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0. INLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

 

Voor u ligt het individueel onderzoeksrapport van het grootschalig publieksonderzoek Zwem22 voor 
Zwembad De Kouter.  

In het voorjaar van 2021 kregen alle Vlaamse en Nederlandse Publieke Zwembaden de kans om zich 
in te schrijven voor een grootschalig publieksonderzoek. Dit onderzoek kwam tot stand via een 
partnerschap met  Universiteit Gent (Prof. Dr. Annick Willem), Netwerk Lokaal Sportbeleid (voorheen 
ISB VZW), Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten en LMR.  

Het onderzoek is opgebouwd uit twee luiken: 

- In juli 2021 werd een ‘coronaluik’ georganiseerd. Dit coronaluik werd aangeboden om op een 
snelle manier zwembaden extra inzichten te geven in het kader van de coronapandemie. Dit 
onderzoeksluik was een vrijblijvend extra onderzoeksdeel, toegankelijk voor alle zwembaden 
die deelnemen aan het publieksonderzoek Zwem22. 
 

- In 2022 werd een brede publieksbevraging georganiseerd die in de diepte het publiek 
bevroeg over alle relevante domeinen gelinkt aan het bezoek van het zwembad. In dit 
onderzoeksluik werden niet enkel zwemmers bevraagd, maar werden ook afhakers en niet-
zwemmers benaderd. Het onderzoek werd beëindigd op 31/8/2022, na de zomervakantie. 

Het onderzoek is bedoeld om het individuele zwembad inzicht te geven in de eigen werking. De focus 
van het onderzoek ligt dus lokaal. De lokale infrastructuur, werking en aanbod werden dan ook in 
elke enquête aangepast. Zo vertrekken alle zwembaden van dezelfde algemene vragenlijst, zodat er 
vergeleken kan worden met elkaar, maar werd toch een gepersonaliseerde enquête voor elk  
zwembad voorzien.  

Dit rapport geeft de persoonlijke resultaten weer voor Zwembad De Kouter, maar zet deze resultaten 
ook af tegen een cluster van vergelijkbare zwembaden en de Vlaamse en Nederlandse resultaten over 
alle deelnemende zwembaden heen. 

De enquêtes werden online afgenomen. De deelnemende zwembaden kregen een unieke enquêtelink 
die verspreid kon worden, samen met een aantal ondersteunende communicatiematerialen en een 
briefing. Er werd gekozen om het onderzoek breed bekend te maken, zodat niet enkel zwemmers, 
maar ook niet-zwemmers (afhakers, bezoekers en niet-bezoekers) bereikt konden worden, zonder 
de zwembadmedewerkers te zwaar te belasten met het onderzoek. De oproep om deel te nemen aan 
de bevraging werd op vele manieren verspreid in de deelnemende zwembaden: nieuwsbrieven, 
website, sociale media, flyers in het zwembad, communicatie via stad of gemeente, het aanspreken 
van mensen in het zwembad, …  

Om respons te stimuleren, konden respondenten prijzen winnen (Waardebonnen voor een 
sportpakket) en werd voor iedere ingevulde enquête 1m² bedreigd regenwoud gered via de erkende 
organisatie World Land Trust. 

Maar liefst 238 zwembaden in Vlaanderen en Nederland namen deel aan het publieksonderzoek. 
Ze bereikten samen 42,502 respondenten, waarvan 7,422 afhakers en 2,026 niet-zwemmers. De 
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antwoorden van respondenten die niet de volledige enquête invulden, worden ook meegenomen. 
Verder in dit rapport zal u dan ook per vraag en tabel het aantal respondenten zien dat deze vraag 
beantwoord heeft. In Zwembad De Kouter werden 299 respondenten bereikt. 

Hoofdstuk 1 van dit rapport geeft meer uitleg over de groepering van de zwembaden  (clusters) die 
bepaald werden om benchmarking mogelijk te maken. Hoofdstuk 2 geeft de resultaten weer van 
Zwembad De Kouter. Er wordt uitgebreid ingegaan op het profiel van de respondenten, het gebruik 
en de evaluatie van het aanbod en de activiteiten van het zwembad en de impact die het zwembad 
heeft op de gebruiker. Ook de infrastructuur komt uitgebreid en in verschillende subdomeinen aan 
bod. De prijszetting wordt geëvalueerd en er wordt gekeken naar ‘concurrerende’ zwembaden. 
Verder wordt er dieper ingegaan op de mobiliteit, de communicatie vanuit het zwembad, de 
medewerkers en trainers. We kijken ook hoe het gesteld is met de zwemvaardigheid van de 
respondenten en het volgen (gevolgd hebben) van zwemlessen en zwemmen als sport wordt 
geëvalueerd. De vragen die gesteld werden aan niet-zwemmers en afhakers worden gegroepeerd in 
een aparte paragraaf. Tenslotte kijken we naar ‘het ideale zwembad’ en naar de algemene evaluatie 
van Zwembad De Kouter.  

De enquête liet op vele plekken ruimte om vrije antwoorden neer te schrijven. Zo hadden een aantal 
vragen de optie “andere” met een vrij invulveld, en werden enkele specifieke ‘open vragen’ gesteld , 
bijvoorbeeld om te vragen naar opmerkingen of suggesties. Om het rapport vlot leesbaar te houden, 
zijn alle neergeschreven antwoorden van deze vragen gegroepeerd terug te vinden in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 tenslotte, geeft de vragenlijst weer. 

Naast dit individuele onderzoeksrapport, ontvangt u later ook een algemene Vlaamse en Nederlandse 
overkoepelende analyse. In dat rapport wordt dieper ingegaan op de algemene trends en worden 
verbanden en verschillen onderzocht en gerapporteerd. 

Graag geven we nog mee dat de resultaten die u zal lezen de weergave zijn van een meting op een 
bepaald moment in de tijd. Het is belangrijk om de weergegeven resultaten rustig door te nemen en 
te interpreteren binnen de lokale context.  

We danken alle partners aan het onderzoek: Universiteit Gent, Mulier Instsituut, Netwerk Lokaal 
Sportbeleid, Vereniging Sport en Gemeenten, LMR en Sento Group. 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen in dit rapport zijn gecreëerd via Dall-e 2 AI  



 
7 

1. CLUSTERS 

 

U kan de lokale resultaten uit Zwembad De Kouter vergelijken met de Vlaamse en Nederlandse 
resultaten, maar ook met vergelijkbare zwembaden. 238 zwembaden met elkaar vergelijken is altijd 
deels arbitrair, maar geeft bijkomende nuance aan de algemene Vlaamse resultaten. Er werd gekozen 
om – net als in het coronaluik van dit onderzoek - te werken met volgende wijze van ‘clustering’: 

 

- Cluster A: Centrumsteden 
- Cluster B: Regionale steden en/of Gemeenten > 40.000 inwoners 
- Cluster C: Steden en Gemeenten > 30.000 inwoners 
- Cluster D: Steden en Gemeenten < 30.000 inwoners 

 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de indeling van de deelnemende Vlaamse 
zwembaden in clusters voor dit onderzoek (u ziet het overzicht van de steden en gemeenten waarin 
ze liggen). Zwembad De Kouter maakt deel uit van Cluster D.  
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Cluster A Cluster B Cluster C 
Antwerpen (12) Beringen Brasschaat 

Brugge (2) Deinze Geraardsbergen 

Genk Dendermonde Knokke-Heist 

Gent (4) Dilbeek Lommel 

Leuven (3) Geel Menen 

Mechelen (2) Halle Mol (2) 

Roeselare Heist-op-den-Berg Ninove 

Turnhout   Oudenaarde 

Wachtebeke    Sint-Pieters-Leeuw 

    Temse 

    Tienen 

  Provinciaal domein   Tongeren 

Puyenbroeck   Zaventem 

      

      

      

27 7 14 

Cluster D 
Anzegem Kontich Meulebeke 

Arendonk Kuurne Moorslede 

Beerse Lanaken Oostkamp 

Bornem Lebbeke Poperinge 

De Haan Lichtervelde Rotselaar 

Diksmuide (2) Liedekerke Tielt 

Eeklo (2) Lievegem Torhout 

Herentals Lille Wielsbeke 

Hoogstraten Londerzeel Wingene 

Izegem Merelbeke Zottegem 

      

      

      

32 
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2. RESULTATEN 

 

Hoofdstuk 2 geeft de resultaten weer van de ingevulde enquêtes voor Zwembad De Kouter. Het 
hoofdstuk start met een overzicht van wie de enquête ingevuld heeft: zwemmers, afhakers, bezoekers 
en niet-bezoekers. 

 

ZWEMPROFIEL RESPONDENTEN 

 

Het grootschalig publieksonderzoek liet toe om, naast zwemmers, ook afhakers, niet-zwemmers en 
bezoekers te bereiken.  

- Zwemmers zijn minder dan 1 jaar geleden gaan zwemmen in Zwembad De Kouter. (Antwoord 
“Minder dan 1 jaar geleden” op de vraag “Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan zwemmen 
in Zwembad De Kouter?”) 

- Afhakers hebben vroeger gezwommen in het zwembad, maar niet meer in het voorbije jaar. 
(Antwoord “1 jaar of langer geleden” op de vraag “Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan 
zwemmen in Zwembad De Kouter?”) 

- Aan respondenten die nog niet gezwommen hebben in Zwembad De Kouter, werd een 
bijkomende vraag gesteld. We vroegen hen of ze de voorbije 12 maanden wel in de gebouwen 
van het zwembad geweest zijn, voor een andere reden dan om er zelf te zwemmen. 
Respondenten die “ja” antwoordden op die vraag, werden gedefinieerd als “bezoekers”. 
Respondenten die “nee” antwoordden, zijn “niet-bezoekers”)  

 

Onderstaande tabellen geven de resultaten weer voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en 
Vlaanderen. Het grootste deel van de respondenten heeft de voorbije 12 maanden gezwommen in het 
zwembad waarvoor ze de enquête invulden. Dit is logisch aangezien de meeste communicatie vanuit 
het zwembad gebeurde en zwemmers aldus het makkelijkst bereikt konden worden. Zwemmers 
hebben daarenboven een hogere betrokkenheid bij het zwembad en dus een grotere neiging om deel 
te nemen aan de bevraging. Zij zijn uiteraard ook de belangrijkste barometer voor de evaluatie van 
het zwembad. 
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Niet elke zwembad heeft actief ingezet op communicatie naar afhakers, bezoekers en niet-bezoekers. 
In Nederland was zo’n 77% van de respondenten “zwemmer”, in Vlaanderen 79%.  

 

Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan 
zwemmen in Zwembad De Kouter? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Minder dan 1 jaar geleden 90,97% 76,32% 77,17% 78,73% 

 1 jaar of langer geleden 8,36% 20,00% 17,40% 17,56% 

 Ik ben nog niet gaan zwemmen in 
Zwembad De Kouter 0,67% 3,68% 5,43% 3,71% 

Aantal respondenten 299 5849 26122 16380 

 

Aan de groep die geen zwemmer noch afhaker is (respondenten die aanduidden “ik ben nog niet gaan 
zwemmen in Zwembad De Kouter”), werd vervolgens gevraagd of ze de voorbije 12 maanden in het 
zwembadgebouw geweest zijn. Het zwembad bereikt immers ook mensen die geen zwemmer zijn of 
zwemmer geweest zijn. In Vlaanderen is zo’n 39% van deze groep wel in het zwembadgebouw 
geweest, in Nederland 55%. Zij worden gedefinieerd als “bezoekers”. De andere groep is niet 
verbonden met het zwembad en wordt de “niet-bezoekers” genoemd. U leest de resultaten voor 
Zwembad De Kouter, Cluster D, Vlaanderen en Nederland in volgende tabel. 

 

Ben je de voorbije 12 maanden in het 
gebouw geweest van Zwembad De 
Kouter voor een andere reden dan om 
zelf te zwemmen? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ja 100,00% 53,74% 55,23% 38,58% 

Nee 0,00% 46,26% 44,77% 61,42% 

Aantal respondenten 2 214 1414 604 
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GEBRUIK AANBOD ZWEMBAD 

 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op het gebruik van het aanbod van Zwembad De Kouter. Er 
wordt geëvalueerd welk aanbod gebruikt wordt, met wie en hoe vaak. Er wordt tenslotte gepeild 
naar het gebruik van ander aanbod (naast zwemmen) in Zwembad De Kouter.  

 

GEBRUIK AANBOD 

 

We vroegen aan de zwemmers van welk aanbod ze de voorbije 12 maanden gebruik gemaakt hebben 
in Zwembad De Kouter.  

Deze vraag werd ‘gepersonaliseerd’ per deelnemend zwembad. Voorafgaand aan het onderzoek werd 
aan de verantwoordelijke van het zwembad gevraagd bepaalde informatie door te geven aan het 
onderzoeksteam. Gebaseerd op deze informatie werden een aantal vragen aangepast naar de lokale 
werkelijkheid van het lokale zwembad.  

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van alle vormen van aanbod, onafhankelijk of deze 
aanwezig zijn in Zwembad De Kouter of niet. Zo ziet u voor elk type aanbod de resultaten voor Cluster 
D, Nederland en Vlaanderen. Indien dit aanbod niet van toepassing is voor Zwembad De Kouter, ziet 
u “NVT” staan. 

In Nederland en Vlaanderen is baantjes zwemmen het populairst (54% resp. 74%). Belangrijk om 
hierbij in gedachten te houden, is dat in elk zwembad “baantjes zwemmen” werd aangeboden. Ook 
het recreatief zwemmen of ‘pretzwemmen’ werd vaak aangeduid (43% in Vlaanderen, 40% in 
Nederland). 
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U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel. De onderste lijn (grijs) geeft het aantal respondenten weer die deze vraag beantwoord hebben. 
Aangezien de enquête dynamisch werd opgesteld, kan het aantal respondenten per vraag verschillen 
aangezien vele vragen slechts aan delen van de respondenten getoond werden. Verder werden ook 
antwoorden van respondenten die de enquête niet volledig beëindigd hadden meegenomen.  

 

Welk aanbod heb je de voorbije 12 
maanden gebruikt in Zwembad De 
Kouter? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Baantjes zwemmen 70,85% 72,09% 53,62% 73,94% 

Recreatief zwemmen / pretzwemmen 59,04% 45,96% 40,33% 42,88% 

Zwemlessen voor mezelf 1,85% 2,46% 2,28% 2,65% 

Zwemmen voor of met (klein)kinderen 20,30% 24,56% 21,22% 20,81% 

Zwemmen voor 65+ 0,74% 0,90% 2,96% 0,90% 

Trainen voor wedstrijdzwemmen 1,85% 6,49% 2,15% 4,76% 

Wedstrijdzwemmen 1,48% 2,46% 0,73% 1,37% 

Waterpolo 0,00% 0,43% 0,67% 0,34% 

Synchroonzwemmen 0,00% 0,47% 0,03% 0,19% 

Onderwater duiken (met luchtflessen) 1,48% 2,43% 0,31% 1,43% 

Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning 8,86% 4,78% 14,01% 5,50% 

Yoga 0,00% 0,11% 0,12% 0,27% 

Therapeutisch / revalidatie zwemmen 0,00% 0,43% 1,36% 0,44% 

Schoonspringen 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 

Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, ...) 23,62% 6,10% 1,62% 6,60% 

Geen 0,00% 0,16% 0,50% 0,20% 

Overige 2,95% 5,09% 8,25% 4,50% 

Aantal respondenten 271 4439 19835 12825 

 

Respondenten konden andere activiteiten aanduiden door te klikken op de optie “overige”. In een 
open invulveld kon men dan schrijven welke ander aanbod men gebruikt heeft. De neergeschreven 
antwoorden van deze optie “overige” worden, samen met alle andere neergeschreven antwoorden, 
verzameld in hoofdstuk 3 van dit rapport.  
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GEZELSCHAP BIJ GEBRUIK AANBOD 

 

Voor elk type aanbod dat aangeduid werd door de respondent, vroegen we in een vervolgvraag naar 
het gezelschap waarmee hij of zij van dit aanbod gebruik maakt. We maakten het onderscheid tussen 
‘alleen’, ‘met de school’, ‘in clubverband’, ‘met familie’, ‘met collega’s’, ‘met vaste zwempartners’ of 
‘ander’. U leest in onderstaande tabel per type aanbod de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster 
D, Nederland en Vlaanderen. 

 

Opvallend is dat baantjes zwemmen zowel in Nederland als in Vlaanderen hoofdzakelijk alleen 
gedaan wordt (71% resp. 73%). Recreatief zwemmen of ‘pretzwemmen’ werd dan weer hoofdzakelijk 
in groep gedaan, met als voornaamste gezelschap familie en vrienden. Zwemlessen voor volwassenen 
(‘zwemlessen voor mezelf’) worden het vaakst alleen gedaan, zwemlessen voor of met 
(klein)kinderen worden het vaakst met familie gedaan. 65%-ers zwemmen hoofdzakelijk alleen. 
Trainen voor wedstrijdzwemmen en wedstrijdzwemmen zelf worden hoofdzakelijk in clubverband 
gedaan, net als waterpolo, synchroonzwemmen en onderwater duiken. Aquafitness en yoga worden 
dan weer vaakst alleen gedaan, net als therapeutisch zwemmen.  

 

In welk gezelschap doe je volgende 
activiteiten? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Baantjes zwemmen 189 3182 10539 9423 

Alleen 72,49% 70,65% 71,46% 73,33% 

Met de school 5,82% 4,31% 0,40% 2,88% 

In clubverband 2,65% 11,00% 3,97% 7,74% 

Met vrienden 11,64% 21,31% 19,92% 21,68% 

Met familie 26,98% 21,90% 16,41% 21,22% 

Met collega's 0,00% 2,14% 1,29% 2,00% 

Met vaste zwempartners 7,41% 7,92% 9,42% 7,56% 

Anders 0,00% 0,53% 1,18% 0,58% 

Recreatief zwemmen / pretzwemmen 158 2001 7820 5411 

Alleen 24,05% 20,94% 15,63% 24,54% 

Met de school 2,53% 4,70% 1,20% 3,23% 

In clubverband 0,63% 2,90% 1,10% 3,07% 

Met vrienden 22,78% 25,24% 28,67% 27,00% 

Met familie 79,75% 72,86% 76,19% 70,49% 

Met collega's 0,00% 1,20% 0,87% 1,35% 

Met vaste zwempartners 1,27% 2,20% 2,24% 2,72% 

Anders 2,53% 1,80% 2,60% 1,59% 

Zwemlessen voor mezelf 5 104 436 330 

Alleen 80,00% 40,38% 67,66% 42,73% 
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Met de school 0,00% 10,58% 3,21% 6,36% 

In clubverband 20,00% 42,31% 10,78% 38,79% 

Met vrienden 0,00% 9,62% 7,34% 11,82% 

Met familie 0,00% 11,54% 8,72% 10,91% 

Met collega's 0,00% 0,96% 1,61% 2,42% 

Met vaste zwempartners 0,00% 3,85% 3,90% 5,45% 

Anders 0,00% 4,81% 7,80% 3,33% 

Zwemmen voor of met (klein)kinderen 55 1064 4112 2611 

Alleen 16,36% 24,53% 36,41% 24,47% 

Met de school 5,45% 14,19% 2,04% 11,34% 

In clubverband 3,64% 21,62% 2,89% 17,96% 

Met vrienden 18,18% 11,75% 12,04% 12,18% 

Met familie 72,73% 52,35% 58,24% 55,96% 

Met collega's 0,00% 0,75% 0,49% 0,88% 

Met vaste zwempartners 3,64% 2,73% 1,31% 2,68% 

Anders 5,45% 4,14% 4,06% 4,14% 

Zwemmen voor 65+ 1 38 563 104 

Alleen 100,00% 65,79% 48,85% 51,92% 

Met de school 0,00% 2,63% 0,36% 0,96% 

In clubverband 0,00% 5,26% 14,56% 11,54% 

Met vrienden 0,00% 15,79% 15,99% 20,19% 

Met familie 0,00% 2,63% 8,17% 10,58% 

Met collega's 0,00% 0,00% 0,36% 0,96% 

Met vaste zwempartners 0,00% 15,79% 20,78% 14,42% 

Anders 0,00% 2,63% 4,09% 0,96% 

Trainen voor wedstrijdzwemmen 4 280 417 599 

Alleen 50,00% 32,50% 26,38% 37,23% 

Met de school 0,00% 0,36% 0,24% 0,83% 

In clubverband 50,00% 77,50% 71,70% 72,62% 

Met vrienden 0,00% 5,36% 10,31% 9,68% 

Met familie 25,00% 3,93% 4,08% 4,17% 

Met collega's 0,00% 0,71% 0,24% 0,67% 

Met vaste zwempartners 0,00% 6,43% 7,67% 7,01% 

Anders 0,00% 0,00% 1,92% 0,83% 

Wedstrijdzwemmen 3 105 160 171 

Alleen 0,00% 4,76% 11,88% 6,43% 

Met de school 0,00% 0,95% 1,25% 1,75% 

In clubverband 100,00% 97,14% 75,63% 92,98% 

Met vrienden 0,00% 1,90% 8,13% 3,51% 

Met familie 0,00% 0,95% 5,00% 1,75% 

Met collega's 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 
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Met vaste zwempartners 0,00% 1,90% 1,25% 2,34% 

