkers zijn zeer klantvriendelijk en wel bereid om iets te doen, maar het lijkt vaak
niet duidelijk dat een gladde vloer echt kan worden opgelost door een goede schoonmaak en
dat het niet altijd aan de vloer zelf ligt’.
‘Met de medewerkers op de vloer is het goed zaken doen. Met de rest wederom slecht’.
Meerdere keren vermeldt men dat het erg verschilt wie of welke afdeling je treft binnen de
WSR. Over het contact met medewerkers op de werkvloer is men positief.

2.4 Contact
We hebben de respondenten een aantal vragen gesteld over de tevredenheid met
verschillende aspecten van de dienstverlening van de gemeente. Als eerste hebben we
gevraagd hoe tevreden ze zijn over het contact dat ze op verschillende manieren met de WSR
hebben, zie figuur 2.4.
Figuur 2.4 Tevredenheid contact

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 8, 12 en 12% met ‘weet niet’ geantwoord

Ongeveer 85 procent van de respondenten is zowel in 2014 als in 2015 tevreden over de
verschillende vormen van contact die zij met de WSR hebben. De verschillen tussen beide
jaren zijn klein.
Toelichting
Regelmatig geven respondenten aan dat ze snel een reactie krijgen op hun e-mail.
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‘Er wordt snel en adequaat gereageerd. Is de afgelopen jaren verbeterd’.
Telefonisch is de WSR moeilijker bereikbaar. Eén van de respondenten geeft aan dat hij het
contact zakelijk en onpersoonlijk vindt. Ook geeft een aantal mensen aan dat ze liever langs
gaan of te bellen dan te e-mailen.
‘Dit verschilt zeer van persoon tot persoon’.

Bereikbaarheid
De volgende vraag ging over de bereikbaarheid van de WSR. In figuur 2.5 is te zien hoe
tevreden de respondenten hierover zijn.

Figuur 2.5 Tevredenheid bereikbaarheid

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 12, 18 en 5% met ‘weet niet’ geantwoord

De meerderheid van de respondenten is tevreden over de bereikbaarheid van de WSR. Een
enkeling is ontevreden, voornamelijk over de telefonische bereikbaarheid. Het beeld in 2015
komt grotendeels overeen met dat van 2014.
Toelichting
Enkele respondenten vermelden dat de WSR snel reageert. Eén van de respondenten geeft
aan dat de WSR tussen 9 en 5 uur soms slecht telefonisch bereikbaar is.
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Vindbaarheid
We hebben gevraagd of de respondenten weten waar ze moeten zijn binnen de gemeente
wanneer ze iets moeten regelen. In figuur 2.6 is te zien dat dit voor lang niet alle afdelingen
het geval is.

Figuur 2.6 Vindbaarheid

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 17, 24, 9 en 3% met ‘geen antwoord’ geantwoord

Bij vragen over facturen weet ongeveer 75 procent waar ze moeten zijn. Het is de
respondenten vooral onbekend waar ze moeten zijn voor informatie over betalingen.
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Op het gebied van de beschikbaarheid van accommodaties is voor ongeveer 85 procent van
de respondenten bekend waar ze moeten zijn. Op het gebied van klachten weet ook ongeveer
75 procent waar ze moeten zijn. De verschillen tussen 2014 en 2015 zijn niet groot, op het
gebied van facturen en klachten weten de respondenten in 2015 meer dan in 2014 de juiste
afdeling te vinden.
Toelichting
Veel respondenten geven in de toelichting aan dat zij niet gaan over dit onderdeel. Ze weten
wel wie er binnen hun organisatie over gaat en vertrouwen erop dat ze de informatie kunnen
vinden via de website.

2.5 Op de hoogte houden en betrokkenheid
De WSR vindt het belangrijk dat de verenigingen en bestuursleden op de hoogte zijn van wat
er speelt op het gebied van sport. Daarom hebben we de respondenten gevraagd in hoeverre
zij tevreden zijn over de mate waarin de WSR hen op de hoogte houdt (zie figuur 2.7).

