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Geachte heer, mevrouw. 

Voor u liggen de onderzoeken die in 2015 gehouden zijn onder gebruikers 
(sporters) van de gemeentelijke sporthallen en onder besturen van 
verenigingen en scholen. 

Wij presenteren jaarlijks de uitkomsten van de 
klanttevredenheidsonderzoeken aan uw raad. Dit is afgesproken in de nota 
'Gemeentelijke Sportaccommodaties 2013" en heeft tot doel om te toetsen 
hoe onze klanten over onze sportaccommodaties en dienstverlening denken, 
om vervolgens verbeterslagen te maken. Dit sluit aan bij het gemeentelijk 
sportbeleid om burgers meer te betrekken bij het programma Sport. 

Het onderzoek onder de gebruikers wordt jaarlijks uitgevoerd, maar 
wisselend per soort accommodatie in een cyclus van driejaar. In 2013 richtte 
dit onderzoek zich op de sporters in onze gymlokalen, in 2014 op de 
sportparken. En in 2015 zijn de klanten in de sporthallen bevraagd. De 
resultaten worden vergeleken met het onderzoek sporthallen uit 2012. 

Tevens worden jaarlijks ook de sport- en schoolbesturen gevraagd naar hun 
mening over de dienstverlening op het gebied van sport in de gemeente 
Groningen. 
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Onderzoek Sporthallen: 
Voor het Onderzoek Sporthallen (zie bijlage 1) zijn de gebruikers van de 
sporthallen gevraagd een online enquête in te vullen. Daarvoor zijn de 
sporters zelf benaderd. Bovendien zijn een aantal groepsgesprekken gehouden 
met gebruikers. 

Onderzoek sporthallen 2015 in vergelijking met 2012 
In totaal is 60% van de respondenten tevreden of zeer tevreden over de 
sporthallen in het algemeen. Hieruit volgt dat er een groep is van 40% die 
aangeeft ontevreden of zeer ontevreden te zijn over de sporthallen. In 
vergelijking met het onderzoek uit 2012 is het percentage van de tevreden 
sporters toegenomen met 11%, dit was 49%. 

Over de temperatuur en het geluid/akoestiek in de sportruimte is 15% meer 
sporters tevreden en over het licht zelfs 20%. Naar aanleiding van de 
resultaten uit 2012 is er nader onderzoek gedaan naar de lichtopbrengst en de 
temperatuur in de sportruimte. Er is bijgestuurd op deze onderdelen en in een 
aantal sporthallen is LED-verlichting aangebracht. 

15% meer sporters is tevreden tot zeer tevreden over de stalling van de 
fietsen bij de sporthallen. Na 2012 zijn er extra fietsenstallingen bijgeplaatst 
bij een aantal sporthallen. 

De tevredenheid op onderhoud en hygiëne van de tribune en het 
sportmateriaal is fors toegenomen (>20%). In een aantal sporthallen is een 
plattegrond in de toestelberging opgehangen met de indeling voor het 
sportmateriaal. Verder is er geen aanwijsbare reden voor deze verbetering. 

De tevredenheid op het gebied van onderhoud en hygiëne van de 
kleedkamers, douches en toiletten is afgenomen, van 50% naar 40%. Naar 
aanleiding van de resultaten uit 2012 is er nader onderzoek gedaan naar 
onderhoud en hygiëne. In de "oudere" sporthallen (Selwerd, Corpushuis, 
Beijum, De Brug en Hoogkerk) zijn kleedkamers, douches en toiletten 
gerenoveerd, met uitzondering van Vinkhuizen. Sporthal Lewenborg is een 
sporthal uit 2010, Kardinge is een nieuw gebouwde sporthal uit 2014 en voor 
Sporthal de Wijert zijn - gezien de ontwikkelingen op het Europapark - geen 
extra inspanning gedaan. 

Klanttevredenheid 
De Gemeente Groningen heeft de ambitie om een minimale tevredenheid van 
70% te realiseren in klantonderzoeken. Dat is ook conform de 
prestatieafspraken met de WSR, waarbij we streven naar een gemiddeld 
rapportcijfers van een 7. 