Anders 0,00% 0,00% 9,38% 0,58% 

Waterpolo 0 16 130 45 

Alleen NVT 0,00% 6,15% 6,67% 

Met de school NVT 0,00% 0,77% 2,22% 

In clubverband NVT 100,00% 86,92% 77,78% 

Met vrienden NVT 0,00% 7,69% 6,67% 

Met familie NVT 0,00% 3,85% 4,44% 

Met collega's NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Met vaste zwempartners NVT 0,00% 1,54% 2,22% 

Anders NVT 0,00% 2,31% 6,67% 

Synchroonzwemmen 0 20 5 33 

Alleen NVT 5,00% 0,00% 9,09% 

Met de school NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

In clubverband NVT 100,00% 80,00% 75,76% 

Met vrienden NVT 10,00% 0,00% 9,09% 

Met familie NVT 5,00% 20,00% 9,09% 

Met collega's NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Met vaste zwempartners NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Anders NVT 0,00% 0,00% 12,12% 

Onderwater duiken (met luchtflessen) 4 108 61 183 

Alleen 0,00% 2,78% 8,20% 4,37% 

Met de school 0,00% 1,85% 8,20% 1,64% 

In clubverband 100,00% 90,74% 78,69% 90,71% 

Met vrienden 0,00% 8,33% 8,20% 9,29% 

Met familie 0,00% 5,56% 9,84% 5,46% 

Met collega's 0,00% 2,78% 0,00% 2,19% 

Met vaste zwempartners 0,00% 0,00% 1,64% 0,55% 

Anders 0,00% 2,78% 1,64% 2,19% 

Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning 23 208 2759 670 

Alleen 56,52% 35,58% 45,49% 40,60% 

Met de school 0,00% 0,00% 0,25% 0,15% 

In clubverband 4,35% 14,90% 10,51% 15,67% 

Met vrienden 30,43% 38,94% 27,94% 33,13% 

Met familie 13,04% 16,83% 9,71% 14,18% 

Met collega's 0,00% 1,92% 1,67% 2,84% 

Met vaste zwempartners 8,70% 8,65% 15,08% 7,46% 

Anders 0,00% 2,40% 3,19% 5,07% 

Yoga 0 5 23 38 

Alleen NVT 60,00% 95,65% 63,16% 

Met de school NVT 0,00% 0,00% 2,63% 
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In clubverband NVT 20,00% 0,00% 10,53% 

Met vrienden NVT 0,00% 13,04% 13,16% 

Met familie NVT 0,00% 8,70% 7,89% 

Met collega's NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Met vaste zwempartners NVT 20,00% 17,39% 5,26% 

Anders NVT 0,00% 0,00% 13,16% 

Therapeutisch / revalidatie zwemmen 0 17 262 54 

Alleen NVT 64,71% 44,66% 64,81% 

Met de school NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

In clubverband NVT 11,76% 19,08% 5,56% 

Met vrienden NVT 11,76% 6,49% 7,41% 

Met familie NVT 5,88% 7,25% 9,26% 

Met collega's NVT 5,88% 1,53% 1,85% 

Met vaste zwempartners NVT 5,88% 19,47% 16,67% 

Anders NVT 5,88% 11,07% 14,81% 

Schoonspringen 0 0 2 8 

Alleen NVT NVT 0,00% 0,00% 

Met de school NVT NVT 0,00% 0,00% 

In clubverband NVT NVT 50,00% 25,00% 

Met vrienden NVT NVT 0,00% 25,00% 

Met familie NVT NVT 50,00% 0,00% 

Met collega's NVT NVT 0,00% 12,50% 

Met vaste zwempartners NVT NVT 0,00% 12,50% 

Anders NVT NVT 0,00% 37,50% 

Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, 
...) 63 268 433 911 

Alleen 34,92% 57,84% 51,73% 52,03% 

Met de school 0,00% 0,00% 0,23% 0,44% 

In clubverband 0,00% 0,37% 1,15% 1,32% 

Met vrienden 28,57% 24,25% 28,18% 33,04% 

Met familie 69,84% 43,28% 26,56% 38,09% 

Met collega's 0,00% 0,37% 1,39% 1,54% 

Met vaste zwempartners 1,59% 5,60% 6,93% 6,15% 

Anders 3,17% 2,24% 9,93% 3,40% 
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FREQUENTIE GEBRUIK AANBOD 

 

Vervolgens vroegen we aan de respondenten hoe vaak ze aan dit aanbod deelnemen. Opnieuw werd 
enkel het eerder aangeduide aanbod herhaald in deze vraagstelling, zodat respondenten enkel voor 
de voor hen relevante activiteiten moesten aanduiden hoe vaak ze deze doen. 

Onderstaande tabellen geven per activiteit de frequentie weer waarmee de zwemmers deze 
beoefenen. De grootste groep van de respondenten in Nederland (65%) en Vlaanderen (52%) zwemt 
wekelijks, meermaals per week of dagelijks baantjes. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Baantjeszwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 1,04% 0,59% 0,79% 0,55% 

Eén keer per jaar 1,04% 0,78% 0,77% 0,70% 

Enkele keren per jaar 20,31% 21,36% 13,56% 18,48% 

Maandelijks 9,38% 10,76% 6,26% 11,03% 

Meermaals per maand 23,44% 16,45% 13,27% 17,12% 

Wekelijks 27,60% 27,40% 32,17% 28,51% 

Meermaals per week 15,10% 21,46% 28,88% 22,31% 

Dagelijks 2,08% 1,19% 4,30% 1,32% 

Aantal respondenten 192 3197 10612 9477 

 

Recreatief zwemmen wordt beduidend minder frequent gedaan dan baantjes zwemmen: 54% in 
Nederland en 45% in Vlaanderen gaf aan enkele keren per jaar recreatief te zwemmen. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Recreatief zwemmen / pretzwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 0,63% 0,79% 1,34% 0,98% 

Eén keer per jaar 5,00% 2,70% 2,91% 2,51% 

Enkele keren per jaar 53,13% 49,17% 53,98% 45,52% 

Maandelijks 16,25% 20,14% 15,27% 19,28% 

Meermaals per maand 14,38% 13,90% 12,27% 14,55% 

Wekelijks 4,38% 9,48% 8,93% 11,74% 

Meermaals per week 6,25% 3,73% 4,55% 5,04% 

Dagelijks 0,00% 0,10% 0,75% 0,36% 

Aantal respondenten 160 2036 7984 5492 
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In lijn met het aanbod van zwemlessen in de meeste zwembaden, volgen de meeste respondenten 
wekelijks zwemlessen. We merken in Vlaanderen beduidend minder mensen die wekelijks zwemles 
volgen (49%) in vergelijking met Nederland (71%). 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Zwemlessen voor mezelf 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 20,00% 4,63% 3,54% 3,83% 

Eén keer per jaar 0,00% 1,85% 0,66% 3,24% 

Enkele keren per jaar 40,00% 18,52% 6,86% 14,75% 

Maandelijks 0,00% 2,78% 4,87% 4,42% 

Meermaals per maand 0,00% 6,48% 5,09% 8,55% 

Wekelijks 40,00% 40,74% 70,80% 48,67% 

Meermaals per week 0,00% 22,22% 7,08% 14,45% 

Dagelijks 0,00% 2,78% 1,11% 2,06% 

Aantal respondenten 5 108 452 339 

 

Zwemmen voor of met kinderen of kleinkinderen toont twee duidelijke tendensen: zo’n 31% doet dit 
enkele keren per jaar, zo’n 38% (Nederland) en 29% (Vlaanderen) doet dit wekelijks. Deze resultaten 
tonen twee groepen aan: kinderen die zwemlessen volgen en kinderen die sporadisch met ouders of 
grootouders zwemmen. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Zwemmen voor of met (klein)kinderen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 1,82% 0,64% 1,19% 0,90% 

Eén keer per jaar 3,64% 1,75% 1,67% 1,50% 

Enkele keren per jaar 54,55% 32,08% 30,77% 30,82% 

Maandelijks 10,91% 13,69% 11,73% 15,75% 

Meermaals per maand 21,82% 14,71% 11,37% 15,82% 

Wekelijks 5,45% 28,58% 38,35% 29,17% 

Meermaals per week 1,82% 8,36% 4,72% 5,70% 

Dagelijks 0,00% 0,18% 0,21% 0,34% 

Aantal respondenten 55 1088 4196 2667 
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Bij het seniorenzwemmen merken we een duidelijke tendens: vele senioren komen vaak. Maar liefst 
88% (Nederland) en 65% (Vlaanderen) van de respondenten die aan zwemmen voor 65+ doen, geven 
aan wekelijks of vaker te doen. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Zwemmen voor 65+ 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 0,00% 0,00% 1,37% 4,35% 

Eén keer per jaar 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 

Enkele keren per jaar 0,00% 17,50% 2,73% 11,30% 

Maandelijks 0,00% 7,50% 1,88% 8,70% 

Meermaals per maand 50,00% 7,50% 5,63% 10,43% 

Wekelijks 0,00% 50,00% 58,19% 46,09% 

Meermaals per week 50,00% 10,00% 23,38% 16,52% 

Dagelijks 0,00% 7,50% 6,14% 2,61% 

Aantal respondenten 2 40 586 115 

 

Bij het trainen voor wedstrijdzwemmen, zien we ook hoge frequenties in Nederland en Vlaanderen. 
Van de respondenten die trainen voor wedstrijdzwemmen, zien we in Nederland dat 87% dit 
wekelijks of vaker doet, in Vlaanderen is dat 88%. Het wedstrijdzwemmen zelf gebeurt logischerwijze 
veel minder frequent. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Trainen voor wedstrijdzwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 20,00% 0,70% 1,89% 0,66% 

Eén keer per jaar 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 

Enkele keren per jaar 20,00% 3,15% 2,59% 3,13% 

Maandelijks 0,00% 1,75% 3,30% 2,47% 

Meermaals per maand 0,00% 4,90% 5,19% 5,92% 

Wekelijks 0,00% 19,23% 32,08% 20,39% 

Meermaals per week 60,00% 55,94% 48,82% 55,43% 

Dagelijks 0,00% 14,34% 6,13% 11,84% 

Aantal respondenten 5 286 424 608 
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Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Wedstrijdzwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 25,00% 1,85% 33,22% 1,71% 

Eén keer per jaar 0,00% 10,19% 1,75% 7,43% 

Enkele keren per jaar 75,00% 56,48% 13,99% 46,29% 

Maandelijks 0,00% 3,70% 6,29% 11,43% 

Meermaals per maand 0,00% 13,89% 7,69% 16,57% 

Wekelijks 0,00% 2,78% 17,13% 4,00% 

Meermaals per week 0,00% 7,41% 17,48% 8,57% 

Dagelijks 0,00% 3,70% 2,45% 4,00% 

Aantal respondenten 4 108 286 175 

 

Waterpolo, synchroonzwemmen en duiken (met luchtflessen) worden in slechts een beperkt aantal 
zwembaden aangeboden. Het is daarom moeilijk om er gebaseerd op deze studie uitspraken over te 
doen.  

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 

Waterpolo Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar NVT 0,00% 3,03% 45,78% 

Eén keer per jaar NVT 0,00% 3,79% 0,00% 

Enkele keren per jaar NVT 0,00% 6,06% 1,20% 

Maandelijks NVT 0,00% 1,52% 1,20% 

Meermaals per maand NVT 0,00% 4,55% 1,20% 

Wekelijks NVT 5,26% 34,85% 6,02% 

Meermaals per week NVT 89,47% 45,45% 42,17% 

Dagelijks NVT 5,26% 0,76% 2,41% 

Aantal respondenten 0 19 132 83 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 

Synchroonzwemmen Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar NVT 0,00% 0,00% 60,00% 

Eén keer per jaar NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Enkele keren per jaar NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Maandelijks NVT 0,00% 0,00% 1,54% 

Meermaals per maand NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Wekelijks NVT 38,10% 60,00% 18,46% 

Meermaals per week NVT 57,14% 40,00% 18,46% 

Dagelijks NVT 4,76% 0,00% 1,54% 

Aantal respondenten 0 21 5 65 
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Hoe vaak doe je deze activiteiten? 

Onderwater duiken (met luchtflessen) Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 25,00% 1,85% 9,68% 1,64% 

Eén keer per jaar 0,00% 1,85% 0,00% 1,64% 

Enkele keren per jaar 0,00% 2,78% 19,35% 4,92% 

Maandelijks 0,00% 15,74% 9,68% 12,02% 

Meermaals per maand 25,00% 17,59% 8,06% 14,75% 

Wekelijks 50,00% 49,07% 46,77% 54,64% 

Meermaals per week 0,00% 10,19% 6,45% 9,84% 

Dagelijks 0,00% 0,93% 0,00% 0,55% 

Aantal respondenten 4 108 62 183 

 

Mensen die aan aquafitness, aquajoggen, aquaspinning of andere varianten doen, doen dit meestal 
wekelijks (53% in Nederland, 52% in Vlaanderen).  

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 

Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 4,17% 2,36% 2,88% 1,99% 

Eén keer per jaar 0,00% 1,42% 1,42% 2,41% 

Enkele keren per jaar 16,67% 15,09% 7,44% 13,76% 

Maandelijks 4,17% 5,19% 3,70% 5,39% 

Meermaals per maand 20,83% 12,74% 8,08% 12,62% 

Wekelijks 45,83% 56,13% 53,36% 51,91% 

Meermaals per week 4,17% 6,60% 22,46% 11,77% 

Dagelijks 4,17% 0,47% 0,64% 0,14% 

Aantal respondenten 24 212 2809 705 
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Yoga, therapeutisch zwemmen en synchroonzwemmen worden in een beperkt aantal baden 
aangeboden. Als gevolg hiervan is er een beperkte groep respondenten die voor dit aanbod 
aangegeven heeft hoe frequent ze dit beoefenen. Vandaar kunnen we op basis hiervan geen zinnige 
conclusies trekken voor Nederland of Vlaanderen. 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Yoga 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar NVT 20,00% 4,17% 52,70% 

Eén keer per jaar NVT 0,00% 0,00% 2,70% 

Enkele keren per jaar NVT 40,00% 12,50% 12,16% 

Maandelijks NVT 0,00% 12,50% 8,11% 

Meermaals per maand NVT 0,00% 0,00% 6,76% 

Wekelijks NVT 40,00% 45,83% 16,22% 

Meermaals per week NVT 0,00% 25,00% 1,35% 

Dagelijks NVT 0,00% 0,00% 0,00% 

Aantal respondenten 0 5 24 74 

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 

Therapeutisch / revalidatie zwemmen Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar NVT 5,26% 0,37% 1,79% 

Eén keer per jaar NVT 0,00% 0,37% 5,36% 

Enkele keren per jaar NVT 21,05% 4,48% 12,50% 

Maandelijks NVT 10,53% 3,73% 5,36% 

Meermaals per maand NVT 21,05% 5,97% 17,86% 

Wekelijks NVT 26,32% 69,40% 37,50% 

Meermaals per week NVT 15,79% 15,30% 19,64% 

Dagelijks NVT 0,00% 0,37% 0,00% 

Aantal respondenten 0 19 268 56 
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Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Schoonspringen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar NVT NVT 0,00% 93,02% 

Eén keer per jaar NVT NVT 0,00% 0,00% 

Enkele keren per jaar NVT NVT 0,00% 2,33% 

Maandelijks NVT NVT 0,00% 2,33% 

Meermaals per maand NVT NVT 0,00% 0,00% 

Wekelijks NVT NVT 100,00% 0,00% 

Meermaals per week NVT NVT 0,00% 2,33% 

Dagelijks NVT NVT 0,00% 0,00% 

Aantal respondenten 0 0 2 43 

 

Heel wat baden bieden een wellnessaanbod aan. De gebruikers van dit aanbod zijn erg verdeeld wat 
betreft gebruiksfrequentie. 60% van deze respondenten in Nederland is maandelijks of minder 
frequent gebruiker, 53% in Vlaanderen.  

 

Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, 
...) 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Minder dan één keer per jaar 0,00% 1,11% 25,87% 5,64% 

Eén keer per jaar 3,13% 1,85% 4,11% 2,48% 

Enkele keren per jaar 43,75% 25,93% 19,10% 27,99% 

Maandelijks 17,19% 18,89% 11,50% 16,93% 

Meermaals per maand 25,00% 20,37% 12,73% 17,95% 

Wekelijks 6,25% 21,11% 19,10% 17,61% 

Meermaals per week 4,69% 10,74% 7,19% 10,95% 

Dagelijks 0,00% 0,00% 0,41% 0,45% 

Aantal respondenten 64 270 487 886 
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ANDER AANBOD IN HET ZWEMBAD 

 

Heel wat zwembaden hebben een aanbod naast het zwemaanbod. Sommige baden bieden andere 
sportinfrastructuur, een horeca aanbod, fitness, bowling, schaatsen, enzoverder. In de 
voorbereidende fase van het onderzoek werd gevraagd aan de verantwoordelijke per zwembad om 
aan te geven welk van dit aanbod aanwezig is in het lokale zwembad. Op die manier werd deze lijst 
voor Zwembad De Kouter gepersonaliseerd. 

Onderstaande tabel geeft alle activiteiten weer, onafhankelijk van het lokale aanbod. Zo kan 
vergeleken worden met Cluster D, Nederland en Vlaanderen.  

De grootste groep van de respondenten in Nederland (56%) en Vlaanderen (52%) maakte geen 
gebruik van ander aanbod naast het zwemaanbod. Gezien de belangrijkste groep nog geen gebruik 
maakt van ander aanbod rondom het zwembad, kan hier misschien een kans liggen. 

 

Andere aanbod (naast zwemmen) 
Zwembad 
De Kouter Cluster Nederland Vlaanderen 

Nee 43,75% 42,35% 55,99% 51,91% 

Iets gedronken 37,87% 48,70% 35,05% 38,32% 

Iets gegeten 31,25% 21,13% 22,63% 18,54% 

Gefitnesst 0,00% 1,55% 1,16% 3,19% 

Geschaatst 0,00% 0,05% 0,01% 0,37% 

Bowling 43,01% 2,74% 0,91% 0,95% 

Individueel andere sporten beoefend 0,37% 4,38% 2,18% 3,30% 

In groep andere sporten beoefend 1,10% 10,07% 3,43% 7,79% 

Overige 0,74% 3,40% 3,50% 3,06% 

Aantal respondenten 272 4269 19768 12290 

 

Respondenten die de optie ‘overige’ aanduidden, konden in een open invulveld andere activiteiten 
schrijven. Deze neergeschreven antwoorden worden, samen met alle andere neergeschreven 
antwoorden, verzameld in hoofdstuk 3 van dit rapport.  
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ACTIVITEITEN VAN HET ZWEMBAD 

 

Naast het klassieke aanbod van publieke zwembaden, organiseren heel wat baden ook specifieke 
activiteiten en evenementen. Voorafgaand aan het onderzoek werd door het onderzoeksteam aan elk 
zwembad gevraagd om deze activiteiten en evenementen op te lijsten en door te geven. Deze werden 
geprogrammeerd in de enquête van elk zwembad.   

 

BEKENDHEID ACTIVITEITEN 

 

Het lokale overzicht van activiteiten en evenementen werd getoond aan de zwemmers, met als eerste 
vraag welke van deze activiteiten bij hen bekend waren. U leest de antwoorden voor Zwembad De 
Kouter in onderstaande tabel. 

Gezien het lokale karakter van deze vraag, is er geen vergelijking mogelijk met Vlaanderen of 
Nederland. 

 

Bekendheid activiteiten Aantal 
Percentag

e 

Zwemacademie voor kinderen (= watergewenning en zwemlessen): wekelijks 
op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag 131 50,19% 

Paaseiduiken op paasmaandag 103 39,46% 

Halloween griezelzwemmen tijdens de herfstvakantie 96 36,78% 

Aquafit/-gym op maandag en woensdag 89 34,10% 

Valentijnzwemmen 65 24,90% 

Aquacycling/-spinning op woensdag en vrijdag 65 24,90% 

Geen van deze 64 24,52% 

Meerminzwemmen voor kids vanaf 7jaar: 2daagse bootcamp 55 21,07% 

Verjaardagsformule 51 19,54% 

Start2crawl voor 16+, beginners : 10lessenreeks 42 16,09% 

Leren zwemmen voor 16+ (schoolslag): 10lessenreeks 41 15,71% 

Aquastep op maandagavond 40 15,33% 

Start2crawl voor 16+, gevorderden: 10lessenreeks 34 13,03% 
Recrea en wellness voor senioren en personen met een beperking op 
vrijdagnamiddag 19 7,28% 

(leeg)   

Eindtotaal 895 342,91% 
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DEELNAME AAN ACTIVITEITEN 

 

We vroegen aan de respondenten die minimaal 1 activiteit kenden, of ze aan een of meerdere van 
deze activiteiten heeft deelgenomen de voorbije 12 maanden. We merken dat in Nederland (63%) 
meer activiteiten bijgewoond worden dan in Vlaanderen (41%).  