Figuur 2.7 Tevredenheid over het op de hoogte houden van wat er speelt.

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 25, 21, 23, 22 en 11% met ‘weet niet’ geantwoord

De meerderheid is tevreden over hoe zij op de hoogte gehouden worden. Wat opvalt, is dat de
respondenten in 2015 op alle gebieden vaker tevreden zijn over de mate waarin de gemeente
ze op de hoogte houdt dan in 2014. In totaal 70 procent is tevreden over de mate waarin de
gemeente ze op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van de accommodaties.
Bijna 95 procent is tevreden over de mate waarin de gemeente ze op de hoogte van houdt van
afgekeurde of gesloten accommodaties. De WSR geeft zelf aan dat ze bij grote verbouwingen
zoals bij Kardinge de gebruikers sinds kort meer op de hoogte houden.
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Toelichting
In de toelichting geeft men een paar keer aan dat de communicatie beter kan. Er worden
voorbeelden van genoemd dat verenigingen niet op de hoogte waren van gesloten of
afgekeurde locaties.
‘Ik heb het idee dat het op de hoogte brengen beter kan, maar volgens mij zit daar ook een
stijgende lijn in’.

Betrokkenheid
Vervolgens hebben we gevraagd hoe tevreden de respondenten zijn over hoe zij betrokken
worden bij de eerder genoemde aspecten uit tabel 2.7 (zie voor de mate van betrokkenheid
figuur 2.8).

2.8 Tevredenheid over mate van betrokken worden door WSR

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk
geantwoord

28, 22, 30, 17 en 14% met ‘geen antwoord’

In 2015 is men meer tevreden dan in 2014 over de mate waarin ze op allerlei gebieden
betrokken worden. Wel valt op dat de respondenten vaker tevreden zijn dan vorig jaar over de
mate waarin ze betrokken worden door WSR.
Op het gebied van afgekeurde of gesloten accommodaties en veranderingen of verbouwingen
bij de sportaccommodaties is ongeveer 80 procent tevreden over de mate waarin de
gemeente ze betrekt. De tevredenheid over het betrokken worden bij veiligheid is stabiel en
het laagste, namelijk ongeveer 65 procent.
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Toelichting
Respondenten merken op dat informatie soms niet komt en soms te laat of te vroeg.
‘De inspraak en informatievoorziening m.b.t. het sportcentrum dat bij de Euroborg zal komen
werd erg gewaardeerd. Dergelijke inspraak zou standaard moeten zijn in de toekomst’.

2.6 Website
In 2015 is ongeveer 55 procent van de respondenten bekend met de website van de WSR. In
2014 gaf ongeveer een kwart aan de website te kennen. Een duidelijke groei in een jaar tijd. De
vernieuwde website is actief vanaf augustus 2014. We hebben de respondenten die de website
niet kenden gevraagd de website als nog te bekijken. Aan alle respondenten hebben we
gevraagd wat zij van de website (www.sport050.nl) vonden, de resultaten daarvan zijn te zien
in figuur 2.9.

2.9 Tevredenheid over de website van de WSR

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 21,16, 17 en 21% met ‘weet niet’ geantwoord

Meer dan drie kwart van de respondenten is tevreden over alle aspecten van de website.
In de bovenstaande figuur valt op dat de respondenten in 2015 vaker tevreden zijn over de
diverse aspecten van de website dan in 2014. Dit komt mogelijk (mede) doordat de website bij
respondenten in 2015 duidelijk bekender is dan in 2014.
Toelichting
Bijna alle toelichtingen zijn positief. Respondenten vinden de site prima, overzichtelijk en er
goed uit zien. De volgende opmerking over de website is gemaakt:
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‘Jammer dat dit niet bekend was en dat er in de communicatie niet meer over bekend
gemaakt wordt’.
Ook zijn er een aantal kritische opmerkingen, zoals dat het lastig is om informatie te vinden op
de website. Een aantal respondenten geeft aan dat de binnenkomst en de achtergrondfoto
druk, te donker en onrustig is. Ook merkten ze meerdere keren op dat er vooral aandacht
uitgaat naar de grotere sportverenigingen.
‘Misschien nog sportverenigingen toevoegen als de site ook bedoeld is om mensen aan het
sporten te krijgen bij verenigingen in Groningen?’
‘Jammer dat extra openstelling in de zomervakantie dit jaar niet op de voorpagina staat’.
‘Wij zijn als vereniging niet vindbaar op deze site. Ik vraag me ook af wat het doel is van deze
website. Waarom niet gewoon onderbrengen onder de site van de gemeente?’
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2.7 Regelingen
Vervolgens hebben we gevraagd in hoeverre de respondenten op de hoogte zijn van
regelingen rond de sportaccommodaties (zie figuur 2.10).