Gemeente 

2 van 4 yjroningen 
Onderwerp Aanbiedingsbrief KTO Sporthallen en ^ 

Dienstverlening Sport 2015 

De ontevredenheid uit het Onderzoek Sporthallen uit 2015 heeft vooral te 
maken met de bewegwijzering naar en in de sporthal, de sportvloer, het 
veiligheidsgevoel rondom de sporthal en het onderhoud en de hygiëne van de 
kleedkamers, douches en toiletten. Dit laatste punt is het meest bepalend voor 
de mate van tevredenheid en dus ligt hier de focus op. 

De maatregelen die zijn genomen door het renoveren van kleedkamers, 
douches en toiletten in verschillende sporthallen hebben niet tot een hogere 
tevredenheid geleid. Daarom gaan we op het gebied van schoonmaak 
(hygiëne) nog meer sturen op kwaliteit en harde afspraken hierover maken 
met de partijen die de schoonmaak in de sporthal verzorgen. Daarnaast gaan 
we ook de gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheid, aangezien het 
gedrag van de sporters en de leerlingen ook van invloed is op de waardering 
van de schoonmaak/hygiëne in het algemeen. 

De bewegwijzering naar de sporthallen is al meegenomen in het totaalplan 
bewegwijzering van sportaccommodaties. In het onderzoek Sportparken uit 
2014 kwam de ontevredenheid over de bewegwijzering ook duidelijk naar 
voren. We zijn al bijna op het punt aangekomen dat we daadwerkelijk borden 
kunnen gaan plaatsen. 

Het veiligheidsgevoel rondom de sporthal heeft o.a. te maken met de 
buitenverlichting en de groenvoorziening. Dekking van de maatregelen 
zoeken we in de VIP/MOP. 

Een grote groep respondenten is tevreden over de kantine, de beschikbare 
ruimte, de ligging en uitstraling van de sporthal en het licht, de belijning en 
de akoestiek in de sportruimte. 

Het rapport geeft veel gedetailleerde informatie over elke sporthal, maar er 
zijn grote verschillen tussen de sporthallen. Het meest tevreden is men over 
Sporthal Selwerd en over Sporthal Hoogkerk is men het minst tevreden. 

Voor de ontevredenheid over de sportvloer is meer onderzoek noodzakelijk, 
ook bij andere gemeenten. Het blijkt dat de klachten over te gladde 
sportvloeren zijn toegenomen sinds het moment van een nieuwe (wettelijk 
verplichte) milieuvriendelijkere manier van schoonmaken. 
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Onderzoek Dienstverlening Sport onder sport- én schoolbesturen: 
Voor het tweede jaar hebben we een apart onderzoek gedaan naar de 
tevredenheid van de sport- en schoolbesturen over de dienstverlening (zie 
bijlage 2). 

Men is in meerderheid tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van 
de medewerkers van de WSR en over het contact en de bereikbaarheid, dit is 
ten opzichte van 2014 licht verbeterd. Ook is men goed op de hoogte van de 
diverse regelingen rond de sportaccommodaties (verhuurvoorwaarden, 
subsidiemogelijkheden enz.). Dit is ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. 

Een ander positief punt is dat men meer dan vorig jaar tevreden is over de 
mate waarin men betrokken wordt bij en op de hoogte gehouden wordt van de 
diverse ontwikkelingen op het gebied van sport(accommodaties). 

Minder tevreden is men over de klachten behandeling, ten opzicht van 2014 is 
de tevredenheid gelijk gebleven. Men vindt de afhandeling te lang duren en 
wordt niet voldoende op de hoogte gehouden van de voortgang. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw (onderhouds)meldingssysteem, 
waardoor o.a. het afhandelingsproces en de terugkoppeling naar de klant toe 
verbeterd worden. 

Uit de verschillende onderzoeken zijn actiepunten gehaald waar wij als 
gemeente Groningen, samen met de gebruikers, mee aan de slag gaan. De 
voortgang wordt bewaakt en gemonitord. Het Onderzoek sporthallen wordt 
herhaald in 2018, zodat het effect van deze verbeteringsmaatregelen kan 
worden gemeten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