 

Heb je aan een van deze activiteiten in 
Zwembad De Kouter de voorbije 12 
maanden deelgenomen? 

Zwembad 
De Kouter Cluster Nederland Vlaanderen 

Ja 36,04% 46,52% 63,38% 41,25% 

Nee 63,96% 53,48% 36,62% 58,75% 

Aantal respondenten 197 3220 13502 7894 

 

 

Aan de groep die “ja” aangeduid had, en dus een of meerdere activiteiten had bijgewoond de voorbije 
12 maanden, vroegen we welke activiteiten ze hebben bijgewoond. U vindt de resultaten voor 
Zwembad De Kouter in onderstaande tabel. 

 

 

Activiteiten deelgenomen Aantal 
Percentag

e 

Zwemacademie voor kinderen (= watergewenning en zwemlessen): wekelijks 
op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag 20 28,17% 

Halloween griezelzwemmen tijdens de herfstvakantie 16 22,54% 

Paaseiduiken op paasmaandag 16 22,54% 

Aquafit/-gym op maandag en woensdag 16 22,54% 

Verjaardagsformule 7 9,86% 

Aquacycling/-spinning op woensdag en vrijdag 7 9,86% 

Aquastep op maandagavond 4 5,63% 

Valentijnzwemmen 2 2,82% 
Recrea en wellness voor senioren en personen met een beperking op 
vrijdagnamiddag 2 2,82% 

Start2crawl voor 16+, gevorderden: 10lessenreeks 2 2,82% 

Start2crawl voor 16+, beginners : 10lessenreeks 2 2,82% 

Meerminzwemmen voor kids vanaf 7jaar: 2daagse bootcamp 1 1,41% 

Leren zwemmen voor 16+ (schoolslag): 10lessenreeks 1 1,41% 

Geen van deze 0 0,00% 

Eindtotaal 96 135,21% 
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EVALUATIE ACTIVITEITEN 

 

Tenslotte stelden we twee bijkomende vragen, die peilden naar de kwaliteit en het tijdstip van de 
activiteit. Deze vragen werden enkel gesteld aan de zwemmers die aangegeven hadden dat ze een van 
de activiteiten had bijgewoond. De vragen herhaalden de activiteiten die de zwemmer in kwestie 
bijgewoond had, zodat hij of zij enkel de bijgewoonde activiteiten kon beoordelen. 

Eerst werd de tevredenheid over de kwaliteit van de activiteit beoordeeld met een score van 1 
(helemaal niet tevreden) tot 10 (heel tevreden). U vindt de resultaten per activiteit in onderstaand 
overzicht. 

 

Activiteiten: evaluatie kwaliteit Aantal 
Percentag

e 

Zwemacademie voor kinderen (= watergewenning en zwemlessen): wekelijks 
op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag 20 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 1 5,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 1 5,00% 

6 2 10,00% 

7 0 0,00% 

8 4 20,00% 

9 4 20,00% 

10 (heel tevreden) 8 40,00% 

Start2crawl voor 16+, beginners : 10lessenreeks 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 1 50,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 1 50,00% 

Start2crawl voor 16+, gevorderden: 10lessenreeks 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 
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5 1 50,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 1 50,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Leren zwemmen voor 16+ (schoolslag): 10lessenreeks 0 0,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Meerminzwemmen voor kids vanaf 7jaar: 2daagse bootcamp 1 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 1 100,00% 

Aquafit/-gym op maandag en woensdag 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 1 6,25% 

6 0 0,00% 

7 4 25,00% 

8 0 0,00% 

9 1 6,25% 

10 (heel tevreden) 10 62,50% 

Aquastep op maandagavond 4 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 



 
31 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 1 25,00% 

8 0 0,00% 

9 1 25,00% 

10 (heel tevreden) 2 50,00% 

Aquacycling/-spinning op woensdag en vrijdag 7 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 4 57,14% 

10 (heel tevreden) 3 42,86% 

Halloween griezelzwemmen tijdens de herfstvakantie 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 2 12,50% 

7 2 12,50% 

8 5 31,25% 

9 2 12,50% 

10 (heel tevreden) 5 31,25% 

Paaseiduiken op paasmaandag 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 1 6,25% 

7 2 12,50% 

8 5 31,25% 

9 5 31,25% 

10 (heel tevreden) 3 18,75% 
Recrea en wellness voor senioren en personen met een beperking op 
vrijdagnamiddag 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 
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2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 2 100,00% 

Valentijnzwemmen 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 2 100,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Verjaardagsformule 7 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 1 14,29% 

7 0 0,00% 

8 3 42,86% 

9 1 14,29% 

10 (heel tevreden) 2 28,57% 

Eindtotaal 95 1200,00% 
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Vervolgens werd voor dezelfde activiteiten gevraagd hoe tevreden men is met het tijdstip van de 
activiteiten, van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (heel tevreden). 

 

Activiteiten: evaluatie tijdstip Aantal 
Percentag

e 

Zwemacademie voor kinderen (= watergewenning en zwemlessen): wekelijks 
op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag 20 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 2 10,00% 

8 6 30,00% 

9 7 35,00% 

10 (heel tevreden) 5 25,00% 

Start2crawl voor 16+, beginners : 10lessenreeks 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 1 50,00% 

9 1 50,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Start2crawl voor 16+, gevorderden: 10lessenreeks 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 1 50,00% 

9 1 50,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Leren zwemmen voor 16+ (schoolslag): 10lessenreeks 0 0,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 
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3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 0 0,00% 

Meerminzwemmen voor kids vanaf 7jaar: 2daagse bootcamp 1 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 1 100,00% 

Aquafit/-gym op maandag en woensdag 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 1 6,25% 

6 2 12,50% 

7 1 6,25% 

8 1 6,25% 

9 2 12,50% 

10 (heel tevreden) 9 56,25% 

Aquastep op maandagavond 4 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 2 50,00% 

10 (heel tevreden) 2 50,00% 

Aquacycling/-spinning op woensdag en vrijdag 7 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 
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2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 1 14,29% 

7 0 0,00% 

8 1 14,29% 

9 3 42,86% 

10 (heel tevreden) 2 28,57% 

Halloween griezelzwemmen tijdens de herfstvakantie 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 1 6,25% 

7 4 25,00% 

8 2 12,50% 

9 4 25,00% 

10 (heel tevreden) 5 31,25% 

Paaseiduiken op paasmaandag 16 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 2 12,50% 

8 4 25,00% 

9 6 37,50% 

10 (heel tevreden) 4 25,00% 
Recrea en wellness voor senioren en personen met een beperking op 
vrijdagnamiddag 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 2 100,00% 
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Valentijnzwemmen 2 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 1 50,00% 

9 0 0,00% 

10 (heel tevreden) 1 50,00% 

Verjaardagsformule 7 100,00% 

1 (helemaal niet tevreden) 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 1 14,29% 

7 0 0,00% 

8 3 42,86% 

9 1 14,29% 

10 (heel tevreden) 2 28,57% 

Eindtotaal 95 1200,00% 
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REDENEN NIET-DEELNAME AAN ACTIVITEITEN 

 

Een belangrijke groep zwemmers neemt niet deel aan de aangeboden activiteiten. Aan deze 
respondenten vroegen we waarom dit zo is.  

De belangrijkste reden om niet deel te nemen is een gebrek aan interesse in de specifieke activiteiten: 
43% in Nederland en 37% in Vlaanderen. Daaraan gelinkt geeft 26% (Nederland) en 29% 
(Vlaanderen) aan dat ze in het zwembad enkel willen zwemmen. Ook het tijdstip van de activiteiten 
wordt als reden aangehaald, net als een de bekendheid van de activiteiten. Een aantal zwemmers gaf 
ook andere redenen op, hun neergeschreven feedback vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Redenen niet bijwonen activiteiten 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ik ken de activiteiten niet 4,76% 9,60% 6,45% 12,50% 

Ik ben niet geïnteresseerd in de 
activiteiten 26,19% 34,44% 43,47% 37,11% 

Het tijdstip past niet 36,51% 27,28% 17,11% 23,83% 

De kwaliteit van de activiteiten is niet 
goed 0,00% 0,87% 0,87% 1,27% 

Ik wil in het zwembad alleen zwemmen, 
de rest interesseert me niet zo 22,22% 29,09% 26,48% 29,49% 

De prijs van de activiteiten is te hoog 10,32% 3,14% 5,97% 3,69% 

Ik doe ergens anders vergelijkbare 
activiteiten 2,38% 2,68% 3,17% 3,20% 

Ik voel me niet thuis bij het publiek 1,59% 3,08% 2,46% 2,96% 

Overige 11,90% 13,09% 15,87% 11,51% 

Aantal respondenten 126 1719 4928 4632 

 

 

GEWENSTE ACTIVITEITEN 

 

Aan alle zwemmers en afhakers stelden we tenslotte een open vraag over activiteiten. We vroegen 
hen welke evenementen of activiteiten ze interessant zouden vinden in Zwembad De Kouter. U vindt 
de neergeschreven feedback in hoofdstuk 3 van dit rapport. 
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AANWEZIGHEID IN HET ZWEMBAD 

 

We vroegen aan de zwemmers wanneer ze het liefst zouden komen zwemmen, en hoe lang ze 
doorgaans in het zwembad verblijven.  

 

VERBLIJFTIJD 

 

De grootste groep zwemmers verblijft tussen 1 en 2 uur in het zwembad (47% in Nederland en 56% 
in Vlaanderen). 29% van de zwemmers in Nederland en Vlaanderen verblijven meestal tussen 30 
minuten en een uur in het zwembad. In Vlaanderen zien we slechts 14% van de respondenten langer 
dan 2 uur in het zwembad verblijven, in Nederland is dit 23%. 

 

Verblijftijd in zwembad (zwemmers) 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 tot 30 min 0,00% 0,80% 1,32% 1,16% 

 tussen 30 en 60 min 27,20% 26,69% 28,56% 29,42% 

 tussen 1 en 2 uur 47,13% 57,86% 46,73% 55,52% 

 tussen 2 en 3 uur 21,46% 12,46% 15,13% 11,62% 

 langer dan 3 uur 3,83% 1,86% 7,80% 2,06% 

 Weet ik niet 0,38% 0,33% 0,47% 0,22% 

Aantal respondenten 261 4238 18752 12309 
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VERKOZEN TIJDSTIPPEN 

 

We vroegen vervolgens aan de zwemmers welke tijdstippen ze zouden verkiezen om te komen 
zwemmen. Deze vraag werd bewust niet gepersonaliseerd per zwembad: er werd geen rekening 
gehouden met de huidige openingstijden. Op die manier kan men evalueren of wijzigingen in de 
openingstijden opportuun zouden kunnen zijn. 

In Vlaanderen is er een duidelijke voorkeur voor ’s avonds op gewone weekdagen (48%). In 
Nederland ligt dit anders en worden weekdagen in de voormiddag verkozen door 48% van de 
zwemmers. 

U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel. 

 

Op welke tijdstippen zou je het liefst 
Zwembad De Kouter bezoeken? Duid 
maximaal 3 momenten aan. 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Gewone weekdag voormiddag 35,63% 25,30% 47,72% 31,82% 

Gewone weekdag namiddag 27,97% 22,06% 24,28% 25,47% 

Woensdagmiddag 16,09% 17,09% 9,21% 14,28% 

Gewone weekdag 's avonds 41,38% 53,02% 31,94% 48,13% 

Zaterdagvoormiddag 18,39% 21,58% 22,53% 22,28% 

Zaterdagnamiddag 22,61% 23,11% 18,78% 22,75% 

Zondagvoormiddag 26,44% 32,20% 29,92% 31,62% 

Zondagnamiddag 24,52% 22,30% 19,76% 23,03% 

Aantal respondenten 261 4189 18724 12247 

 

 

  



 
40 

IMPACT VAN HET ZWEMBAD 

 

Naast de klassieke metingen rond tevredenheid en gebruik, die uiteraard zeer waardevol en 
belangrijk zijn, gingen we de uitdaging aan om verder te gaan in dit onderzoek. We willen graag 
inzichten aanreiken die gesprekken over het zwembad verder kunnen onderbouwen en 
ondersteunen, zodat deze niet enkel over de gebruiks- en tevredenheidscijfers hoeven te gaan. Het 
zwembad is immers meer dan het aantal gebruikers dat het bereikt en de tevredenheid van de 
gebruikers over de dienstverlening. Het zwembad heeft een maatschappelijke functie en ondersteunt 
de ontwikkeling en het welbevinden van de bevolking. 

We gebruiken een Deens model dat afkomstig is uit de cultuursector (‘The Cultural Value Project’, een 
uitgebreide Britse studie geïnitieerd door de Arts and Humanities Research Council, 2019), waar het 
ontwikkeld werd om via kwantitatieve studies kwalitatieve impact te meten. Na enkele aanpassingen 
kan dit model zeer waardevol zijn voor de sportsector.  

Het doel van dit model is om te onderzoeken hoe de werking en het aanbod van het zwembad zich 
vertaalt in impact en waarde voor de gebruiker en de maatschappij. 

Dit model is ontwikkeld om in kwantitatieve studies gebruikt te worden, daar waar doorgaans voor 
dergelijke onderzoeksvragen kwalitatief onderzoek gebruikt wordt, bijgevolg op kleinere schaal. Het 
impactmodel meet de impact van het zwembad via 4 dimensies: 

- Emotionele impact (“Emotionele thuishaven”) 
- Fysieke impact (“Lichamelijk fit”) 
- Sportieve impact (“Sportief actief”) 
- Sociale impact (“Deel van de gemeenschap”) 

Het Impact Model meet deze 4 dimensies bij 4 deelaspecten van het zwembad: het vaste aanbod, de 
activiteiten, de fysieke faciliteiten en de ondersteuning door de medewerkers. Nadien komt het model 
tot een gemiddelde voor het zwembad als geheel. In dit onderzoek, dat niet enkel de impact van het 
zwembad meet maar ook tal van andere zaken, werd gekozen om de 4 dimensies te meten voor ‘het 
zwembad als geheel’, teneinde het onderzoek voor de respondent behapbaar te houden. 

Voor elke dimensie werden 2 subvragen gesteld, waarop respondenten konden aangeven op een 
vijfpuntenschaal of ze akkoord waren met de stelling (gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot 
‘helemaal akkoord’). Er wordt in het model een optie voorzien “niet relevant / weet ik niet”, omdat 
sommige stellingen voor bepaalde respondenten te abstract of niet van toepassing kunnen zijn. 
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De subvragen die per dimensie gesteld werden, zijn volgende: 

Emotionele impact (“Emotionele thuishaven”) 

- Het zwembad bezorgt me een gevoel van welzijn 
- Het zwembad geeft me een moment van mentale rust 

Fysieke impact (“Lichamelijk fit”) 

- Dankzij het zwembad werk ik aan mijn gezondheid 
- Zwemmen heeft een positieve invloed op mijn fysieke conditie 

Sportieve impact (“Sportief actief”) 

- Zwemmen kan ik een leven lang doen 
- Het zwembad is voor mij een belangrijke voorziening om te bewegen 

Sociale impact (“Deel van de gemeenschap”) 

- In het zwembad ontmoet ik andere mensen 
- Het zwembad is belangrijk voor mijn sociale leven 

 

Aan elke antwoordoptie wordt een score toegekend: 

- Helemaal niet akkoord: 1 
- Niet akkoord: 2 
- Neutraal: 3 
- Akkoord: 4 
- Helemaal akkoord: 5 

Gebaseerd op deze antwoorden werd een gewogen gemiddelde berekend per stelling. De antwoorden 
werden herwogen om respondenten die “niet relevant / weet ik niet” aanduidden te neutraliseren. 

In volgende tabel en grafiek leest u de score voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en 
Vlaanderen. Elke score boven 3 kan gezien worden als een positief antwoord op die stelling. 

 

We merken in het algemeen op dat zwembaden in Nederland en Vlaanderen een zeer positieve impact 
hebben. 

- Ze worden aanzien als een veilige haven: alle stellingen scoren ruim boven 3. Gemiddeld 
scoren de Nederlandse en Vlaamse baden 3,9 op de stelling “Het zwembad bezorgt me een 
gevoel van welzijn”. Dit betekent dat gemiddeld gesproken de respondenten het eens zijn met 
deze stelling. Het zwembad bezorgt hen ook een moment van mentale rust: met een score van 
3,65 (Nederland) en 3,81 (Vlaanderen) zijn de respondenten het eens met deze stelling. 
 

- Men kan verwachten dat het zwembad voor een positieve impact op de fysieke conditie van 
de respondenten zorgt. En dit wordt duidelijk aangetoond in de cijfers: bijna iedereen is het 
“eens” of “helemaal eens” met de stellingen dat men dankzij het zwembad werkt aan de 
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gezondheid en dat zwemmen een positieve impact heeft op de fysieke conditie. De impact van 
het zwembad op de fysieke staat van de gebruikers is dus zeer positief. 
 

- Daaraan gelinkt werd ook de sportieve impact gemeten: welke impact heeft het zwembad op 
de sportbeleving van de respondenten? We vroegen aan de respondenten of ze het eens 
waren met de stelling dat zwemmen iets is dat men een leven lang kan doen. Hier werd 
duidelijk zeer positief op gereageerd (4,44 in Nederland en 4,42 in Vlaanderen), waarmee 
bijna iedereen aangaf het eens of volledig eens te zijn met deze stelling. Vervolgens vroegen 
we of het zwembad zelf een belangrijke voorziening is voor de respondenten om hen te doen 
bewegen. Ook hier scoren de zwembaden zeer positief: 4,16 in Nederland en 4,25 in 
Vlaanderen.   
 

- Het zwembad heeft ook een sociale functie voor haar publiek en de maatschappij. Dit wordt 
bevestigd via de stelling “In het zwembad ontmoet ik andere mensen”, waarop zowel in 
Nederland als in Vlaanderen hoger dan 3 gescoord wordt (3,53 resp. 3,19). De stelling “Het 
zwembad is belangrijk voor mijn sociale leven” scoort in Nederland net op de “neutrale” score, 
in Vlaanderen is men het eerder oneens met deze stelling (2,81). De scores voor de sociale 
functie van zwembaden zijn logischerwijze minder uitgesproken dan de sportieve en fysieke 
impact. Hier kunnen nog kansen liggen voor de sector. 
 

Het is interessant om de impact van Zwembad De Kouter te vergelijken met de impact die 
gelijkaardige zwembaden (Cluster D) en de Vlaamse en Nederlandse zwembaden als geheel 
hebben. U vindt alle resultaten in onderstaande tabel. 

 

Dimensie Stelling Zwembad Cluster Nederland Vlaanderen 

EMOTIONEEL Gevoel van welzijn 4,37 4,47 3,91 3,92 

 Moment van mentale rust 4,28 3,46 3,65 3,81 

FYSIEK Werken aan gezondheid 4,43 3,45 4,05 4,32 

 Positive invloed op conditie 4,51 3,91 4,26 4,42 

SPORTIEF Ik kan een leven lang zwemmen 4,25 3,57 4,44 4,42 

 Belangrijke voorziening om te bewegen 4,32 3,12 4,16 4,25 

SOCIAAL Ik ontmoet er andere mensen 3,43 3,02 3,53 3,19 

 Belangrijk voor sociaal leven 3,05 3,34 3,00 2,81 
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Meer informatie over The Cultural Value Project vindt u via volgende link: 
https://culturalvalueproject.wordpress.com/about/ 
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EVALUATIE INFRASTRUCTUUR 

 

Een deel van de enquête behandelt de evaluatie van de zwembadinfrastructuur. Er werden eerst 
enkele algemene stellingen over het zwembad voorgelegd aan de respondenten. Vervolgens werd 
nader gekeken naar de kleedkamers, douches en toiletten en het kinderbad. 

 

ZWEMBAD 

 

We legden enkele stellingen over het zwembad voor aan de zwemmers in deze enquête. We vroegen 
hen of ze het eens waren met deze stellingen, waarbij ze hun mening konden uiten op een 
vijfpuntenschaal (gaande van “helemaal niet eens” tot “helemaal eens”). Er werd een optie “geen 
mening” toegevoegd omdat niet elke stelling voor elke respondent relevant is. 