2.10 Bekendheid regelingen

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 8, 5, 13 en 8% met ‘weet niet’ geantwoord

Bijna alle respondenten geven aan goed of op zijn minst matig op de hoogte te zijn van de
verhuurvoorwaarden. Ook de huisregels zijn goed of matig bekend. De bestuursleden zijn het
minst bekend met het sanctiebeleid. Het toewijzingsbeleid blijkt bij de respondenten in 2015
minder bekend dan in 2014. Iets meer dan 80 procent is er goed of matig mee bekend.
Toelichting
Een aantal respondenten geeft aan niet op de hoogte te zijn, maar er op te vertrouwen dat één
en ander op te zoeken is.
‘Binnen de vereniging zijn deze zaken bekend, maar ik ben er zelf niet bekend mee’.
Over het toewijzingsbeleid:
‘We begrijpen dat het lastig is om met een beperkt aantal locaties alle sportverenigingen
tegemoet te komen’.
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2.8 Openingstijden
In figuur 2.11 is te zien wat mensen vinden van de openingstijden van de verschillende
accommodaties.
2.11 Tevredenheid over de openingstijden

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 2 en 10% met ‘weet niet’ geantwoord
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Over de reguliere openingstijden is ruim 95 procent in 2014 en in 2015 tevreden. Over de
openingstijden buiten het seizoen is in 2015 ruim 80 procent tevreden, bijna 70 procent in
2014. Dit jaar waren de Dojo en sporthal Kardinge voor het eerst in de zomer open.
Toelichting
In de toelichtingen spreekt men de wens uit dat accommodaties ook in de zomer open zijn.
Daarnaast vermeldt iemand dat het fijn was dat de Dojo en Kardinge in de zomer open waren.

Beschikbaarheid
Vervolgens hebben we de respondenten een aantal vragen voorgelegd over de
beschikbaarheid van accommodaties. Hoe tevreden zij hierover zijn is te zien in figuur 2.12.

2.12 Tevredenheid beschikbaarheid

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 3 en 7% met ‘weet niet’ geantwoord

Met ongeveer 82 procent is een ruime meerderheid tevreden over de procedure van
aanvragen. We zien wel een kleine afname in vergelijking met vorig jaar, toen met bijna 90
procent nog meer respondenten tevreden waren. Meer dan 70 procent was in 2014 tevreden
over de beschikbaarheid van accommodaties. In 2015 is dat zelfs meer dan 80 procent.
Toelichting
Er zijn opmerkingen over de krapte van accommodaties. Op populaire tijdstippen zijn deze
vaak bezet. Ook is er een aantal opmerkingen over de wens om het aanvragen alleen digitaal
plaats te laten vinden.
‘Online zou voldoende moeten zijn. Als je ziet hoeveel papieren er nu weer komen voor het
volgende seizoen. Dat kan toch ook digitaal’.
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‘De digitale aanvraagprocedure om voor het nieuwe 'schooljaar' de zaal te huren is een
enorme vooruitgang’.

