
Partner voor bestuur en beleid

Behoefteonderzoek

Presentatie behoefte-
onderzoek buitenbad 

Hardinxveld-Giessendam 

Daan Massie, Jan Schalk, Wanda van den Boogaard



Partner voor bestuur en beleid

Aanleiding onderzoek 
Verzoek van de werkgroep zwembad De Duikelaar om een 
offerte op te stellen voor een behoefteonderzoek.

Samen de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

“Hebben de inwoners van Hardinxveld-Giessendam 
behoefte aan een buitenbad en zo ja, aan welke vereisten 

moet dat buitenbad dan voldoen?”

In het onderzoek onderscheid tussen verschillende 
doelgroepen: 

- ouders met jonge kinderen van 0 tot 12 jaar;
- inwoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar 
(zonder kinderen van 0 tot 12 jaar); (jeugd/jongeren)
- inwoners in de leeftijdscategorie 30 tot en met 54 jaar 
(zonder kinderen van 0 tot 12 jaar);
- inwoners in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (zonder 
kinderen van 0 tot 12 jaar). (senioren)

Bij de keuze voor de doelgroepen aansluiting gezocht bij de 
eerder door adviesgroep Synarchis opgestelde businesscase 
(21 december 2017). 
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Opzet en uitvoering onderzoek 
In april de vragenlijst opgesteld. 20 vragen; stellingen, 
gesloten en veel open vragen (“zou u een toelichting willen 
geven”). De werkgroep was hierbij nauw betrokken.

Vervolgens is de steekproefomvang bepaald. Om algemeen 
geldende uitspraken te kunnen doen voor alle inwoners, 
moeten 1.200 respondenten de vragenlijst invullen (300 
ingevulde vragenlijsten per doelgroep). 

Inwoners zijn op verschillende manieren benaderd (juli):
- inwoners op hun huisadres aangeschreven (3.067);
- deelnemers bewonerspanel (579);
- inwoners via het Kompas en via de sociale media gevraagd 
deel te nemen aan het onderzoek (‘open link op website 
gemeente en OCD’).

Respons was hoger dan verwacht: 1.756 ingevulde 
vragenlijsten. De uitkomsten mogen dus worden 
veralgemeniseerd naar de volledige populatie.

Bijvangst: 
355 nieuwe deelnemers bewonerspanel én
782 inwoners willen op de hoogte worden gehouden over het 
nieuwe zwembad.
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Conclusies (1/2)

Hoofdpunten. Hoop dat iedereen het rapport heeft kunnen 
lezen. Aan het eind van de presentatie ruimte voor vragen.

- Zeven op de tien inwoners hebben in de afgelopen 
zomermaanden gezwommen in een buitenbad of in 
open water. Dit zijn vooral ouders met jonge kinderen en 
inwoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar 
zijn. (sheet  11 en 12).

- Drie op de tien respondenten heeft het afgelopen jaar 
niet gezwommen in een buitenbad. Onder meer omdat 
er geen zwembad in de buurt (sheet 11, 18 en 19).

- Bereikbaarheid, geschiktheid voor kinderen en het feit 
dat familie of vrienden daar ook zwemmen zijn 
belangrijke overwegingen bij de keuze van een buitenbad 
en/of het open water (sheet 15).
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Huidig gebruik
Afgelopen maanden gezwommen in buitenbad of 
open water

Zeven op de tien respondenten hebben in de 
afgelopen zomermaanden gezwommen in een 
buitenbad of in open water.

Afgelopen maanden gezwommen in buitenbad of open water
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Doelgroepen

Ouders met kinderen en 15-29 jarigen hebben de 
afgelopen maanden meer dan gemiddeld 
gezwommen in een buitenbad of in open water.

55-plussers hebben beduidend minder vaak dan 
gemiddeld in een buitenbad of in open water 
gezwommen.
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Conclusies (1/2)
- Bijna negen op de tien inwoners heeft behoefte aan een 

buitenbad in het dorp (sheet 21 en 22). 

- Ruim acht op de tien inwoners gaat daar ook zwemmen. 

- Hierbij zijn de volgende  aspecten belangrijk voor de 
respondenten:  de geschiktheid voor kinderen, de 
aanwezigheid van goede zwemfaciliteiten
(grootte/glijbaan/meerdere baden) en een gunstige 
toegangsprijs (sheet 24).

- Bijna alle respondenten willen een zonneweide (92%), 
een baby/peuterbad (87%), schaduwplekken (86%) en 
speeltoestellen (85%). (sheet 27)

- Zes op de tien willen graag dat het buitenbad op zondag 
toegankelijk is, een kwart van de respondenten wil dit 
juist niet (sheet 27).

- Zes op de tien respondenten zijn bereid een toegangsprijs
van euro 6 (volwassenen) / 5 (jongeren) te betalen mits er 
goede faciliteiten zijn, en een goedkoper abonnement 
mogelijk is (sheet 33). 
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Behoefte

Als er een buitenbad komt, ga ik daar zwemmen

Ruim acht op de tien inwoners gaat, als er een 
buitenbad wordt aangelegd, daar ook zwemmen.

Als er een buitenbad komt, ga ik daar zwemmen
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Doelgroepen

Ouders met kinderen tot 12 jaar geeft significant 
vaker aan naar het buitenbad te gaan, als dat wordt 
aangelegd. Inwoners van 55 jaar en ouder minder 
vaak.
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Bedankt voor uw aandacht. Vragen?
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