We legden volgende stellingen over het zwembad voor aan de zwemmers: 

- Het is in goede staat 
- De afmetingen zijn voldoende groot 
- Het is goed toegankelijk voor iedereen 
- Het is goed toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel 
- Het zwembad is warm genoeg voor mij 
- Het zwembad is koud genoeg voor mij 
- Het zwembad is hygiënisch 
- Rond het zwembad is alles zuiver en goed onderhouden 
- De belichting en de muziek zijn aantrekkelijk 
- De verlichting rondom het zwembad is goed 
- Het online reserveren en bestellen van tickets is handig 

De zwembaden in Nederland en Vlaanderen lijken over het algemeen in goede staat:  70% in 
Nederland en 72% in Vlaanderen is het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met deze stelling. Ook de afmetingen 
worden voldoende groot beoordeeld door 75% van de Nederlandse respondenten en 77% van de 
Vlaamse respondenten.  

Ook de toegankelijkheid scoort goed: 70% (Nederland) en 69% (Vlaanderen) beoordeelt dit als goed, 
waarbij rekening gehouden moet worden met een grotere groep (13% in Nederland en 14% in 
Vlaanderen) die aangaf hier geen mening over te hebben. Wanneer de vraag rond toegankelijkheid 
nog explicieter gesteld wordt (“toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel”) zien we een 
ander beeld: 36% van de respondenten in Nederland en 40% van de respondenten in Vlaanderen gaf 
aan hier geen mening over te hebben. Van de resterende groep, zien we dat zowel in Nederland als 
Vlaanderen de meeste respondenten het eens tot helemaal eens zijn. 

De ideale temperatuur van het zwemwater is een heel persoonlijk gegeven. We stelden daarom deze 
vraag via twee tegengestelde stellingen: “het zwembad is warm genoeg voor mij” en “het zwembad is 
koud genoeg voor mij”. We zien goede scores op de stelling “het zwembad is warm genoeg voor mij”: 
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73% van de Nederlandse respondenten en 67% van de Vlaamse respondenten is het hiermee eens of 
helemaal eens. Dit beeld is in Nederland minder uitgesproken bij de stelling “het zwembad is koud 
genoeg voor mij”: daar is slechts 63% het mee eens of volledig mee eens. In Vlaanderen liggen beide 
stellingen in lijn: 66% van de Vlaamse respondenten was het eens of volledig eens met de stelling dat 
het zwembad koud genoeg is. 

We stelden ook vragen over de hygiëne in en rond het zwembad. De zwembaden scoren hier goed: 
69% van de Nederlandse en 73% van de Vlaamse zwemmers is het eens met de stelling dat het 
zwembad hygiënisch is. Ook de hygiëne rondom het zwembad wordt positief beoordeeld: 69% in 
Nederland en 74% in Vlaanderen is het eens met de stelling “Rond het zwembad is alles zuiver en 
goed onderhouden”. 

We toonden ook twee stellingen over verlichting en muziek. We maakten het onderscheid tussen het 
aantrekkelijk zijn van de belichting en de muziek in het zwembad zelf, en de kwaliteit verlichting 
rondom het zwembad. De eerste stelling peilde naar sfeer en ervaring, de tweede stelling eerder naar 
veiligheid. Wat de aantrekkelijkheid van de belichting en de muziek betreft, is er mogelijk ruimte voor 
verbetering. 53% van de Nederlandse zwemmers en 50% van de Vlaamse zwemmers vindt deze 
aantrekkelijk. Het is zeker interessant om de lokale resultaten voor Zwembad De Kouter te 
vergelijken met de cluster- en Nederlandse en Vlaamse resultaten. De verlichting rondom het 
zwembad wordt veel positiever ervaren: 70% van de zwemmers geeft aan dat deze goed is. 

Tenslotte werd gevraagd of het online reserveren en bestellen van tickets handig wordt bevonden. In 
coronatijden is hier door veel zwembaden (extra) op ingezet, het was dus interessant om dit mee op 
te nemen als stelling in deze studie. Zwemmers blijken hier nog niet helemaal aan verkocht te zijn: 
slechts 49% van de Nederlandse zwemmers en 46% van de Vlaamse is het eens met de stelling dat 
het online reserveren en bestellen van tickets handig is. 

U leest alle resultaten van deze stellingen voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en 
Vlaanderen in onderstaande tabel. 

 

Stellingen over het zwembad 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Het is in goede staat         

Helemaal niet eens 0,00% 3,43% 2,25% 2,60% 

Niet eens 0,82% 12,55% 9,71% 10,13% 

Neutraal 0,82% 16,13% 16,82% 14,61% 

Eens 35,39% 43,80% 46,83% 46,54% 

Helemaal eens 62,96% 23,61% 23,54% 25,66% 

Geen mening 0,00% 0,47% 0,86% 0,47% 

De afmetingen zijn voldoende groot         

Helemaal niet eens 0,41% 2,49% 1,60% 1,80% 

Niet eens 1,65% 11,08% 8,51% 9,78% 

Neutraal 4,12% 12,39% 13,51% 11,14% 

Eens 42,39% 49,75% 50,51% 50,04% 

Helemaal eens 51,03% 23,47% 24,87% 26,67% 
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Geen mening 0,41% 0,81% 1,00% 0,58% 

Het is goed toegankelijk voor iedereen         

Helemaal niet eens 0,00% 0,84% 0,87% 0,85% 

Niet eens 0,85% 4,03% 3,52% 4,11% 

Neutraal 6,38% 12,34% 13,57% 11,89% 

Eens 43,83% 49,62% 48,60% 47,78% 

Helemaal eens 40,85% 21,01% 20,88% 21,17% 

Geen mening 8,09% 12,17% 12,56% 14,20% 

Het is goed toegankelijk voor mensen 
met een rollator of rolstoel         

Helemaal niet eens 0,00% 1,20% 1,12% 1,23% 

Niet eens 1,09% 5,30% 4,68% 5,83% 

Neutraal 13,66% 17,36% 17,72% 16,33% 

Eens 29,51% 27,32% 27,70% 24,99% 

Helemaal eens 24,04% 12,13% 12,71% 11,72% 

Geen mening 31,69% 36,71% 36,07% 39,89% 

Het zwembad is warm genoeg voor mij         

Helemaal niet eens 3,35% 4,72% 2,93% 4,99% 

Niet eens 15,90% 17,37% 11,79% 15,68% 

Neutraal 12,97% 12,29% 11,32% 11,73% 

Eens 37,66% 43,29% 47,93% 43,97% 

Helemaal eens 29,71% 21,80% 25,39% 23,14% 

Geen mening 0,42% 0,53% 0,64% 0,50% 

Het zwembad is koud genoeg voor mij         

Helemaal niet eens 4,35% 2,43% 2,48% 2,27% 

Niet eens 10,63% 8,15% 8,16% 7,22% 

Neutraal 16,43% 19,63% 19,95% 18,77% 

Eens 40,10% 43,98% 43,68% 43,59% 

Helemaal eens 23,67% 20,22% 19,62% 22,25% 

Geen mening 4,83% 5,60% 6,11% 5,90% 

Het zwembad is hygiënisch         

Helemaal niet eens 0,42% 2,07% 2,50% 2,21% 

Niet eens 2,52% 7,60% 9,11% 7,55% 

Neutraal 5,88% 16,66% 18,54% 16,75% 

Eens 44,54% 49,88% 48,91% 49,83% 

Helemaal eens 46,22% 22,99% 19,72% 22,77% 

Geen mening 0,42% 0,79% 1,22% 0,89% 

Rond het zwembad is alles zuiver en goed 
onderhouden         

Helemaal niet eens 0,42% 1,76% 2,91% 2,25% 

Niet eens 2,10% 8,11% 10,40% 8,95% 
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Neutraal 5,46% 14,96% 16,41% 14,48% 

Eens 42,02% 50,24% 48,20% 49,32% 

Helemaal eens 49,58% 24,22% 21,21% 24,27% 

Geen mening 0,42% 0,71% 0,86% 0,73% 

De belichting en de muziek zijn 
aantrekkelijk         

Helemaal niet eens 1,28% 3,34% 2,57% 2,65% 

Niet eens 5,96% 13,39% 9,88% 12,89% 

Neutraal 12,34% 26,53% 24,33% 25,56% 

Eens 42,98% 35,35% 39,22% 35,95% 

Helemaal eens 34,04% 14,10% 14,02% 14,43% 

Geen mening 3,40% 7,28% 9,97% 8,53% 

De verlichting rondom het zwembad is 
goed         

Helemaal niet eens 0,43% 1,47% 0,88% 1,03% 

Niet eens 1,72% 5,93% 2,85% 5,21% 

Neutraal 8,15% 18,86% 17,19% 18,10% 

Eens 45,92% 50,75% 51,97% 50,87% 

Helemaal eens 40,77% 18,56% 17,60% 18,81% 

Geen mening 3,00% 4,44% 9,52% 5,98% 

Het online reserveren en bestellen van 
tickets is handig         

Helemaal niet eens 3,62% 3,71% 4,12% 4,00% 

Niet eens 6,33% 8,62% 8,43% 8,94% 

Neutraal 12,22% 13,95% 15,82% 14,39% 

Eens 34,84% 31,47% 32,00% 30,39% 

Helemaal eens 33,03% 14,33% 17,26% 15,80% 

Geen mening 9,95% 27,92% 22,36% 26,48% 

Aantal respondenten 245 3868 16881 11250 
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KLEEDKAMERS, DOUCHES EN TOILETTEN 

 

Er werden enkele aparte stellingen voorgelegd over de kleedkamers, douches en toiletten. We 
vroegen aan de respondenten of er voldoende ruimte is, of ze zuiver en hygiënisch zijn, of ze 
toegankelijk zijn voor andersvaliden en of ze de privacy van de zwemmer garanderen.  

De ruimte van de kleedkamers, douches en toiletten wordt positief ervaren: 77% (Nederland) en 78% 
(Vlaanderen) is het eens of helemaal eens met deze stelling. De hygiëne scoort nog positief, maar wel 
beduidend lager: 61% van de Nederlandse zwemmers en 68% van de Vlaamse zwemmers vindt de 
kleedkamers, douches en toiletten zuiver en hygiënisch. Het is belangrijk om de lokale resultaten 
naast deze algemene resultaten te leggen, omdat er grote verschillen gezien worden tussen de 
verschillende baden in deze studie.  

De toegankelijkheid voor andersvaliden werd door een grote groep mensen aangeduid als ‘geen 
mening’ (43% in Nederland, 49% in Vlaanderen). Bij de resterende groep die wel positie innam op 
deze stelling, gaf de grootste groep aan dat de kleedkamers, douches en toiletten toegankelijk zijn 
voor andersvaliden. In Nederland was 35% het eens of helemaal eens, ten opzichte van 21% die 
neutraal of oneens antwoordde. In Vlaanderen was 33% het eens en 18% het oneens met deze 
stelling. Ook hier gelden belangrijke verschillen tussen de deelnemende zwembaden in deze studie. 

Tenslotte vroegen we of de kleedkamers, douches en toiletten de privacy van de gebruikers 
garanderen. Ook hier werd overwegend positief op geantwoord: 67% van de Nederlandse 
respondenten en 78% van de Vlaamse respondenten was het eens of helemaal eens. 

 

Stellingen over kleedkamers, douches en 
toiletten 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Er is voldoende ruimte         

Helemaal niet eens 0,81% 1,69% 1,93% 1,96% 

Niet eens 4,47% 7,72% 8,55% 8,69% 

Neutraal 2,85% 10,65% 11,49% 10,59% 

Eens 46,75% 52,63% 49,69% 50,92% 

Helemaal eens 45,12% 27,05% 27,48% 27,35% 

Geen mening 0,00% 0,26% 0,87% 0,50% 

Ze zijn zuiver en hygiënisch         

Helemaal niet eens 0,81% 2,77% 4,72% 3,44% 

Niet eens 4,88% 10,04% 13,63% 10,84% 

Neutraal 7,72% 18,25% 19,52% 17,63% 

Eens 38,62% 45,20% 41,96% 44,30% 

Helemaal eens 47,56% 23,51% 19,32% 23,27% 

Geen mening 0,41% 0,23% 0,85% 0,52% 

Ze zijn toegankelijk voor andersvaliden         

Helemaal niet eens 0,00% 1,00% 1,14% 0,89% 
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Niet eens 2,03% 3,98% 4,58% 3,69% 

Neutraal 7,72% 13,42% 15,77% 13,49% 

Eens 23,17% 24,02% 24,23% 22,34% 

Helemaal eens 24,39% 11,52% 10,79% 10,58% 

Geen mening 42,68% 46,05% 43,48% 49,00% 

Ze garanderen mijn privacy         

Helemaal niet eens 0,81% 0,98% 1,71% 0,95% 

Niet eens 1,63% 3,46% 6,26% 3,56% 

Neutraal 8,94% 14,14% 19,02% 13,84% 

Eens 50,81% 54,30% 48,34% 53,78% 

Helemaal eens 36,59% 24,56% 19,15% 24,65% 

Geen mening 1,22% 2,57% 5,52% 3,22% 

Aantal respondenten 246 3897 16994 11351 
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KINDERBAD 

 

Bij de zwembaden die over een kinderbad beschikken, werden enkele extra vragen gesteld over dat 
kinderbad. We vroegen aan zwemmers met kinderen hun mening over volgende stellingen over het 
kinderbad: 

- Het is in goede staat 
- Het kinderbad is voldoende groot 
- Er zijn voldoende speeltuigen 
- Het kinderbad is warm genoeg 
- Het kinderbad is schoon en goed onderhouden 

Niet elke zwemmer die kinderen heeft, had ook een mening over het kinderbad. Voor elke stelling is 
er een deel van de respondenten die dan ook “geen mening” heeft aangeduid.  

Van de groep die een mening gaf op de stelling “het is in goede staat”, zien we dat zo’n driekwart het 
eens is of helemaal eens is met de stelling dat het kinderbad in goede staat is. Wat de grootte van het 
kinderbad betreft zijn de meningen meer verdeeld: zo’n 45% van de respondenten die hun mening 
gaf, gaf ‘neutraal’ tot ‘helemaal niet eens’ aan op deze stelling. Ook de aanwezigheid van speeltuigen 
scoort niet overal even goed: zo’n 55% van de Nederlandse respondenten die een mening gaf op deze 
stelling, antwoordde ‘neutraal’ tot ‘helemaal niet eens’. In Vlaanderen is dat 62%. Er lijkt dus ruimte 
voor verbetering wat betreft het aanbod van speeltuigen in het kinderbad. Ook hier merken we lokaal 
grote verschillen en is het dus belangrijk om de eigen resultaten te vergelijken met die van de cluster 
en Nederland / Vlaanderen. 

De temperatuur van het kinderbad scoort goed: bij de respondenten die hun mening op deze stelling 
gaven, gaf 71% in Nederland en 66% in Vlaanderen aan het eens tot helemaal eens te zijn. Ook de 
hygiëne en het onderhoud scoren goed: 71% in Nederland en 78% in Vlaanderen gaf aan het eens of 
helemaal eens te zijn met deze stelling. 

 

Stellingen over het kinderbad 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Het is in goede staat         

Helemaal niet eens 0,00% 1,22% 1,62% 1,12% 

Niet eens 0,87% 6,54% 7,75% 6,64% 

Neutraal 2,61% 14,42% 13,97% 13,23% 

Eens 40,00% 50,31% 45,83% 49,06% 

Helemaal eens 40,87% 16,47% 14,64% 16,61% 

Geen mening 15,65% 11,04% 16,20% 13,34% 

Het kinderbad is voldoende groot         

Helemaal niet eens 0,00% 4,04% 4,43% 4,19% 

Niet eens 12,93% 22,38% 21,76% 22,63% 

Neutraal 11,21% 12,99% 12,70% 12,17% 

Eens 33,62% 39,19% 35,59% 36,57% 
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Helemaal eens 28,45% 11,68% 10,99% 12,04% 

Geen mening 13,79% 9,72% 14,53% 12,40% 

Er zijn voldoende speeltuigen         

Helemaal niet eens 0,86% 8,32% 7,05% 8,51% 

Niet eens 12,93% 31,79% 25,03% 30,45% 

Neutraal 10,34% 16,25% 14,91% 14,58% 

Eens 34,48% 25,01% 29,72% 25,05% 

Helemaal eens 25,00% 7,71% 9,08% 8,11% 

Geen mening 16,38% 10,91% 14,21% 13,29% 

Het kinderbad is warm genoeg         

Helemaal niet eens 3,42% 4,19% 2,96% 5,22% 

Niet eens 4,27% 12,67% 9,23% 13,63% 

Neutraal 3,42% 11,34% 11,48% 10,48% 

Eens 42,74% 45,87% 45,29% 42,00% 

Helemaal eens 28,21% 14,21% 13,95% 14,48% 

Geen mening 17,95% 11,73% 17,10% 14,19% 

Het kinderbad is schoon en goed 
onderhouden         

Helemaal niet eens 0,00% 0,88% 1,60% 0,82% 

Niet eens 0,00% 4,02% 6,53% 4,07% 

Neutraal 4,24% 15,20% 16,15% 14,54% 

Eens 45,76% 52,15% 45,79% 49,97% 

Helemaal eens 35,59% 17,57% 14,12% 17,72% 

Geen mening 14,41% 10,19% 15,81% 12,88% 

Aantal respondenten 119 1851 5827 4593 
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HORECA 

 

Heel wat zwembaden hebben een horeca-aanbod. Voorafgaand aan het onderzoek gaf de 
verantwoordelijke van elk zwembad aan het onderzoeksteam aan of er een horeca-aanbod 
aanwezig is of niet. Indien van toepassing, werd deze vraag gesteld aan de respondenten van het 
lokale zwembad.  

We vroegen aan de zwemmers en de bezoekers (zij die de voorbije 12 maanden wel in de gebouwen 
van Zwembad De Kouter geweest zijn, maar er niet gezwommen hebben) naar hun mening over 
enkele stellingen over de horeca. Ook hier werd de optie “geen mening” gebruikt. Zeker bij deze 
vragen werd deze optie door een belangrijke groep mensen aangeduid.  

Abstractie makend van de mensen die “geen mening” aangeduid hebben, merken we: 

- Dat zo’n 64% van de Nederlandse respondenten en zo’n 66% van de Vlaamse respondenten 
het eens is met de stelling dat er voldoende keuze is voor snacks en maaltijden. 

- 59% van de Nederlandse respondenten en 68% van de Vlaamse respondenten vindt dat de 
prijzen van de horeca redelijk zijn. 

- Slechts 39% van de Nederlandse respondenten en 51% van de Vlaamse respondenten vindt 
dat er voldoende gezonde keuzemogelijkheden zijn in de horeca. We merken hier ook grote 
lokale verschillen op. 

- De medewerkers van de horeca scoren goed: 81% van de Nederlandse respondenten en 
77% van de Vlaamse respondenten is tevreden over de vriendelijkheid. 

- Ook de snelheid van het plaatsen van een bestelling wordt positief geëvalueerd door 70% 
van de Nederlandse respondenten en 74% van de Vlaamse respondenten. 

80% van de respondenten is positief over de hygiëne en het onderhoud van de horeca. 69% van de 
Nederlandse respondenten en 70% van de Vlaamse respondenten vindt het er aangenaam 
vertoeven. 