2.9 Overleggen
Vervolgens hebben we gevraagd naar het overleg dat de verenigingen en scholen (met enige
regelmaat), voeren met de WSR (zie figuur 2.13).
Er zijn meerdere terugkerende overleggen die de WSR met de verschillende gebruikers voert.
•
•
•
•
•
•

Twee keer per jaar een overleg met de zwemverenigingen
Minimaal twee keer per jaar een overleg met de ijsverenigingen
Twee keer per jaar is er een parkoverleg met de besturen van de sportparken.
Jaarlijks is er een overleg met de gebruikers van de buiten accommodaties
Ook jaarlijks is er een overleg met de gebruikers van sporthal Hoogkerk.
Twee keer per jaar is er een overleg met Bslim en de brede vakdocenten vanuit
verschillende scholen.

Er vindt (nog) geen structureel overleg plaats met alle sporthalgebruikers. Het is de bedoeling
om dat structureel te maken voor alle gebruikers van de sporthallen.

2.13 Tevredenheid over het overleg

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 14% met ‘weet niet’ geantwoord

Ongeveer 70 procent van de respondenten is tevreden over het nakomen van afspraken in
beide jaren. In 2015 is ruim 80 procent tevreden over de inhoud en de frequentie van het
overleg.
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Toelichting
Respondenten geven aan dat het sterk verschilt per persoon die ze spreken. Eén van de
respondenten geeft aan dat overleg enkel plaats vindt op hun initiatief. Soms gaat het
nakomen van afspraken goed, soms gaat het minder.
‘Nakomen van afspraken gaat vooral om onderhoud/schoonmaak van zalen. Verder
helemaal geen problemen met afspraken en contacten’.

2.10 Contact andere gebruikers
In 2014 geeft iets minder dan twee derde van de respondenten aan contact te hebben met
andere gebruikers van de accommodaties waar zij gebruik van maken. In 2015 heeft bijna 75
procent contact met andere gebruikers van de accommodatie. Van de respondenten die geen
contact heeft met anderen heeft de meerderheid hier ook geen behoefte aan. Een enkeling
geeft aan het antwoord op deze vragen niet te weten. In figuur 2.14 is te zien hoe tevreden
respondenten zijn over het contact met andere gebruikers.
Van de verenigingen die contact hebben met andere gebruikers is ruim 90 procent tevreden
over dit contact. Slechts een enkeling is ontevreden.

2.14 Tevredenheid over het contact met andere gebruikers

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 7 en18% met ‘weet niet’ geantwoord

Toelichting
Een aantal respondenten geeft aan dat het contact goed en plezierig is. Eén van de
respondenten is minder positief.
‘Zij hanteren de gebruiksregels slecht en zijn daar moeilijk op aanspreekbaar’.
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2.11 Klachten
Iets meer dan de helft van de respondenten (55 procent) heeft wel eens een klacht ingediend.
In figuur 2.15 is te zien wat de respondenten vinden van de manier waarop de klacht is
behandeld.

2.15 Tevredenheid over de klachtbehandeling

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 5, 5 en 0% met ‘weet niet’ geantwoord
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Bijna de helft van de respondenten is ontevreden over de informatie die ze ontvangen over de
voortgang van de klacht. Er zijn enkele respondenten meer tevreden in 2015 dan in 2014.
Daarnaast is 30 procent ontevreden over de snelheid en de uiteindelijke afhandeling van de
klacht. De verschillen met 2014 zijn niet heel groot.
Toelichting
Voorbeelden van klachten die worden genoemd betreffen de schoonmaak en onderhoud.
Sommige respondenten zijn positief over de afhandeling van de klacht, anderen hebben
slechte ervaringen.
‘Weliswaar worden de klachten meestal afgehandeld (aanleiding), aan het voorkomen van
wordt mijns inziens te weinig gedaan. Het onderwijs is namelijk hoofdgebruiker van onze
gymzaal, maar het dagelijks toezicht ontbreekt (zit op andere locatie)’.
‘Is beter geworden dan circa 2, 3 jaar geleden!’