Stellingen over de horeca Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Er is voldoende keuze voor snacks en 
maaltijden         

Helemaal niet eens 1,11% 2,38% 2,05% 4,23% 

Niet eens 2,78% 5,96% 6,66% 6,86% 

Neutraal 13,89% 11,69% 13,87% 11,72% 

Eens 23,89% 34,87% 28,48% 30,11% 

Helemaal eens 25,00% 16,26% 11,04% 13,64% 

Geen mening 33,33% 28,84% 37,90% 33,44% 

De prijzen zijn redelijk         

Helemaal niet eens 0,56% 1,15% 2,17% 1,94% 

Niet eens 4,49% 3,57% 7,81% 5,05% 

Neutraal 15,73% 14,58% 17,62% 15,50% 

Eens 33,71% 42,79% 31,44% 36,59% 
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Helemaal eens 15,73% 13,32% 7,85% 10,72% 

Geen mening 29,78% 24,60% 33,11% 30,20% 

Er zijn voldoende gezonde 
keuzemogelijkheden         

Helemaal niet eens 0,00% 2,49% 3,37% 3,25% 

Niet eens 4,12% 10,81% 13,25% 9,66% 

Neutraal 15,88% 19,42% 18,51% 18,01% 

Eens 32,94% 25,97% 17,23% 23,90% 

Helemaal eens 12,94% 8,25% 4,82% 7,63% 

Geen mening 34,12% 33,07% 42,83% 37,56% 

De bediening is vriendelijk         

Helemaal niet eens 0,00% 1,85% 0,75% 2,16% 

Niet eens 1,15% 3,31% 2,17% 2,75% 

Neutraal 8,05% 10,05% 10,74% 11,53% 

Eens 33,91% 37,53% 32,90% 32,45% 

Helemaal eens 30,46% 24,33% 24,96% 21,68% 

Geen mening 26,44% 22,94% 28,47% 29,42% 

Een bestelling plaatsen gaat meestal snel         

Helemaal niet eens 0,59% 1,32% 1,34% 2,07% 

Niet eens 1,18% 3,11% 4,55% 3,47% 

Neutraal 11,18% 11,63% 13,58% 12,40% 

Eens 33,53% 41,17% 30,70% 34,64% 

Helemaal eens 22,94% 17,32% 14,71% 15,53% 

Geen mening 30,59% 25,45% 35,12% 31,89% 

De horeca is schoon en goed 
onderhouden         

Helemaal niet eens 0,00% 1,01% 0,53% 1,47% 

Niet eens 1,17% 2,09% 1,84% 1,89% 

Neutraal 8,77% 10,52% 11,66% 10,45% 

Eens 35,09% 44,41% 37,55% 38,28% 

Helemaal eens 25,73% 19,26% 17,28% 18,72% 

Geen mening 29,24% 22,71% 31,16% 29,21% 

Het is er aangenaam vertoeven         

Helemaal niet eens 0,58% 1,69% 1,19% 2,06% 

Niet eens 1,75% 4,92% 4,53% 4,41% 

Neutraal 9,36% 15,93% 16,45% 15,12% 

Eens 29,82% 38,48% 33,02% 34,15% 

Helemaal eens 28,07% 17,31% 15,24% 16,64% 

Geen mening 30,41% 21,66% 29,57% 27,61% 

Aantal respondenten 183 2693 13234 6979 
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EVALUATIE PRIJZEN EN ABONNEMENTEN 

 

De enquête besteedde via enkele specifieke vragen ook aandacht aan prijszetting. Er werd gepeild 
naar de perceptie van de algemene tarieven en er werd specifiek ingegaan op de lokale 
abonnementsformules en kortingen.  

 

ALGEMENE TARIEVEN 

 

We vroegen een aantal vragen over de specifieke lokale abonnementsformules en kortingen. De 
resultaten hiervan vindt u in de volgende paragraaf. Aan de respondenten die geen gebruik maakten 
van deze abonnementen of kortingen, vroegen we hoe ze de tarieven van het zwembad evalueren. We 
gaven hen de opties ‘duur’, ‘gepast’, ‘goedkoop’ of ‘geen mening’.  

Als we abstractie maken van de respondenten die ‘geen mening’ aanduidden, zien we dat zo’n 64% 
van de Nederlandse respondenten de tarieven gepast of goedkoop vinden. In Vlaanderen is dat 78% 
van de respondenten. Toch vindt meer dan een derde in Nederland de tarieven duur, in Vlaanderen 
is dat een vijfde. 

 

Evaluatie tarieven van Zwembad De 
Kouter 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Duur 56,38% 16,42% 30,76% 19,26% 

 Gepast 32,98% 57,70% 51,84% 55,95% 

 Goedkoop 4,26% 9,31% 2,77% 10,70% 

 Geen mening 6,38% 16,58% 14,64% 14,09% 

Aantal respondenten 94 1858 8704 5385 
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ABONNEMENTEN EN KORTINGFORMULES 

 

Er is een veelvoud aan abonnementsformules en kortingen beschikbaar bij de verschillende 
publieke zwembaden. Om elk deelnemend zwembad de kans te geven om deze verschillende 
formules te evalueren, konden de verantwoordelijke van het zwembad voorafgaand aan het 
onderzoek doorgeven welke abonnementen en kortingsformules bij hen aangeboden worden. Deze 
werden door het onderzoeksteam geprogrammeerd in de lokale enquête. 

 

BEKENDHEID 

 

Aan alle zwemmers, afhakers en bezoekers werd gevraagd welke formules uit het lokale lijstje ze 
kennen. U vindt de resultaten in onderstaande tabel. Aangezien het om een lokaal uniek lijstje van 
abonnementen en kortingen gaat, is vergelijking met clusters of Vlaanderen / Nederland niet 
mogelijk. 

 

Bekendheid abonnementen / tarieven Aantal Percentage 

Beurtenkaart = 10 of 50 beurten voor baanzwemmen  172 63,70% 

Beurtenkaart = 5 of 25 beurten voor pretzwemmen (recreatie) 96 35,56% 

Jaarpas = geeft dagelijks toegang tot alle faciliteiten voor 1 jaar 72 26,67% 

Korting met Gezinsbondkaart : 5% spaarkorting 55 20,37% 

Geen van deze 48 17,78% 
Korting met Uitpas: 10 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis sportbeurt 
(5x/jaar) 48 17,78% 
Korting met Poppas: 30 gespaarde punten geeft recht op 40% korting op 
recreatieticket 43 15,93% 
Korting met Uitpas:  20 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis recreabeurt 
(5x/jaar) 43 15,93% 

Korting met Gezinsbondvoucher: 10% spaarkorting (1x/jaar) 31 11,48% 
Sport na schoolpas voor leerlingen secundair: leerlingen zwemmen gratis op 
dinsdag en donderdag 22 8,15% 
Korting met Uitpas voor mensen in armoede : 80% korting op reguliere 
tarieven 17 6,30% 

Eindtotaal 647 239,63% 
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GEBRUIK 

 

Aan alle respondenten die minimaal één van de formules kende, werd gevraagd of ze gebruik maken 
van abonnementen of kortingstarieven. Zowel in Vlaanderen (70%) als in Nederland (75%) maakt de 
grootste groep inderdaad gebruik van de lokale abonnementen of kortingstarieven. 

 

Maak je gebruik van abonnementen of 
kortingstarieven? 

Zwembad 
De Kouter Cluster Nederland Vlaanderen 

Ja 78,30% 73,04% 75,47% 69,83% 

Nee 21,70% 26,96% 24,53% 30,17% 

Aantal respondenten 212 3398 14015 10174 

 

Aan de mensen die aangaven dat ze gebruik maken van abonnementen en kortingstarieven, werd 
vervolgens gevraagd van welke tarieven ze gebruik maken. U leest de resultaten in volgende tabel.  

 

Abonnementen: gebruik Aantal Percentage 

Beurtenkaart = 10 of 50 beurten voor baanzwemmen  108 65,06% 

Korting met Gezinsbondkaart : 5% spaarkorting 35 21,08% 

Beurtenkaart = 5 of 25 beurten voor pretzwemmen (recreatie) 31 18,67% 

Jaarpas = geeft dagelijks toegang tot alle faciliteiten voor 1 jaar 17 10,24% 
Korting met Poppas: 30 gespaarde punten geeft recht op 40% korting op 
recreatieticket 17 10,24% 

Korting met Gezinsbondvoucher: 10% spaarkorting (1x/jaar) 16 9,64% 
Korting met Uitpas:  20 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis recreabeurt 
(5x/jaar) 15 9,04% 
Korting met Uitpas: 10 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis sportbeurt 
(5x/jaar) 13 7,83% 
Sport na schoolpas voor leerlingen secundair: leerlingen zwemmen gratis op 
dinsdag en donderdag 3 1,81% 
Korting met Uitpas voor mensen in armoede : 80% korting op reguliere 
tarieven 2 1,20% 

(leeg)   

Eindtotaal 257 154,82% 
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TEVREDENHEID 

 

Tenslotte vroegen we naar de tevredenheid over de gebruikte abonnementsformules. Respondenten 
kregen enkel de formules en tarieven te zien die ze bij de voorgaande vraag aangeduid hadden als 
“gebruikt”, zodat ze enkel hun mening moesten geven over de voor hen relevante zaken. 

Ze konden hun mening geven op een vijfpuntenschaal, gaande van ‘helemaal niet tevreden’ tot ‘heel 
tevreden’.  

 

Abonnementen: tevredenheid Aantal Percentage 

Beurtenkaart = 10 of 50 beurten voor baanzwemmen  108 100,00% 

Helemaal niet tevreden 2 1,85% 

Niet tevreden 4 3,70% 

Neutraal 17 15,74% 

Tevreden 50 46,30% 

Heel tevreden 35 32,41% 

Beurtenkaart = 5 of 25 beurten voor pretzwemmen (recreatie) 31 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 3 9,68% 

Neutraal 1 3,23% 

Tevreden 17 54,84% 

Heel tevreden 10 32,26% 

Jaarpas = geeft dagelijks toegang tot alle faciliteiten voor 1 jaar 17 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 1 5,88% 

Tevreden 6 35,29% 

Heel tevreden 10 58,82% 
Korting met Uitpas: 10 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis sportbeurt 
(5x/jaar) 13 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 1 7,69% 

Tevreden 2 15,38% 

Heel tevreden 10 76,92% 
Korting met Uitpas:  20 gespaarde punten geeft recht op 1 gratis 
recreabeurt (5x/jaar) 15 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 0 0,00% 

Tevreden 6 40,00% 

Heel tevreden 9 60,00% 
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Korting met Uitpas voor mensen in armoede : 80% korting op reguliere 
tarieven 2 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 1 50,00% 

Tevreden 1 50,00% 

Heel tevreden 0 0,00% 
Korting met Poppas: 30 gespaarde punten geeft recht op 40% korting op 
recreatieticket 17 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 0 0,00% 

Tevreden 10 58,82% 

Heel tevreden 7 41,18% 
Sport na schoolpas voor leerlingen secundair: leerlingen zwemmen gratis 
op dinsdag en donderdag 3 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 0 0,00% 

Tevreden 2 66,67% 

Heel tevreden 1 33,33% 

Korting met Gezinsbondkaart : 5% spaarkorting 35 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 2 5,71% 

Tevreden 15 42,86% 

Heel tevreden 18 51,43% 

Korting met Gezinsbondvoucher: 10% spaarkorting (1x/jaar) 16 100,00% 

Helemaal niet tevreden 0 0,00% 

Niet tevreden 0 0,00% 

Neutraal 0 0,00% 

Tevreden 4 25,00% 

Heel tevreden 12 75,00% 

Eindtotaal 257 1000,00% 
 

 

Aan respondenten die aangaven dat ze niet tevreden of helemaal niet tevreden zijn over minstens één 
abonnement of één kortingsformule, werd gevraagd of ze hier meer feedback over konden geven via 
een open vraag. U vindt de neergeschreven antwoorden in hoofdstuk 3 van dit rapport. 
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CONCURRENTIE 

 

Om een zicht te krijgen op het gebruik van andere zwembaden door de eigen zwemmers, werd aan 
alle respondenten gevraagd of ze ook in andere zwembaden zwemmen, en waarom dat zo is. 

 

ZWEMMEN IN ANDERE BADEN 

 

Ook deze vraag werd ‘gepersonaliseerd’ per zwembad: een lokale lijst van omliggende zwembaden 
(of grotere concurrerende zwembaden die wat verder weg liggen) werd door het projectteam 
opgevraagd aan de zwembadmanagers. Deze lijst werd geprogrammeerd in de individuele enquêtes, 
zodat elk zwembad inzicht kan krijgen in de eigen lokale concurrentie. 

Onderstaande tabel geeft weer in welke zwembaden de eigen respondenten ook zwemmen. 

 

Concurrentie: in welke baden zwemt men nog? Percentage Aantal 

Zwembad Ieper 0,00% 154 

Bellewaerde aquapark 0,00% 53 

Overige 0,00% 43 

Zwembad t Badhuis Menen 0,00% 27 

Zwembad De Pluimen Diksmuide 0,00% 24 

Lago Kortrijk Weide 0,00% 19 

Zwembad Ter Leie Wervik 0,00% 9 

Plopsaqua De Panne 0,00% 7 

Eindtotaal 0,00% 336 
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REDENEN ZWEMMEN IN ANDERE BADEN 

 

Aan iedereen die in minimaal één ander publiek zwembad gaat zwemmen, werd de vraag gesteld 
waarom dat zo is. Zowel in Nederland als in Vlaanderen werd ‘er is een beter recreatief aanbod (bv. 
Glijbanen, duikplanken, …)’ als reden aangeduid (31% in Nederland, 33% in Vlaanderen). Ook de 
openingsuren komen bij heel wat respondenten terug (20% in Nederland, 18% in Vlaanderen). De 
grootte van het zwembad vervolledigt de top 3 (18% in Nederland, 21% in Vlaanderen). Een 
behoorlijk aantal respondenten gaf via een vrij invulveld nog andere redenen op dan de voorgestelde 
redenen uit het lijstje. Hun antwoorden vindt u in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

 

Waarom zwem je (ook) in andere 
zwembaden dan Zwembad De Kouter? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Geen specifieke reden 10,77% 8,29% 10,75% 10,33% 

De prijs is gunstiger 33,85% 6,64% 9,17% 7,36% 

Het zwembad is dichter bij / makkelijker 
bereikbaar 23,08% 11,44% 15,65% 16,08% 

Het zwembad is groter 6,92% 25,47% 17,72% 20,74% 

Er is een beter recreatief aanbod (bv. 
glijbanen, duikplanken, ...) 23,85% 45,57% 30,86% 32,87% 

Ik kan er beter baantjes zwemmen 9,23% 15,07% 7,25% 13,59% 

Het is er gezelliger 6,15% 14,36% 12,39% 13,84% 

Het is er minder druk / rustiger 1,54% 8,69% 6,80% 11,87% 

De hygiëne is er beter 0,77% 7,52% 5,27% 7,41% 

Het zwembad is moderner 3,08% 25,03% 11,47% 17,94% 

Ik voel me er veiliger 0,00% 1,81% 2,29% 2,04% 

Er zijn betere activiteiten 4,62% 9,19% 8,65% 7,53% 

De zwemlessen zijn er beter 3,08% 2,32% 2,79% 1,91% 

De openingsuren zijn gunstiger 9,23% 22,21% 20,24% 18,15% 

Overige 14,62% 21,44% 33,79% 26,11% 

Aantal respondenten 130 2980 10752 8836 
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MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 

 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor elke publieke locatie een belangrijke uitdaging. We vroegen 
aan de zwemmers in deze enquête hoe ze zich verplaatsen naar het zwembad en hoe lang ze daarbij 
onderweg zijn. We legden hen ook enkele stellingen voor over de bereikbaarheid van Zwembad De 
Kouter en de parkingfaciliteiten. 

 

VERPLAATSEN NAAR HET ZWEMBAD 

 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de auto nog steeds sterk vertegenwoordigd. 59% van de 
Nederlandse respondenten en 64% van de Vlaamse respondenten verplaatst zich met de auto naar 
het zwembad. Het gebruik van de fiets (of e-bike) ligt hoger in Nederland (54%) dan in Vlaanderen 
(49%). Wandelen of lopen vervolledig de top-3. 

Omdat combinaties van vervoersmiddelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld binnen 1 reis naar het 
zwembad verschillende vervoersmiddelen gebruiken, of afhankelijk van het moment verschillende 
vervoersmiddelen gebruiken) was het mogelijk voor respondenten om meerdere opties aan te 
duiden. De totale som van de percentages is dan ook hoger dan 100%. 

De vrije antwoorden die de respondenten bij de optie “overige” invulden, vindt u terug in  hoofdstuk 
3. 

 

Verplaatsen naar het zwembad 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Auto 74,39% 70,34% 58,49% 64,43% 

Fiets / e-bike 38,62% 47,51% 54,41% 48,57% 

Moterfiets / Scooter 0,81% 0,56% 1,33% 0,78% 

Openbaar vervoer 0,41% 0,69% 1,94% 2,84% 

Wandelen / lopen 12,20% 12,65% 9,81% 13,20% 

Overige 0,00% 0,41% 0,85% 0,53% 

Aantal respondenten 246 3898 16845 11352 
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REISTIJD NAAR ZWEMBAD 

 

Om het geografische bereik van het zwembad te evalueren, vroegen we naar de reistijd die de 
respondenten nodig hebben om naar het zwembad te gaan. Er werd gekozen voor reistijd en niet voor 
afstand van de woonplaats tot het zwembad.  

Het grootste deel van de respondenten moet minder dan 15 minuten reizen om naar het zwembad te 
gaan (68% in Nederland en 66% in Vlaanderen). Zo’n 20% reist 15 minuten tot een half uur. Slechts 
een kleine minderheid moet langer reizen. 

 

Reistijd naar het zwembad 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Minder dan 5 minuten 18,29% 17,93% 14,24% 12,52% 

 5 tot 10 minuten 22,36% 37,66% 34,32% 33,37% 

 10 tot 15 minuten 32,11% 26,71% 29,23% 30,02% 

 15 minuten tot een half uur 21,54% 15,32% 19,08% 19,97% 

 Een half uur tot een uur 5,28% 2,28% 2,92% 3,79% 

 Langer dan een uur 0,41% 0,10% 0,21% 0,33% 

Aantal respondenten 246 3898 16986 11351 
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UITSPRAKEN OVER BEREIKBAARHEID EN PARKING 

 

Tenslotte toonden we enkele stellingen over de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid van 
Zwembad De Kouter.  

We vroegen aan de zwemmers en bezoekers of het bad goed bereikbaar is met de auto, de fiets, te 
voet en met het openbaar vervoer. De respondenten hadden ook hier de kans om “geen mening” aan 
te duiden, aangezien niet elke stelling voor elke respondent relevant is. 

We merken dat de bereikbaarheid met de auto, de fiets en te voet zeer positief ervaren wordt, zowel 
in Nederland als in Vlaanderen. Enkel de bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort minder: 
51% van de respondenten in Nederland en 46% van de respondenten in Vlaanderen (die niet “geen 
mening” aanduidden) gaven ‘neutraal’ tot ‘helemaal niet eens’ op de stelling dat het zwembad goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer. Hier zijn lokaal belangrijke verschillen te merken. 

 

Stellingen over bereikbaarheid 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Zwembad De Kouter is goed bereikbaar 
met de auto         

Helemaal niet eens 0,00% 0,55% 1,35% 0,85% 

Niet eens 0,81% 1,28% 1,73% 2,14% 

Neutraal 3,64% 4,47% 4,99% 6,12% 

Eens 38,46% 41,45% 36,34% 38,40% 

Helemaal eens 56,28% 50,64% 50,76% 45,17% 

Geen mening 0,81% 1,61% 4,84% 7,32% 

Zwembad De Kouter is goed bereikbaar 
met de fiets         

Helemaal niet eens 0,00% 0,33% 1,09% 0,43% 

Niet eens 0,00% 0,73% 0,67% 1,07% 

Neutraal 2,43% 2,84% 3,50% 3,64% 

Eens 26,32% 34,18% 31,85% 34,08% 

Helemaal eens 60,32% 56,05% 55,63% 53,30% 

Geen mening 10,93% 5,88% 7,25% 7,49% 

Zwembad De Kouter is goed bereikbaar 
te voet         

Helemaal niet eens 0,00% 0,85% 2,21% 1,24% 

Niet eens 0,40% 1,81% 4,49% 3,19% 

Neutraal 1,62% 6,20% 9,82% 8,56% 

Eens 29,96% 33,00% 29,64% 31,62% 

Helemaal eens 54,25% 47,99% 39,49% 42,65% 

Geen mening 13,77% 10,15% 14,34% 12,74% 



 
65 

Zwembad De Kouter is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer         

Helemaal niet eens 2,02% 2,13% 4,41% 2,27% 

Niet eens 1,62% 6,08% 8,43% 6,89% 

Neutraal 11,74% 15,97% 14,30% 14,55% 

Eens 18,22% 14,41% 14,45% 16,23% 

Helemaal eens 14,57% 8,54% 11,21% 11,16% 

Geen mening 51,82% 52,86% 47,21% 48,90% 

Aantal respondenten 247 3983 17593 11519 

 

Er werden ook enkele uitspraken over de parkeergelegenheid getoond aan de zwemmers en 
bezoekers van Zwembad De Kouter. De meeste zwembaden blijken over voldoende 
parkeergelegenheid te beschikken voor auto’s, fietsen en bromfietsen. Er blijkt ook grote 
tevredenheid over het netjes en verzorgd zijn van de parking. De verlichting rondom het zwembad 
en op de parking blijkt ook goed te scoren in Nederland en Vlaanderen. 

Ook de parkeerplaatsen voor invaliden worden positief geëvalueerd: 65% van de respondenten die 
hier een mening over gaf, is het eens tot helemaal eens met de stelling dat er voldoende parkeerplaats 
is voor invaliden.  

 

Stellingen over de parkeergelegenheid 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Er is voldoende parkeerplaats voor auto's 
/ moto's         

Helemaal niet eens 0,90% 2,99% 2,18% 3,28% 

Niet eens 1,36% 9,39% 6,60% 9,64% 

Neutraal 3,17% 6,51% 7,27% 7,22% 

Eens 47,06% 43,28% 43,66% 38,87% 

Helemaal eens 46,61% 35,45% 34,06% 33,03% 

Geen mening 0,90% 2,38% 6,22% 7,96% 

Er is voldoende parkeerplaats voor 
fietsen / bromfietsen         

Helemaal niet eens 0,00% 0,66% 0,81% 1,16% 

Niet eens 0,00% 3,29% 3,63% 6,47% 

Neutraal 1,91% 4,71% 6,13% 6,87% 

Eens 44,02% 48,57% 47,28% 44,41% 

Helemaal eens 43,54% 33,06% 32,69% 28,74% 

Geen mening 10,53% 9,70% 9,47% 12,34% 

Er is voldoende parkeerplaats voor 
invaliden         

Helemaal niet eens 0,00% 1,19% 0,77% 1,02% 
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Niet eens 1,68% 3,90% 3,49% 4,17% 

Neutraal 7,82% 12,38% 12,69% 12,47% 

Eens 31,28% 25,17% 19,98% 21,42% 

Helemaal eens 20,67% 14,52% 12,46% 12,10% 

Geen mening 38,55% 42,84% 50,60% 48,82% 

De parking is steeds netjes en verzorgd         

Helemaal niet eens 0,00% 2,49% 1,21% 1,72% 

Niet eens 0,47% 5,51% 5,40% 5,62% 

Neutraal 4,65% 12,66% 14,89% 14,40% 

Eens 53,02% 52,82% 49,39% 49,49% 

Helemaal eens 39,53% 22,77% 21,57% 20,40% 

Geen mening 2,33% 3,76% 7,54% 8,38% 

Er is voldoende verlichting rondom het 
zwembad en de parkeerplaats         

Helemaal niet eens 0,00% 2,12% 0,69% 1,61% 

Niet eens 0,48% 7,14% 3,69% 7,36% 

Neutraal 6,28% 12,53% 13,45% 12,81% 

Eens 49,76% 50,22% 44,56% 47,68% 

Helemaal eens 34,78% 19,18% 17,23% 17,47% 

Geen mening 8,70% 8,82% 20,37% 13,08% 

Aantal respondenten 225 3662 16076 10471 
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COMMUNICATIE 

 

We vroegen aan de zwemmers, afhakers en bezoekers hoe ze het liefst geïnformeerd worden over het 
zwembad. Omdat het om de verkozen communicatiekanalen gaat, werden in de vraagstelling vele 
mogelijke opties voorzien, onafhankelijk of ze al dan niet gebruikt worden in Zwembad De Kouter. 
Om de respondenten te dwingen een keuze te maken, mochten ze maximaal 3 kanalen aanduiden. 

Zowel in Nederland (61%) als in Vlaanderen (56%) is de website het meest verkozen 
communicatiekanaal. In Nederland wordt de website gevolgd door de sociale media van het zwembad 
(37%) en een nieuwsbrief (of e-mail) van het zwembad (44%). In Vlaanderen wordt de website eerst 
gevolgd door de nieuwsbrief (31%) en nadien door de sociale media (37%). 

 

Verkozen communicatiekanalen (max 3) 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ik word liever niet geïnformeerd over het 
zwembad 2,76% 6,28% 7,31% 7,64% 

Website van het zwembad 53,15% 55,94% 61,43% 55,77% 

Sociale media van het zwembad 44,88% 42,54% 37,44% 37,33% 

Communicatie in de gebouwen van het 
zwembad (bv. affiches) 13,78% 18,66% 17,51% 19,66% 

Sociale media van stad of gemeente 15,75% 30,18% 7,71% 22,69% 

Website van de stad of gemeente 8,66% 20,77% 5,16% 17,99% 

Nieuwsbrief / e-mail 59,06% 28,18% 43,75% 31,08% 

Flyers of affiches 1,57% 3,09% 2,17% 2,82% 

SMS / Whatsapp 7,87% 3,95% 6,89% 8,70% 

Via mijn zwem- of sportclub 2,76% 8,22% 4,39% 6,04% 

App van het zwembad 5,12% 7,58% 15,03% 8,37% 

Aantal respondenten 254 4685 20029 13217 
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MEDEWERKERS 

 

Het team van de zwembadmedewerkers is een cruciale schakel in de beleving van de zwemmers en 
bezoekers. We vroegen dan ook aan de zwemmers om hun tevredenheid over de medewerkers te 
uiten op 4 domeinen:  

- Vriendelijkheid 
- Toegankelijkheid 
- Hulpvaardigheid 
- Deskundigheid 

Ook hier hadden respondenten de mogelijkheid om ‘geen mening’ te geven. 

Het is een fijne vaststelling dat de medewerkers erg goed scoren in Nederland en Vlaanderen. Als we 
abstractie maken van de mensen die ‘geen mening’ aanduidden, zien we dat maar liefst 86% 
(Nederland) en 84% (Vlaanderen) van de respondenten tevreden tot heel tevreden is over de 
vriendelijkheid van de medewerkers. We zien vergelijkbare scores voor toegankelijkheid: 85% in 
Vlaanderen en Nederland. Ook de hulpvaardigheid van de medewerkers scoort zeer hoog: 84% van 
de Nederlandse respondenten en 83% van de Vlaamse respondenten is tevreden tot heel tevreden. 
Ook voor deskundigheid zien we hoge scores (76% in Nederland en 73% in Vlaanderen), al zijn deze 
dus iets lager dan bij de andere dimensies. 

 

Tevredenheid over medewerkers 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Vriendelijkheid (ze zijn vriendelijk)         

Helemaal niet tevreden 0,00% 0,65% 0,93% 0,77% 

Niet tevreden 1,27% 2,37% 3,03% 2,66% 

Neutraal 7,20% 11,92% 9,70% 11,85% 

Tevreden 38,14% 43,93% 43,28% 45,29% 

Heel tevreden 51,69% 38,60% 41,51% 36,78% 

Geen mening 1,69% 2,53% 1,55% 2,64% 

Toegankelijkheid (ik kan ze makkelijk 
aanspreken)         

Helemaal niet eens 0,42% 0,30% 0,83% 0,48% 

Niet eens 1,69% 2,40% 3,19% 2,53% 

Neutraal 5,93% 11,52% 10,47% 11,83% 

Eens 44,07% 45,98% 45,46% 46,98% 

Helemaal eens 45,34% 36,64% 38,20% 34,77% 

Geen mening 2,54% 3,18% 1,85% 3,41% 

Hulpvaardigheid (ze willen me graag 
helpen)         

Helemaal niet eens 0,42% 0,43% 0,93% 0,57% 
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Niet eens 1,27% 1,97% 2,76% 2,37% 

Neutraal 7,20% 13,59% 12,01% 13,65% 

Eens 37,71% 43,71% 43,21% 44,32% 

Helemaal eens 49,58% 35,88% 37,29% 33,96% 

Geen mening 3,81% 4,41% 3,80% 5,13% 

Deskundigheid (ze kunnen me goed 
helpen, ze zijn goed opgeleid)         

Helemaal niet eens 0,42% 0,32% 0,96% 0,52% 

Niet eens 0,85% 1,48% 2,83% 1,79% 

Neutraal 12,29% 17,34% 16,75% 18,98% 

Eens 34,32% 37,52% 36,86% 35,40% 

Helemaal eens 37,71% 26,65% 27,26% 23,04% 

Geen mening 14,41% 16,69% 15,34% 20,28% 

Aantal respondenten 236 3716 16102 10854 
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TRAINERS EN INSTRUCTEURS 

 

We stelden enkele aparte vragen over de trainers of zweminstructeurs. We vroegen aan de 
zwemmers of er wel eens een trainer of zweminstructeur betrokken is bij hun zwemactiviteiten. U 
leest de resultaten in onderstaande tabel. 

 

Trainer of instructeur betrokken bij 
zwemactiviteiten 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Ja, altijd 11,02% 13,17% 28,16% 9,83% 

 Ja, soms 11,86% 15,78% 16,57% 13,60% 

 Nee, nooit 77,12% 71,06% 55,27% 76,57% 

Aantal respondenten 236 3714 17290 10882 

 

Aan de respondenten die “ja, altijd” of “ja, soms” antwoordden op deze vraag, werd een vervolgvraag 
gesteld die peilt naar de tevredenheid over de zweminstructeur of trainer. We vroegen aan deze 
mensen hoe tevreden ze waren over de kennis van de trainer over de techniek van de sport, over de 
persoonlijke aanwijzingen en tips, over de variatie in de trainingen, over de aandacht voor 
gezondheid en voorkomen van blessures, over het motiveren door de trainer, over het omgaan met 
onwenselijk gedrag en over de aandacht voor een goede sfeer. We lieten ook bij deze vraag de optie 
“niet van toepassing”, omdat een aantal subvragen niet voor elke respondent relevant zijn.  

Als we abstractie maken van de mensen die “niet van toepassing” schreven, merken we volgende 
zaken: 

- De kennis van de trainer of instructeur over de techniek van de sport scoort zowel in 
Nederland als in Vlaanderen zeer goed. In Nederland is 86% hier tevreden tot zeer tevreden 
over, in Vlaanderen 91%. 

- De persoonlijke aanwijzingen en tips van de trainer of instructeur worden ook positief 
geëvalueerd: 83% in Nederland en 89% in Vlaanderen is tevreden tot zeer tevreden. 

- Hetzelfde beeld zien we bij de variatie in trainingen of oefeningen, waarover 82% van de 
Nederlandse respondenten en 88% van de Vlaamse respondenten tevreden tot zeer tevreden 
is. 

- Ook over de aandacht voor gezondheid en het voorkomen van blessures zijn de respondenten 
tevreden (79% in Nederland en 85% in Vlaanderen is tevreden tot zeer tevreden). We merken 
hier een grotere groep (26% in Nederland en 19% in Vlaanderen) die bij deze vraag “geen 
mening” aangeduid heeft. 

- Ook qua “soft skills” scoren de trainers goed: 83% van de Nederlandse respondenten en 88% 
van de Vlaamse respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de manier waarop trainers 
de sporters motiveren.  

- Ook het bewaken van een goede sfeer tijdens het sporten wordt goed gedaan door de 
Nederlandse (85%) en Vlaamse (88%) trainers. 

- Een gevoelig punt is het omgaan met eventueel onwenselijk gedrag zoals pesten, schelden of 
intimidatie. We zien dat een bijzonder grote groep aangeduid had daar geen mening over te 
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hebben (57% in Nederland, 45% in Vlaanderen), wat we als positief kunnen bestempelen. Van 
de groep die wel een mening had over dit punt, zien we dat er goed gescoord wordt door de 
trainers: 76% van de Nederlandse respondenten en 82% van de Vlaamse respondenten is 
tevreden tot zeer tevreden. 

U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel. 

 

Tevredenheid over zweminstructeur of 
trainer 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

De kennis van de trainer of instructeur 
over de techniek van de sport         

Zeer tevreden 50,00% 43,11% 32,08% 40,82% 

Tevreden 25,93% 43,95% 45,51% 42,66% 

Niet tevreden, niet ontevreden 5,56% 3,63% 7,99% 4,79% 

Ontevreden 1,85% 0,65% 1,90% 1,06% 

Zeer ontevreden 1,85% 2,14% 2,32% 2,35% 

Niet van toepassing 14,81% 6,52% 10,20% 8,32% 

De persoonlijke aanwijzingen of tips van 
de trainer of instructeur         

Zeer tevreden 50,00% 39,39% 28,09% 37,02% 

Tevreden 25,93% 44,69% 44,51% 43,70% 

Niet tevreden, niet ontevreden 3,70% 4,93% 9,58% 5,69% 

Ontevreden 3,70% 1,68% 3,40% 1,88% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,77% 2,15% 2,20% 

Niet van toepassing 14,81% 7,54% 12,26% 9,50% 

De variatie in trainingen of oefeningen         

Zeer tevreden 46,30% 34,79% 25,05% 33,96% 

Tevreden 25,93% 45,15% 43,68% 43,09% 

Niet tevreden, niet ontevreden 3,70% 5,41% 10,12% 6,49% 

Ontevreden 5,56% 2,61% 3,01% 2,36% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,40% 2,03% 2,13% 

Niet van toepassing 16,67% 10,63% 16,11% 11,96% 

De aandacht van de trainer of instructeur 
voor gezondheid en het voorkomen van 
blessures         

Zeer tevreden 42,59% 29,80% 20,29% 28,43% 

Tevreden 22,22% 43,11% 37,88% 40,71% 

Niet tevreden, niet ontevreden 7,41% 7,54% 11,77% 8,79% 

Ontevreden 1,85% 1,49% 2,12% 1,45% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,40% 1,64% 1,92% 

Niet van toepassing 24,07% 16,67% 26,29% 18,69% 



 
72 

De manier waarop de trainer of 
instructeur sporters motiveert         

Zeer tevreden 46,30% 33,15% 25,46% 33,02% 

Tevreden 24,07% 46,65% 43,71% 44,29% 

Niet tevreden, niet ontevreden 3,70% 6,61% 9,57% 6,87% 

Ontevreden 3,70% 1,86% 2,90% 1,77% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,40% 1,98% 1,81% 

Niet van toepassing 20,37% 10,34% 16,37% 12,25% 

De manier waarop de trainer of 
instructeur omgaat met onwenselijk 
gedrag zoals pesten, schelden of 
intimidatie         

Zeer tevreden 24,07% 21,49% 10,89% 19,76% 

Tevreden 14,81% 29,12% 21,56% 25,22% 

Niet tevreden, niet ontevreden 5,56% 6,05% 7,86% 6,91% 

Ontevreden 1,85% 1,49% 1,20% 1,22% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,30% 1,15% 1,73% 

Niet van toepassing 51,85% 40,56% 57,34% 45,17% 

De aandacht van de trainer of instructeur 
voor een goede sfeer tijdens het sporten         

Zeer tevreden 42,59% 31,81% 25,17% 30,36% 

Tevreden 25,93% 46,33% 46,22% 44,70% 

Niet tevreden, niet ontevreden 7,41% 5,67% 8,98% 6,79% 

Ontevreden 1,85% 1,95% 1,92% 1,73% 

Zeer ontevreden 1,85% 1,86% 1,80% 2,08% 

Niet van toepassing 20,37% 12,37% 15,92% 14,34% 

Aantal respondenten 54 1075 7727 2549 
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ZWEMVAARDIGHEID 

 

Een belangrijk doel van publieke zwembaden is om de bevolking zwemvaardig te maken. Het aanbod 
aan zwemlessen is daarbij een cruciale schakel. We vroegen aan de respondenten of ze zwemlessen 
gevolgd hebben in een openbaar zwembad, en wanneer dat was. We vroegen hen of ze een 
zwemdiploma gehaald hebben. We vroegen ook welke zwemstijlen ze meester zijn. 

 

GEVOLGDE ZWEMLESSEN 

 

We vroegen aan alle respondenten (onafhankelijk of ze zwemmer, afhaker, bezoeker of niet-bezoeker 
zijn) of ze zwemlessen gevolgd hebben in een openbaar zwembad. We merken behoorlijke verschillen 
tussen de Nederlandse en Vlaamse respondenten: in Nederland gaf 79% aan in de kindertijd (tot 12 
jaar) zwemlessen gevolgd te hebben in een openbaar zwembad, in Vlaanderen 55%. Daar tegenover 
staat dat zo’n 32% van de Vlaamse respondenten aangaf dat ze kunnen zwemmen, maar geen 
zwemlessen gevolgd hebben. In Nederland is dat 12%. 

 

Volgen van zwemlessen in een openbaar 
zwembad 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Ja, in mijn kindertijd (tot 12 jaar) 52,59% 59,52% 78,92% 55,24% 

 Ja, in mijn jeugdjaren (13 tot en met 18 
jaar) 7,04% 6,29% 4,17% 5,78% 

 Ja, op volwassen leeftijd 6,30% 3,94% 2,91% 4,87% 

 Ja, ik volg momenteel zwemlessen 0,37% 1,03% 1,09% 1,37% 

 Nee, ik kan niet zwemmen 1,85% 0,80% 0,63% 0,97% 

 Nee, ik kan zwemmen maar heb geen 
zwemlessen gevolgd 31,85% 28,42% 12,28% 31,77% 

Aantal respondenten 270 5133 22483 14554 
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ZWEMBREVET 

 

Het behalen van een zwembrevet (zwemdiploma) kan een belangrijke maatstaf zijn van de 
zwemvaardigheid van de bevolking. Omdat de brevetten in Vlaanderen en Nederland verschillend 
zijn, geeft onderstaande tabel enkel de Vlaamse resultaten weer.  

We merken dat de grootste groep respondenten (82%) een of meerdere zwembrevetten gehaald 
heeft. De nieuwe brevetten (Dolfijn, Orka) zijn logischerwijze nog minder vertegenwoordigd dan de 
klassieke afstandsbrevetten. Daar merken we dat de grootste groep het 1000 meter brevet behaald 
heeft. 

 

Heb je een zwembrevet gehaald? 
Zwembad 
De Kouter Vlaanderen 

Nee 23,40% 17,61% 

Ja, 25m zwemmen 29,06% 32,56% 

Ja, 50m zwemmen 28,30% 32,01% 

Ja, 100m zwemmen 26,04% 34,57% 

Ja, 500m zwemmen 21,13% 28,07% 

Ja, 1000m zwemmen 38,49% 44,73% 

Ja, Dolfijn brevet (kantveilig) 2,64% 5,31% 

Ja, Orka brevet (zwembadveilig 50m) 1,51% 5,02% 

Ja, een ander brevet 10,94% 12,57% 

Aantal respondenten 265 14399 

 

 

We vroegen of het zwemdiploma behaald werd tijdens het schoolzwemmen. Ook hier merken we 
relevante verschillen op tussen Nederland en Vlaanderen. In Nederland haalde 37% van de 
respondenten hun zwemdiploma tijdens het schoolzwemmen, in Vlaanderen 62%. 

 

Zwemdiploma gehaald tijdens 
schoolzwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster Nederland Vlaanderen 

Ja 65,08% 62,10% 36,73% 62,40% 

Nee 34,92% 37,90% 63,27% 37,60% 

Aantal respondenten 189 4016 19471 10780 
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ZWEMSTIJLEN 

 

Tenslotte peilden we naar de zwemstijlen die de respondenten kunnen zwemmen. Schoolslag is 
logischerwijze het meest gekend: 97% van de respondenten in Nederland en Vlaanderen. In 
Nederland wordt schoolslag gevolgd door rugslag (81%) en vrije slag of crawl (66%). In Vlaanderen 
wordt schoolslag gevolgd door vrije slag of crawl (63%) en rugslag (54%). 

U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel.  

 

Welke zwemstijlen kan je zwemmen? 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Schoolslag 96,60% 97,74% 97,13% 96,95% 

Vrije slag (Crawl) 59,25% 64,16% 66,38% 63,43% 

Rugslag 47,55% 53,80% 81,15% 54,45% 

Vlinderslag 13,96% 21,58% 30,04% 20,54% 

Geen van deze 0,38% 0,51% 0,99% 0,72% 

Overige 0,75% 0,94% 2,34% 0,97% 

Aantal respondenten 265 5087 21945 14401 
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ZWEMSPORT 

 

We grijpen het grootschalig onderzoek aan om ook enkele vragen te stellen over zwemmen als sport. 
We analyseren of mensen actief blijven zwemmen na de zwemlessen, en waarom ze afhaken als dat 
niet het geval is. We vragen hen of zwemmen hun belangrijkste sport is en leggen enkele uitspraken 
over de zwemsport voor. Tenslotte raken we ook andere sporten aan: wat is de belangrijkste 
sportactiviteit, hoe frequent wordt die beoefend en dient zwemmen als voorbereiding op andere 
sporten? 

ACTIEF BLIJVEN ZWEMMEN NA LEREN ZWEMMEN 

 

We vroegen aan de respondenten die zwemlessen gevolgd hebben in een publiek zwembad, of ze na 
die lessen actief zijn blijven zwemmen. We merken dat zowel in Nederland (45%) als in Vlaanderen 
(42%) een belangrijke groep actief is blijven zwemmen nadat ze hebben leren zwemmen. De 
zwemlessen in de publieke zwembaden zijn dus een belangrijke ‘driver’ om mensen actief te laten 
zwemmen.  

Een belangrijke groep (32% in Nederland, 29% in Vlaanderen) zwemt nog sporadisch, bijvoorbeeld 
op vakantie. Tenslotte geeft zo’n 22% van de Nederlandse respondenten en 28% van de Vlaamse 
respondenten aan een tijdje inactief geweest te zijn na het leren zwemmen, maar intussen weer actief 
aan het zwemmen te zijn. 