2.12 Seizoenstarief
In 2015 geeft bijna 30 procent aan dat het seizoenstarief van toepassing is, tegenover bijna 40
procent in 2014. Sinds een aantal jaren werkt de WSR met het seizoenstarief. Hierbij wordt op
basis van de seizoensaanvraag een bedrag voor het gehele seizoensgebruik bepaald, welke in
termijnen automatisch geïncasseerd wordt.
Voor de overige respondenten is het maandelijks facturen van toepassing. In figuur 2.16 is te
zien in hoeverre respondenten tevreden zijn over deze beide methoden van betaling.

2.16 Tevredenheid over het maandelijks factureren en seizoenstarief

Op de bovenstaande stellingen heeft in 2015 respectievelijk 22 en 7% met ‘weet niet’ geantwoord
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Over het maandelijks factureren is ruim 80 procent tevreden, dit is iets meer dan in 2014. Over
het seizoenstarief zijn iets minder respondenten tevreden dan in 2014; ruim 75 procent is
tevreden.
Toelichting bij seizoenstarief
‘Het enige nadeel is dat het kunstgrasveld ook binnen het seizoenstarief valt en dus ook
gesloten is. Dit hoeft natuurlijk niet, omdat er geen onderhoud aan het kunstgras gepleegd
wordt’.
Toelichting bij het maandelijks factureren
Een aantal respondenten geeft aan dat ze de facturering minder frequent zouden willen. Ook
gaf men meerdere malen aan dat verenigingen de factuur liever digitaal ontvangen. Of
desnoods digitaal naast schriftelijk.
‘Zou grote verbetering zijn als de facturen digitaal verstuurd konden worden i.p.v. per post’.

2.13 Positieve en negatieve punten
Als laatste hebben we de respondenten gevraagd drie positieve en drie negatieve punten te
noemen op het gebied van sport in de gemeente Groningen.

We hebben een top 6 gemaakt van de genoemde positieve punten.
• Het promoten en stimuleren van het sporten
• Het overleggen vanuit de WSR in het algemeen, de frequentie, de inhoud en het instellen
van de sportkoepel
• Het aanbod van verschillende sporten in Groningen
• Het aanbod van verschillende accommodaties in Groningen
• De specifieke aandacht van de gemeente Groningen voor sport voor de jeugd
• Het bouwen van nieuwe locaties of het verbeteren van huidige locaties

En een top 5 van de negatieve punten.
• De schoonmaak in de accommodaties
• De tarieven zijn te hoog, de sporten moeten betaalbaar zijn voor iedereen
• Te weinig aandacht voor breedtesport teveel voor topsport
• Gemeente moet beter omgaan met vrijwilligers
• Het onderhoud van de accommodaties kan veel beter
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3. Resultaten van de groepsgesprekken
Algemeen
We hebben in de online enquête gevraagd of respondenten willen deelnemen aan de
groepsgesprekken. We hebben met zeven personen gesproken. In de groepsgesprekken zijn
we met de deelnemers ingegaan op de ervaringen van de scholen en verenigingen met de
dienstverlening van de WSR. Ook hebben we doorgevraagd op bepaalde uitkomsten van de
online enquête. Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over de dienstverlening van
de gemeente Groningen op het gebied van de sport. Ze zijn positief over het onderzoek en de
kans die ze krijgen om hun ervaringen met de WSR te delen. In dit hoofdstuk bespreken we de
punten die in de groepsgesprekken opvallend en duidelijk naar voren zijn gekomen.
Contact met de WSR
Over het algemeen zijn de deelnemers van de gesprekken tevreden over het directe contact
dat ze hebben met de WSR.
‘Veel contact met mannen van buitendienst. Hoe beter je ze kent, hoe beter dat contact is’.
‘Ik ken ze al heel lang. Contact was goed en is nog steeds goed. Wel werden klachten over
onderhoud vroeger sneller opgepakt’.
Over de communicatie zijn ook minder positieve ervaringen. Mensen herkennen dat ze meer
op de hoogte gehouden willen worden door de WSR.
‘Er kwam ineens een andere gebruiker in de ruimte boven ons, karateclub is er gekomen. Er
is geen enkele communicatie geweest vanuit de gemeente over hoe lang en wat’?
‘Wegschuiven van verantwoordelijkheden zien we heel veel’.
Een aantal mensen vinden het jammer dat er minder bijeenkomsten worden georganiseerd.
Ze noemen een bijeenkomst over de nieuwe tarieven en over de moderne sportvereniging.
‘Jammer dat dit niet meer gebeurt. Het was een plek waar verenigingen van zich kunnen laten
horen’.