Uiteraard dient bij deze resultaten de kanttekening gemaakt te worden dat deze bevraging 
voornamelijk afgenomen is bij mensen die zwemmen in het zwembad. We doen dus uitspraken over 
deze groep. 

 

Actief blijven zwemmen na het leren 
zwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Ja, sinds ik heb leren zwemmen ben ik 
actief blijven zwemmen 47,49% 40,92% 45,14% 41,72% 

 Nee, ik heb een tijdje niet meer 
gezwommen maar zwem nu terug actief 27,93% 25,05% 21,16% 27,77% 

 Nee, ik zwem enkel nog sporadisch (vb op 
vakantie) 24,02% 32,57% 31,82% 28,83% 

 Nee, ik zwem niet meer sinds ik heb leren 
zwemmen 0,56% 1,07% 0,86% 1,10% 

 Niet van toepassing, ik volg momenteel 
nog zwemlessen 0,00% 0,39% 1,01% 0,58% 

Aantal respondenten 179 3629 19554 9778 
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AFHAKEN ZWEMSPORT 

 

Aan de mensen die bij de voorgaande vraag aangegeven hadden dat ze niet actief zijn blijven 
zwemmen na het leren zwemmen, vroegen we naar de redenen van het afhaken. In Vlaanderen zien 
we dat een gebrek aan tijd de voornaamste reden is (48%), gevolgd door ‘ik doe liever andere sporten’ 
(28%) en ‘ik heb geen goed zwembad in de buurt’ (10%). In Nederland is de voornaamste reden dat 
men niet graag zwemt (32%) of niet graag sport (31%), gevolgd door het gebrek aan tijd (21%). Heel 
wat respondenten gaven nog andere redenen aan dan deze in het lijstje van antwoordopties, hun 
neergeschreven antwoorden vindt u in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel. 

 

Redenen niet meer actief zwemmen na 
leren zwemmen 

Zwembad 
De Kouter Cluster Nederland Vlaanderen 

Ik heb geen tijd meer 54,26% 48,12% 20,82% 47,85% 

Ik zwem niet graag 4,26% 9,69% 31,84% 8,41% 

Ik had genoeg van zwemmen na de 
zwemlessen 10,64% 5,22% 11,67% 5,74% 

Ik doe liever andere sporten 18,09% 29,16% 6,28% 27,76% 

Ik doe niet graag aan sport 4,26% 5,08% 30,86% 5,10% 

Ik heb geen goed zwembad in de buurt 3,19% 8,94% 4,68% 10,36% 

Ik ga niet graag zwemmen in een publiek 
zwembad 2,13% 6,73% 7,43% 7,45% 

Ik vind zwemmen te duur 8,51% 3,57% 3,79% 4,62% 

Overige 18,09% 16,60% 20,82% 17,26% 

Aantal respondenten 94 2126 10477 5626 
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ZWEMMEN ALS BELANGRIJKSTE SPORTACTIVITEIT 

 

We vroegen aan alle respondenten in deze studie of zwemmen hun belangrijkste sportactiviteit is. Dit 
was voor 42% van de respondenten in Nederland het geval, voor 37% in Vlaanderen. Hier kunnen 
uiteraard geen conclusies uit getrokken worden voor de hele Nederlandse of Vlaamse bevolking, 
aangezien deze studie gestart is vanuit publieke zwembaden. Deze vraag werd gesteld om aan de 
respondenten die “nee” antwoordden, later te vragen wat dan wel hun belangrijkste sportactiviteit is, 
en of zwemmen dient als voorbereiding voor die sportactiviteit. Hier komen we later in dit hoofdstuk 
op terug.  

 

Zwemmen als belangrijkste sportactiviteit 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ja 38,49% 35,17% 42,47% 36,74% 

Nee 61,51% 64,83% 57,53% 63,26% 

Aantal respondenten 265 4978 21346 14082 

 

UITSPRAKEN OVER ZWEMMEN 

 

Aan zwemmers en afhakers toonden we enkele uitspraken over zwemmen als sport. Ze konden hun 
mening over de stellingen geven van ‘helemaal niet eens’ tot ‘helemaal eens’. Er werden eerder 
negatieve stellingen afgewisseld met positieve.  

Zo’n 23% van de Nederlandse respondenten en 27% van de Vlaamse respondenten vindt zwemmen 
‘best wel een gedoe’. Slechts een beperkte groep (15% in Nederland, 18% in Vlaanderen) geeft aan 
dat het chloor in het zwembad hen tegen staat. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat ze 
zwemmen voor hun plezier. Slechts een zeer kleine minderheid (3% in Nederland, 5% in Vlaanderen) 
voelt zich snel onveilig in het water. Ongeveer 1 op de 3 respondenten zwemt liefst in een overdekt 
zwembad. 

Slechts een kleine groep vindt baantjes trekken saai (21% in Nederland, 16% in Vlaanderen). 35% 
van de Nederlandse respondenten en 43% van de Vlaamse vindt het meestal te druk in zwembaden. 
Meer dan 70% van de respondenten spreekt positief over het zwembad. 

 

Uitspraken over zwemmen 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ik vind gaan zwemmen best wel een 
gedoe         

Helemaal niet eens 36,33% 21,71% 22,05% 20,43% 

Niet eens 27,76% 30,37% 34,24% 30,53% 



 
79 

Neutraal 15,10% 22,73% 20,35% 22,38% 

Eens 16,33% 21,26% 19,66% 22,18% 

Helemaal eens 4,49% 3,92% 3,70% 4,48% 

Het chloor in een zwembad staat me 
tegen         

Helemaal niet eens 28,87% 19,59% 17,49% 18,44% 

Niet eens 30,54% 34,74% 38,59% 33,62% 

Neutraal 25,52% 30,54% 29,10% 30,38% 

Eens 12,97% 12,71% 12,36% 13,89% 

Helemaal eens 2,09% 2,42% 2,45% 3,67% 

Zwemmen doe ik echt voor mijn plezier         

Helemaal niet eens 1,21% 1,32% 1,21% 1,10% 

Niet eens 2,82% 4,43% 4,18% 4,10% 

Neutraal 14,52% 16,49% 13,04% 14,74% 

Eens 44,35% 47,97% 47,11% 48,12% 

Helemaal eens 37,10% 29,78% 34,47% 31,95% 

Ik voel me snel onveilig in het water         

Helemaal niet eens 59,18% 55,86% 53,03% 55,54% 

Niet eens 28,98% 32,18% 37,16% 32,44% 

Neutraal 5,71% 7,69% 6,71% 7,53% 

Eens 2,45% 3,04% 2,06% 3,09% 

Helemaal eens 3,67% 1,24% 1,03% 1,41% 

Ik zwem het liefst in een overdekt 
zwembad         

Helemaal niet eens 9,05% 9,49% 13,63% 11,43% 

Niet eens 15,23% 14,33% 21,19% 16,17% 

Neutraal 34,16% 37,68% 32,04% 38,29% 

Eens 26,75% 26,92% 23,12% 23,99% 

Helemaal eens 14,81% 11,57% 10,03% 10,11% 

Baantjes trekken is saai         

Helemaal niet eens 30,29% 28,77% 25,78% 29,26% 

Niet eens 32,78% 32,62% 32,14% 33,19% 

Neutraal 23,24% 22,73% 20,90% 21,40% 

Eens 10,79% 12,51% 16,77% 12,92% 

Helemaal eens 2,90% 3,38% 4,41% 3,23% 

In zwembaden is het meestal te druk         

Helemaal niet eens 9,09% 4,93% 5,46% 4,27% 

Niet eens 22,73% 16,78% 21,65% 15,46% 

Neutraal 41,32% 39,48% 38,15% 37,27% 

Eens 22,73% 31,09% 28,24% 33,44% 

Helemaal eens 4,13% 7,72% 6,50% 9,56% 
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Als ik met anderen over het zwembad 
spreek, dan spreek ik daar positief over         

Helemaal niet eens 0,00% 1,91% 2,14% 1,83% 

Niet eens 3,64% 5,32% 6,27% 5,09% 

Neutraal 8,50% 22,94% 19,31% 22,27% 

Eens 53,44% 48,53% 48,30% 48,73% 

Helemaal eens 34,41% 21,30% 23,97% 22,07% 

Aantal respondenten 250 4543 19203 12860 

 

 

ANDERE SPORTEN 

 

Aan alle mensen die aangeduid hadden dat zwemmen niet hun belangrijkste sportactiviteit is, 
vroegen we wat dan wel hun belangrijkste sportactiviteit is.  

 

Belangrijkste sportactiviteit 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Ik sport niet 9,82% 8,83% 9,20% 7,88% 

 Atletiek 1,23% 1,86% 0,40% 1,55% 

 Badminton 1,23% 1,21% 0,63% 1,21% 

 Basketbal 1,23% 0,81% 0,31% 0,65% 

 Dans 1,23% 2,23% 2,06% 2,45% 

 Fietsen 16,56% 14,04% 8,89% 13,53% 

 Fitness 6,13% 8,09% 15,33% 9,87% 

 Gevechtsport 1,23% 0,84% 1,12% 0,77% 

 Golf 0,00% 0,22% 0,55% 0,24% 

 Handbal 0,00% 0,22% 0,37% 0,10% 

 Hockey 0,00% 0,15% 0,57% 0,28% 

 Korfbal 0,00% 0,12% 0,32% 0,16% 

Hardlopen 19,63% 16,64% 9,05% 15,80% 

 Paardensport 1,23% 1,15% 2,00% 1,06% 

 Padel 0,00% 1,30% 0,27% 1,46% 

 Sportvissen 0,00% 0,15% 0,09% 0,12% 

 Tennis 0,61% 2,14% 3,25% 2,31% 

 Turnen / Gymnastiek 1,23% 0,87% 0,57% 0,93% 

 Voetbal / Zaalvoetbal 1,23% 2,60% 2,91% 2,72% 

 Volleybal 0,61% 1,70% 1,60% 1,46% 

 Wandelen 25,77% 19,49% 23,44% 18,92% 
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 Wielrennen / Veldrijden / Mountainbike 1,23% 2,51% 2,50% 2,69% 

 Wintersport 0,00% 0,31% 0,35% 0,19% 

 Yoga 1,23% 2,23% 3,09% 3,40% 

Overige 8,59% 10,29% 11,15% 10,25% 

Aantal respondenten 163 3227 12278 8907 

 

Vervolgens vroegen we hen hoe vaak ze hun belangrijkste sport beoefenen. Veruit de grootste groep 
(62% in Nederland, 58% in Vlaanderen) sport meermaals per week. 

 

Frequentie beoefenen belangrijkste sport 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Meermaals per week 57,14% 55,74% 61,62% 58,49% 

 Wekelijks 28,57% 31,99% 30,12% 30,46% 

 Meermaals per maand 9,52% 9,42% 6,27% 8,72% 

 Minder dan 1x per maand 4,76% 2,86% 2,00% 2,33% 

Aantal respondenten 147 2942 11140 8201 

 

 

ZWEMMEN ALS VOORBEREIDING OP ANDERE SPORTEN 

 

Tenslotte vroegen we aan de zwemmers of ze zwemmen als voorbereiding op andere 
sportactiviteiten. Bij zo’n driekwart van de respondenten is dit niet het geval. 

 

Zwemmen als deel van voorbereiding op 
andere sportactiviteit 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Nee 81,94% 74,54% 73,73% 75,43% 

Ja, onderdeel van triatlon 4,01% 4,94% 2,50% 4,85% 

Ja, onderdeel van een aquatlon 0,33% 0,12% 0,21% 0,22% 

Ja, voorbereiding op een andere sport 2,34% 2,87% 1,99% 2,86% 

Aantal respondenten 299 5849 26122 16380 
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AFHAKERS, BEZOEKERS EN NIET-BEZOEKERS 

 

Het onderzoek bood de mogelijkheid om ook afhakers, bezoekers en niet-bezoekers enkele vragen te 
stellen. Het enquêtesysteem detecteerde afhakers en niet-zwemmers aan de hand van een aantal 
vragen bij de start van de enquête (zie de tabellen in het eerste deel van dit hoofdstuk). 

We herhalen de definitie van de verschillende groepen: 

- Zwemmers zijn minder dan 1 jaar geleden gaan zwemmen in Zwembad De Kouter. 
(Antwoord “Minder dan 1 jaar geleden” op de vraag “Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan 
zwemmen in Zwembad De Kouter?”) 

- Afhakers hebben vroeger gezwommen in het zwembad, maar niet meer in het voorbije jaar. 
(Antwoord “1 jaar of langer geleden” op de vraag “Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan 
zwemmen in Zwembad De Kouter?”) 

- Aan respondenten die nog niet gezwommen hebben in Zwembad De Kouter, werd een 
bijkomende vraag gesteld. We vroegen hen of ze de voorbije 12 maanden wel in de gebouwen 
van het zwembad geweest zijn, voor een andere reden dan om er zelf te zwemmen. 
Respondenten die “ja” antwoordden op die vraag, werden gedefinieerd als “bezoekers”. 
Respondenten die “nee” antwoordden, zijn “niet-bezoekers”)  

 

VROEGERE VERBLIJFTIJD 

 

We vroegen aan de afhakers hoe lang ze vroeger in Zwembad De Kouter verbleven. In Vlaanderen 
merken we een zeer vergelijkbaar beeld met de verblijftijd van de ‘huidige zwemmers’. In Nederland 
merken we dat er meer afhakers 2 uur of langer verbleven in het zwembad (31%) dan ‘huidige 
zwemmers’ (23%). 

U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Nederland en Vlaanderen in onderstaande 
tabel. 

 

Verblijftijd in zwembad (afhakers) 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 tot 30 min 0,00% 1,45% 2,11% 1,29% 

 tussen 30 en 60 min 28,57% 27,65% 23,79% 28,87% 

 tussen 1 en 2 uur 57,14% 57,13% 39,72% 54,77% 

 tussen 2 en 3 uur 4,76% 10,02% 19,25% 10,72% 

 langer dan 3 uur 9,52% 1,54% 11,82% 2,39% 

 Weet ik niet 0,00% 2,22% 3,31% 1,96% 

Aantal respondenten 21 1038 3985 2556 
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REDENEN VOOR AFHAKEN / NIET KOMEN 

 

De belangrijkste vraag die we willen stellen aan afhakers en mensen die niet naar het zwembad 
komen, is “waarom?”.  

Bij de Nederlandse respondenten, zien we dat de voornaamste reden is dat men enkel komt voor de 
kinderen, bijvoorbeeld om hen naar de zwemles te brengen (20%). 18% geeft aan dat er te weinig 
aanbod is voor recreatief zwemmen (pretzwemmen). 15% vindt de openingsuren niet gunstig.  

In Vlaanderen zien we andere tendensen: 21% van de respondenten geeft aan dat er te weinig aanbod 
is voor recreatief zwemmen, 18% vindt het water te koud en 17% geeft aan dat het zwembad 
verouderd is. 

Een belangrijke groep respondenten gaf andere redenen op dan de redenen die voorgesteld werden 
als antwoordopties. De antwoorden die door deze respondenten werden geschreven, kan u vinden in 
hoofdstuk 3 van dit rapport. 

 

Waarom kom je niet (meer) zwemmen in 
Zwembad De Kouter? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ik kan niet zwemmen 0,00% 1,16% 0,84% 1,89% 

Ik zwem niet graag 4,35% 10,93% 8,34% 8,82% 

Ik heb toegang tot een privé zwembad 4,35% 3,48% 1,19% 2,88% 

Ik kom alleen voor mijn kinderen naar het 
zwembad (bv. zwemles) 8,70% 11,75% 20,01% 8,29% 

Ik zwem bij vrienden 0,00% 1,32% 0,76% 1,72% 

Ik ga liever naar een ander zwembad 0,00% 10,51% 9,52% 9,12% 

Het zwembad is verouderd 0,00% 20,12% 6,74% 16,61% 

Het zwembad is niet geschikt om baantjes 
te zwemmen 0,00% 10,10% 2,70% 8,02% 

Ik volg in een ander zwembad zwemles 0,00% 0,75% 1,29% 0,89% 

Mijn kinderen volgen in een ander 
zwembad zwemles 0,00% 2,90% 2,70% 2,12% 

Ik sport in een ander zwembad 0,00% 4,39% 4,63% 4,34% 

Er is te weinig aanbod voor recreatief 
zwemmen / pretzwemmen (bv. glijbanen, 

duikplanken, ...) 4,35% 23,76% 18,01% 21,15% 

Het is te ver voor mij 13,04% 2,73% 5,06% 5,34% 

Het water is te koud voor mij 8,70% 17,63% 8,79% 18,43% 

Het water is te warm voor mij 0,00% 0,08% 0,51% 0,27% 
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Er is niet genoeg schaduw bij het 
buitenbad 0,00% 0,83% 1,25% 0,66% 

Het zwembad biedt niet de activiteiten die 
ik zoek 0,00% 10,84% 9,40% 9,31% 

Mijn vrienden gaan er niet naar toe 0,00% 3,73% 2,11% 3,78% 

Het is er te druk 0,00% 10,43% 6,43% 11,40% 

Het is er te lawaaierig 0,00% 4,47% 2,36% 5,10% 

Er is onvoldoende toezicht / ik voel me er 
niet veilig 0,00% 1,08% 1,19% 0,93% 

Het zwembad is niet hygiënisch 0,00% 4,55% 2,79% 4,21% 

Het zwembad is niet goed onderhouden / 
niet in goede staat 0,00% 4,97% 2,38% 4,01% 

Het is te duur 26,09% 4,72% 10,41% 5,44% 

De openingsuren zijn niet gunstig voor mij 4,35% 18,38% 15,08% 13,62% 

Het is niet toegankelijk genoeg voor 
mensen met een beperking 0,00% 0,91% 0,92% 1,09% 

Ik voel me niet comfortabel in badkledij in 
het openbaar 13,04% 6,62% 3,40% 7,39% 

Ik voel me niet welkom door het personeel 
of redders 4,35% 2,73% 2,09% 2,19% 

Ik voel me er niet veilig 0,00% 1,74% 1,74% 1,79% 

Overige 30,43% 20,53% 33,74% 24,59% 

Aantal respondenten 23 1208 5118 3017 

 

 

OVERTUIGEN OM (TERUG) TE KOMEN 

 

Aan alle afhakers en niet-bezoekers vroegen we wat hen zou kunnen overtuigen om te komen 
zwemmen in Zwembad De Kouter, of om terug te komen zwemmen in Zwembad De Kouter. Zij gaven 
feedback in een open invulveld. U vindt deze antwoorden in hoofdstuk 3. 

 

  



 
85 

WAT DEDEN BEZOEKERS IN DE GEBOUWEN? 

 

Aan de groep respondenten die de voorbije 12 maanden wel in de gebouwen van het zwembad 
geweest zijn, zonder zelf actief gebruik te maken van het aanbod. We vroegen hen wat ze deden in de 
gebouwen toen ze er waren. 

De grootste groep van deze mensen (79% in Nederland, 53% in Vlaanderen) kwam er voor de 
kinderen of kleinkinderen. In Vlaanderen zien we een belangrijke groep (28%) die er komt om 
gebruik te maken van het horeca-aanbod, een fenomeen dat in Nederland nauwelijks blijkt voor te 
komen.  

 

Activiteiten in gebouw zwembad, niet-
zwemmers 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Ik kwam er voor mijn kinderen of 
kleinkinderen 0,00% 54,12% 78,50% 53,33% 

Ik ging er iets drinken of eten 0,00% 32,94% 0,50% 28,48% 

Ik ging er een andere sport beoefenen (bv. 
fitness) 0,00% 14,12% 4,00% 14,55% 

Ik kwam informatie vragen 0,00% 10,59% 3,83% 12,73% 

Ik kwam tickets kopen of een abonnement 
nemen 0,00% 1,18% 2,50% 0,61% 

Ik kwam naar een wedstrijd / activiteit 
kijken als toeschouwer 0,00% 15,29% 6,67% 10,30% 

Ik kwam naar het zwembad als vrijwilliger 
(trainer, official, begeleider, ...) 100,00% 3,53% 2,33% 3,03% 

Ik kwam er werkgerelateerd (bv. 
vergadering, ik werk in het zwembad, ...) 0,00% 15,29% 6,17% 14,55% 

Overige 100,00% 8,24% 8,83% 7,88% 

Aantal respondenten 1 85 600 165 
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HET IDEALE PUBLIEKE ZWEMBAD 

 

Via enkele tegenstellingen wilden we peilen naar “het ideale publieke zwembad”. Zijn er uitgesproken 
voorkeuren voor een rustige plek van stilte of een bruisende ontmoetingsplek, verwacht men ander 
aanbod dan enkel zwemmen, verkiest men een groot sportcentrum of een kleine plek in de buurt, hoe 
belangrijk zijn de medewerkers en vindt men baantjes zwemmen belangrijker dan recreatief 
zwemmen? 