Verschil tussen uitvoering en beleid
Zo goed als alle deelnemers is tevreden over de dienstverlening van de WSR. Wel wordt er
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende afdelingen binnen de WSR. Alle
respondenten zijn tevreden over de uitvoerende afdelingen. Het contact met bijvoorbeeld de
afdeling accommodatiebeheer en de beheerders gaat goed. Minder tevreden zijn ze over de
‘hogere’ afdelingen en de beleidsafdeling. Dit verschil wordt door meerdere mensen herkend:
‘Met mannen op sportpark of accommodatiebeheer, je belt en het wordt opgelost en
opgepakt. Super!’

31

Klantenonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Meer meedenken
Iemand geeft een voorbeeld dat ze jaren bezig zijn geweest met veldverlichting. Uiteindelijk
hebben ze het zelf aangeschaft. Hij geeft een voorbeeld waarin hij had gewild dat de gemeente
meer meedenkt. Het voorbeeld wordt herkend door andere deelnemers.
‘We hebben via de gemeente Haren een subsidieaanvraag moeten indienen. Wij helpen de
gemeente Groningen door zelf voor de veldverlichting te zorgen. Dan zouden ze ons toch
kunnen helpen met de aanvraag? Wij bedenken een oplossing waarmee we de gemeente
helpen, kijk dan ook even of je iets terug kan doen’.
‘Heel lang werden verenigingen niet gezin als partner. Sinds 1,5 jaar is er een slag gemaakt
en gaat het beter. Verenigingen en de gemeente zijn er samen om ervoor te zorgen dat
mensen sporten’.
’Eerder kregen we de indruk dat de gemeente het lastig vond dat er clubs waren’.
‘We missen meedenken. Alle verenigingen worden over één kam geschoren. We moeten
echt zelf op de gemeente af stappen. Je moet zelf initiatief nemen’.

Klantvriendelijkheid
Vaak gaat het goed en zeker over de klachtenafhandeling zijn de respondenten tevreden. Dit
gaat veel beter dan een paar jaar geleden. Er wordt een bevestiging gestuurd, een bericht over
de voortgang en de afhandeling. Op andere gebieden gaat het soms mis. De
klantvriendelijkheid is volgens de deelnemers beter op het gebied van de dagelijkse dingen.
Gaat het om grotere onderwerpen, zoals het onderhoud en verbouwingen dan zijn ze minder
tevreden.
‘Kom je toezeggingen na en zeg anders sorry als het niet lukt’.
‘Soms horen we helemaal niets. Geen ontvangstbevestiging, helemaal niks. Ze hoeven echt
niet alles direct op te lossen, maar een bericht dat ze ermee bezig zijn en dat het langer duurt
helpt erg veel’.
‘Bijvoorbeeld: het gras maaien op de sportvelden gaat vaak niet goed. Er wordt gewoon
uitgevoerd zonder dat er wordt gekeken of nagedacht. Het veld was niet gemaaid, maar
omgeploegd. We moesten de wedstrijden afzeggen’.
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Weten waar je moet zijn
Ook hebben we gesproken over het contact. Voor een aantal mensen is het onduidelijk bij wie
ze moeten zijn. Iemand geeft aan dat bij hun vereniging een beheerder optreedt als
tussenpersoon tussen de vereniging en de WSR. Eén andere deelnemer zoekt uit met wie ze in
het verleden contact hebben gehad over een onderwerp en zoekt die persoon op. Weer een
ander kent een aantal personen en heeft zo een ingang bij de WSR. Veel mensen geven aan
graag te mailen, maar wanneer er geen reactie komt te bellen. Ook vindt een aantal mensen
het fijn om af en toe langs te gaan.
‘Als er iets is, stuur ik ook weleens een bericht via Facebook of neem ik contact op via mijn
netwerk’.

Eén contactpersoon
Meerdere mensen spreken de wens uit om één contactpersoon te hebben binnen de WSR.
‘We willen graag een verenigingsloket en niet verschillende plekken en personen voor
verschillende vragen. Het moet niet uitmaken waarvoor, je hebt één ingang. Wie het
daarachter afhandelt maakt niet uit, maar de klant zou het niet moeten merken’.
Ook ervaringen verenigingen het als lastig en vervelend dat er veel wisselingen van personeel
bij de WSR zijn.
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Uren ruilen of schuiven
De leden van de verenigingen geven aan dat ze wel meer contact met elkaar zouden willen in
verband met de uren die ze nu gebruiken. Ze benoemen dat een accommodatie best vaak leeg
staat, maar dat de uren zijn volgeboekt.
‘Iedereen boekt meer dan hij nodig heeft en laat de boeking vaak staan’.
Ze verwachten dat er mensen zijn die graag op een bepaalde dag of tijdstip zouden willen
huren en dat anderen weer graag willen ruilen. Er wordt een soort bijeenkomst als optie
genoemd waarbij alle gebruikers van een accommodatie samenkomen. Dan zouden alle
wensen kunnen worden geïnventariseerd en bekeken. Het lijkt hun wel goed dat de gemeente
dit faciliteert en voorzit.

Website
De website is voor een aantal mensen zo goed als onbekend. Een aantal gebruikers ziet
grotere verbeteringen in de website ten opzichte van een paar jaar geleden.
‘Hij is opgezet vanuit de vraag van de burger en niet vanuit het aanbod van de gemeente’.
Verenigingen zijn geen bedrijven
Een ander punt waar veel mensen het mee eens zijn, gaat over FC Groningen. Er is een
duidelijke wens uitgesproken om FC Groningen en de sportverenigingen niet gelijk te
behandelen omdat ze niet gelijk zijn.
‘Als er kosten gemaakt moeten worden doe het dan vanuit marketing. En niet vanuit het
sportbudget’.
‘FC Groningen is geen sportvereniging, FC Groningen is een bedrijf. Behandel ze dan ook zo
want nu lijden de verenigingen eronder’.
‘Het heeft niks met breedtesport te maken. Breedtesport is de basis. FC Groningen zorgt er
niet voor dat dikke kinderen gaan sporten dat doen wij als clubs’.

Schoonmaak en onderhoud van de accommodaties
Kritisch zijn de deelnemers over de schoonmaak van de verschillende accommodaties. Aan de
andere kant snappen ze ook wel dat het heel moeilijk is en op sommige dagen is één keer per
dag schoonmaken volgens veel deelnemers te weinig.
‘Een hele dag intensief gebruik zonder intensief schoonmaak tussendoor kan eigenlijk niet’.
‘Onderhoud wordt altijd half gedaan. Pak het in 1 keer goed aan dan kost het op termijn
minder geld dan dat het nu kost’.

Meer controle
Daarnaast geven meerdere mensen aan dat de gemeente weinig aanwezig is in de
accommodaties. Ze hebben nauwelijks toezicht op het nakomen van afspraken over het huren
van de accommodaties.
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‘Als je huurt tot acht uur moet je weg zijn om acht uur en niet weg gaan. De volgende groep
wil starten om 8 uur. Hier is geen toezicht op’.
‘Er zou wat meer controle moeten zijn op de gebruikers. Ze zouden wel iets vaker mogen
komen’.
Meer online
Er is meerdere keren aangegeven dat verenigingen graag een online overzicht willen hebben.
Ze willen op het overzicht kunnen zien wanneer welke accommodatie beschikbaar is.
‘Ik zou graag veel meer online willen doen. Dat je even kan zien waar nog zalen vrij zijn. Dan
kan je zelf zoeken en scheelt hun ook heel veel tijd’.
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