De respondenten gaven hun mening door een ‘schuifje’ te bewegen tussen twee uitersten. Het schuifje 
vertegenwoordigt een vijfpuntenschaal: 1 is het ene uiterste, 5 het andere uiterste, 3 is de neutrale 
middenpositie. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel respondenten zich op de verschillende 
posities op de schaal bevinden, en wat de gemiddelde score is. 3 is hierbij de neutrale score. 

In Nederland zien we een lichte voorkeur voor het zwembad als een bruisende ontmoetingsplek, in 
Vlaanderen zijn de meningen evenwichtig verdeeld. Er is in beide landen dus geen duidelijke 
voorkeur. We stellen een gelijkaardige trend vast bij de volgende tegenstelling: ‘een plek waar ik enkel 
kom zwemmen’ tegenover ‘een plek waar ik verschillende dingen beleef’. In beide landen zijn de 
meningen evenwichtig verdeeld. 

In Nederland blijkt een lichte voorkeur voor het zwembad als kleine plek in de eigen buurt. In 
Vlaanderen is deze lichte voorkeur er ook, maar nog iets minder uitgesproken. De medewerkers van 
het zwembad blijken dan weer wel belangrijk, we zien duidelijkere voorkeuren naar het zwembad als 
plek waar de medewerkers erg belangrijk zijn (2,49 in Nederland, 2,57 in Vlaanderen). 

De laatste tegenstelling toont ook geen zeer uitgesproken voorkeuren: de meeste respondenten in 
Nederland en Vlaanderen kozen ‘neutraal’ als ze positie moesten kiezen tussen het zwembad om 
‘enkel baantjes te zwemmen’ of ‘enkel recreatief te zwemmen’. 

De trend naar neutrale scores toont aan dat de zwembaden van de toekomst vooral moeten mikken 
op een goede mix. De grootste groep van respondenten positioneert zich ‘neutraal’ op de 
verschillende tegenstellingen en heeft dus geen voorkeur voor een zeer uitgesproken 
zwembadaanbod in de richting van een van de uitersten. 

 

Het ideale publieke zwembad: 
tegenstellingen 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Een plek van stilte  
<-> Een bruisende ontmoetingsplek         

1 (Een plek van stilte) 2,19% 3,56% 3,00% 5,69% 

2 16,23% 22,12% 17,16% 26,36% 

3 38,16% 35,13% 35,94% 34,18% 

4 40,35% 34,86% 37,47% 30,07% 

5 (Een bruisende ontmoetingsplek) 3,07% 4,34% 6,43% 3,70% 

Gemiddelde 3,26 3,14 3,27 3,00 
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Een plek waar ik enkel kom zwemmen 
<-> Een plek waar ik verschillende dingen 
beleef         

1 (Een plek waar ik enkel kom zwemmen) 9,36% 8,97% 10,12% 12,58% 

2 11,91% 21,62% 24,37% 25,01% 

3 23,83% 19,31% 21,79% 18,07% 

4 43,83% 38,43% 34,42% 34,25% 

5 (Een plek waar ik verschillende dingen 
beleef) 11,06% 11,67% 9,29% 10,10% 

Gemiddelde 3,35 3,22 3,08 3,04 

Een centraal groot sportcentrum waar 
vele mensen samen komen  
<-> Een kleine plek vlakbij mij in de buurt         

1 (Een centraal groot sportcentrum waar 
vele mensen samen komen) 5,13% 6,60% 4,22% 5,83% 

2 22,22% 27,15% 19,05% 24,58% 

3 34,19% 26,07% 27,90% 25,79% 

4 32,48% 30,56% 36,19% 31,88% 

5 (Een kleine plek vlakbij mij in de buurt) 5,98% 9,63% 12,64% 11,92% 

Gemiddelde 3,12 3,09 3,34 3,19 

Een plek waar het personeel erg 
belangrijk is  
<-> Een onbemande plek waar ik altijd 
terecht kan         

1 (Een plek waar het personeel erg 
belangrijk is) 11,11% 14,97% 16,24% 14,93% 

2 33,33% 39,63% 40,74% 38,42% 

3 35,47% 26,03% 25,63% 25,96% 

4 16,24% 14,99% 12,89% 15,79% 

5 (Een onbemande plek waar ik altijd 
terecht kan) 3,85% 4,38% 4,50% 4,89% 

Gemiddelde 2,68 2,54 2,49 2,57 

Enkel baantjes zwemmen  
<-> Enkel recreatief zwemmen, 
pretzwemmen         

1 (Enkel baantjes zwemmen) 8,89% 12,14% 12,11% 15,70% 

2 13,78% 18,74% 16,11% 21,13% 

3 48,89% 42,14% 37,13% 38,01% 

4 21,78% 18,79% 22,10% 17,37% 
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5 (Enkel recreatief zwemmen, 
pretzwemmen) 6,67% 8,18% 12,55% 7,79% 

Gemiddelde 3,04 2,92 3,07 2,80 

Aantal respondenten 244 4388 18414 12463 

 

ALGEMENE EVALUATIE ZWEMBAD 

 

Tot slot stelden we nog enkele vragen aan de respondenten die peilden naar de algemene evaluatie 
van Zwembad De Kouter. We vroegen hen om een algemene score op 10 te geven en of men het 
zwembad zou aanraden aan vrienden of familie. Tenslotte gaven we hen de kans algemene 
opmerkingen of suggesties voor Zwembad De Kouter neer te schrijven. 

ALGEMENE SCORE OP 10 

 

Aan alle zwemmers en afhakers werd gevraagd om een algemene score op 10 punten te geven, die 
hun tevredenheid over Zwembad De Kouter weerspiegelt. Onderstaande tabel geeft de frequentie 
weer per score (van 1 tot 10) en de gemiddelde totaalscore.  

We zien goede scores in Nederland en Vlaanderen. De gemiddelde algemene tevredenheidsscore 
gegeven door de Nederlandse respondenten is 7,58 op 10; in Vlaanderen 7,52 op 10. Er zijn lokaal 
belangrijke verschillen te merken, het is dus interessant om de eigen score naast deze gemiddelden 
te leggen. 

 

Algemene tevredenheid over Zwembad 
De Kouter 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

1 0,00% 0,63% 0,63% 0,54% 

2 0,40% 0,72% 0,46% 0,62% 

3 0,00% 1,85% 0,81% 1,37% 

4 0,00% 2,24% 1,75% 1,85% 

5 1,19% 3,85% 3,47% 3,62% 

6 3,95% 9,87% 9,11% 9,93% 

7 12,65% 24,23% 24,21% 24,79% 

8 39,92% 34,28% 37,14% 34,86% 

9 25,30% 15,47% 15,73% 16,02% 

10 16,60% 6,87% 6,69% 6,40% 

Gemiddelde 8,32 7,47 7,58 7,52 

Aantal respondenten 253 4601 19414 13059 
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AANRADEN 

 

We vroegen aan de zwemmers, afhakers en bezoekers of ze het zwembad zouden aanbevelen aan 
familie, vrienden of collega’s. Ze konden hierbij een score geven van 1 (helemaal niet aanraden) tot 
10 (heel erg aanraden). De Nederlandse en Vlaamse zwembaden scoren goed, met een gemiddelde 
score van 7,5 op 10. Een belangrijk deel van de respondenten zouden het zwembad dan ook aanraden 
aan vrienden, familie of collega’s. 

Toch zien we lokaal significante verschillen. Het is dus interessant om in onderstaande tabel de score 
van Zwembad De Kouter te vergelijken met die van Cluster D en de algemene resultaten.  

 

Aanbevelen aan vrienden, familie of 
collega's 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

1 0,00% 2,52% 1,93% 1,93% 

2 0,00% 1,28% 0,81% 1,12% 

3 0,39% 1,96% 1,29% 1,78% 

4 1,18% 2,54% 2,05% 2,19% 

5 1,18% 5,83% 4,29% 5,08% 

6 3,15% 8,97% 8,71% 9,15% 

7 14,17% 18,83% 20,24% 19,66% 

8 27,56% 28,98% 32,21% 29,06% 

9 23,62% 16,61% 14,99% 16,26% 

10 28,74% 12,47% 13,47% 13,78% 

Gemiddelde 8,50 7,42 7,58 7,53 

Aantal respondenten 254 4683 20007 13221 

 

SUGGESTIES EN OPMERKINGEN 

We gaven op het einde van de enquête de respondenten nog de kans om opmerkingen of suggesties 
voor Zwembad De Kouter neer te schrijven. U vindt hun antwoorden in hoofdstuk 3. 
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PROFIEL RESPONDENTEN 

 

Teneinde een beeld te hebben van wie de enquête invulde, vroegen we enkele vragen over het profiel 
van de respondenten. We vroegen naar de gezinssamenstelling, woonplaats (postcode), leeftijd, 
leeftijd kinderen, geslacht, opleidingsniveau, moedertaal, herkomst, financiële situatie in het gezin en 
of ze een bepaalde beperking hebben. U leest de resultaten hieronder. 

 

GEZINSSAMENSTELLING 

 

De grootste groep van de respondenten woont samen met partner en inwonend(e) kind(eren). Dit 
wordt gevolgd door mensen die samenwonen met partner, zonder kinderen. U leest de resultaten 
voor Zwembad De Kouter, Cluster D, Vlaanderen en Nederland in onderstaande kolom. 

 

Wat is je gezinssamenstelling? 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 inwonend bij ouders 9,36% 12,62% 5,38% 11,01% 

 alleenwonend 8,36% 8,91% 13,58% 14,48% 

 samenwonend zonder inwonende 
kind(eren) met partner 22,07% 20,03% 27,43% 23,03% 

 samenwonend zonder inwonende 
kinderen met iemand die geen partner is 0,33% 0,39% 0,56% 0,84% 

 samenwonend met inwonende kind(eren) 
en partner 48,16% 51,37% 45,45% 43,35% 

 samenwonend met inwonende kind(eren) 
zonder partner 8,36% 4,60% 4,66% 5,01% 

 samenwonend met inwonende kinderen 
en iemand die geen partner is 0,00% 0,26% 0,26% 0,24% 

Overige 3,34% 1,81% 2,70% 2,03% 

Aantal respondenten 299 5846 26099 16372 

 

Respondenten die een andere gezinssamenstelling hadden, konden dit neerschrijven in het open 
invulveld bij de optie “overige”. U leest deze antwoorden in hoofdstuk 3. 
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POSTCODE 

 

Om een zicht te krijgen op de woonplaats van de respondenten, vroegen we hen om de postcode van 
hun woonplaats op te geven. U vindt de antwoorden en de frequentie per antwoord in hoofdstuk 3. 

 

LEEFTIJD 

 

De grootste groep van de respondenten is tussen 30 en 44 jaar oud (38% van de Nederlandse 
respondenten, 44% van de Vlaamse respondenten). In Nederland is 55% van de respondenten 45 jaar 
of ouder, in Vlaanderen 40%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 49 jaar in Nederland en 
43 jaar in Vlaanderen. 

 

Leeftijd 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Jonger dan 30 9,88% 17,60% 6,97% 16,06% 

30 t/m 44 jaar > 1978 tot 1992 44,44% 47,43% 38,18% 44,04% 

45 t/m 59 jaar > 1963 tot 1977 27,57% 22,43% 25,56% 23,70% 

60 jaar en ouder > 1962 of vroeger 18,11% 12,53% 29,29% 16,21% 

Gemiddelde 45,11 41,55 49,41 43,20 

Aantal respondenten 243 4364 18365 12431 
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LEEFTIJD KINDEREN 

 

Aan respondenten die aangaven dat ze inwonende kinderen hebben, werd gevraagd hoe oud deze 
kinderen zijn. De grootste groep in Nederland (58%) en Vlaanderen (50%) waren kinderen tussen 6 
en 12 jaar, gevolgd door kinderen van 3 tot en met 5 jaar (32% in Nederland, 27% in Vlaanderen). 
Hou er rekening mee dat de leeftijdsgroep van 3 tot en met 5 jaar slechts 3 ‘levensjaren’ bevat, de 
groep van 6 tot en met 12 jaar 7. Er is dus een relatief grote vertegenwoordiging van kleinere kinderen 
bij de gezinnen die gebruik maken van het zwembad. 

 

In welke leeftijdscategorie(ën) vallen je 
inwonende kinderen? 

Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Jonger dan 3 jaar 13,61% 17,16% 18,90% 18,72% 

3 tot en met 5 jaar 20,71% 27,30% 31,94% 27,03% 

6 tot en met 12 jaar 65,09% 54,41% 57,92% 49,80% 

13 tot en met 18 jaar 30,77% 24,95% 23,17% 24,04% 

Ouder dan 18 jaar 21,89% 16,68% 15,97% 18,43% 

Aantal respondenten 169 3286 13139 7958 

 

 

GESLACHT 

 

We merken een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in deze studie, in vergelijking met de 
demografische kenmerken van de totale bevolking. Enerzijds kan dit verklaard worden door een 
grotere aanwezigheid van vrouwen in (of rondom) het zwembad, bijvoorbeeld in het kader van de 
kinderen. Anderzijds is het een wederkerige vaststelling in publieksbevragingen dat vrouwen sneller 
geneigd lijken te zijn enquêtes in te vullen dan mannen. Het is interessant om de resultaten voor 
Zwembad De Kouter te vergelijken met de realiteit in en rondom het zwembad. 

 

Geslacht 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Man 26,02% 34,41% 25,42% 35,27% 

Vrouw 73,98% 65,23% 74,03% 64,33% 

X 0,00% 0,36% 0,55% 0,40% 

Aantal respondenten 246 4429 18589 12550 
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OPLEIDINGSNIVEAU 

 

De grootste groep van de respondenten in Vlaanderen heeft hoger niet-universitair onderwijs 
gevolgd (40%). 29% volgde universitair of postuniversitair onderwijs, 30% volgde geen hoger 
onderwijs. In Nederland wordt een andere classificatie gebruikt om opleidingsniveau te bepalen, 
vandaar dat in deze tabel geen vergelijking met Nederland is weergegeven. 

 

Hoogst behaalde opleidingsniveau 
Zwembad 
De Kouter Vlaanderen 

Geen 0,41% 0,39% 

 lager onderwijs 1,23% 1,13% 

 lager secundair 7,38% 5,25% 

 hoger secundair 26,64% 22,95% 

 hoger onderwijs niet-universitair 45,49% 40,21% 

 hoger onderwijs universitair 15,98% 23,73% 

 postuniversitair onderwijs 2,05% 5,37% 

Overige 0,82% 0,99% 

Aantal respondenten 244 12467 

 

MOEDERTAAL 

Zowel in Nederland als Vlaanderen is de moedertaal van de respondenten voornamelijk Nederlands. 
In Vlaanderen wordt dit gevolgd door Frans (4%), de tweede landstaal in België. In Nederland vulde 
4% een andere taal in in het invulveld bij de optie “overige”. U leest deze antwoorden voor Zwembad 
De Kouter in hoofdstuk 3. 

 

Moedertaal 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Nederlands 77,82% 98,07% 95,98% 95,95% 

Frans 22,98% 2,47% 0,35% 3,84% 

Duits 0,00% 0,27% 0,91% 0,56% 

Spaans 0,00% 0,07% 0,32% 0,40% 

Italiaans 0,00% 0,04% 0,08% 0,31% 

Arabisch 0,00% 0,13% 0,51% 0,47% 

Pools 0,00% 0,07% 0,26% 0,18% 

Turks 0,00% 0,07% 0,57% 0,48% 

Engels 1,21% 0,61% 1,21% 1,23% 

Overige 0,81% 0,38% 3,58% 1,00% 

Aantal respondenten 248 4458 18815 12651 
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GEBOORTEPLAATS OUDERS 

 

Vragen naar de herkomst van respondenten kan een gevoelig thema zijn. We kozen ervoor om te 
vragen naar het geboorteland van de ouders, en hierin enkel het onderscheid te maken tussen “in 
België”, “in Europa (niet België)” en “buiten Europa”. Deze vraag was niet verplicht te beantwoorden 
door de respondenten. 93% van de respondenten duidde ‘in België’ aan, 7% ‘in Europa (niet België)’ 
en 3% ‘buiten Europa’. 

 

Geboorteland ouders 
Zwembad 
De Kouter Vlaanderen 

in België 78,14% 93,15% 

in Europa (niet België) 24,70% 6,78% 

buiten Europa 0,81% 3,29% 

Aantal respondenten 247 12632 

 

 

FINANCIËLE SITUATIE GEZIN 

 

Vele zwembaden zetten actief in op het bereiken van kansengroepen. De financiële situatie in het 
gezin is een van de aspecten die kansengroepen kan vormen. We vroegen aan de respondenten of zij 
en hun gezin comfortabel rond kunnen komen, juist rondkomen of moeilijk rondkomen. Deze vraag 
was niet verplicht, en er werd een extra optie “ik antwoord liever niet”, teneinde afhakers zoveel 
mogelijk te vermijden. 

 

Financiële situatie gezin 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

 Ik kan (wij kunnen) comfortabel 
rondkomen 66,06% 73,41% 61,42% 72,29% 

 Ik kan (wij kunnen) juist rondkomen 22,62% 17,12% 26,86% 18,40% 

 Ik kan (wij kunnen) moeilijk rondkomen 3,62% 2,02% 3,96% 2,39% 

 Ik antwoord liever niet 7,69% 7,44% 7,76% 6,92% 

Aantal respondenten 221 4100 16309 11577 
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BEPERKINGEN 

 

Een belangrijke doelstelling voor vele zwembaden is om in te zetten op mensen met een beperking. 
We vroegen aan de respondenten of ze een beperking hebben. Deze vraag was niet verplicht in te 
vullen. Er werd ook een optie “ik antwoord liever niet”, voor de respondenten die niet meteen zouden 
zien dat de vraag niet verplicht is. U leest de resultaten voor Zwembad De Kouter, Cluster D, 
Nederland en Vlaanderen in onderstaande tabel. 

 

Beperkingen 
Zwembad 
De Kouter Cluster D Nederland Vlaanderen 

Nee 92,05% 91,72% 87,63% 90,75% 

Ik antwoord liever niet 4,60% 2,89% 4,38% 3,27% 

Ik ben slechtziend of blind 0,00% 0,87% 0,69% 0,99% 

Ik ben slechthorend of doof 1,26% 1,12% 1,62% 1,14% 

Ik heb een motorische beperking 0,42% 1,61% 4,00% 2,19% 

Ik heb een verstandelijke beperking 0,00% 0,37% 0,33% 0,26% 

Ik ben gediagnosticeerd met een vorm van 
autisme, ADHD, ADD, het syndroom van 

Asperger, ODD en/of CD 1,67% 2,02% 2,07% 2,03% 

Aantal respondenten 239 4361 18303 12400 
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3. VRIJE ANTWOORDEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES 

 

Er werd op regelmatige basis de mogelijkheid gegeven aan respondenten om vrije antwoorden te 
noteren. We vinden het immers belangrijk dat, ook in een kwantitatieve studie als deze, de ruimte 
gelaten wordt om kwalitatieve informatie te ontginnen. Neergeschreven tips, suggesties of 
opmerkingen van respondenten zijn vaak heel concreet en bieden kansen om actie op te ondernemen. 

Voor de leesbaarheid van dit rapport, werd gekozen om de neergeschreven antwoorden te bundelen 
in hoofdstuk 3 aangezien deze tabellen lang kunnen worden bij zwembaden met veel respons. 
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GEWENSTE EVENTS OF ACTIVITEITEN 

 

Welke events of activiteiten zou je kunnen waarderen in het zwembad? 
Aanta

l 

(leeg)  
Soirée musique animée  1 
Verder inspelen op sport zou wel heel leuk zijn. Misschien een zwembadfuif? Donker maken, 
muziek (misschien een DJ?) , lichten, enzoverder 1 

Aquaspinning  1 

Aquagym 2 

Je l ai découverte a Pâques les concours le bateau c est génial je reviendrai très vite 1 

Ligzetels 1 

dat je de zaterdagvoormiddag om 7u kunt baantjeszwemmen 1 

Nachtzwemmen 1 

Sonna hammam jacuzzi ðŸ¥°ðŸ¥° 1 

Meer disco avonden 1 

Cinema in het zwembad  1 

Hydrotherapie  1 
Na anderhalf uur verplicht uit het zwembad voor de pannenkoek.  De kinderen waren nog niet 
uitgespeeld. De pannenkoek was in een mum van tijd op. En dan sta je daar... we hadden graag 
wat langer gespeeld en de pannenkoek om 16u30 opgegeten.   1 

Zwemnacht voor jongeren met muziek. 1 
Persoonlijk vond ik het gedurende de Corona-tijd, top dat we om 7:00u 's morgens ook op 
zaterdag konden baantjes trekken. Ik mis dat uurtje wel, zeker omdat op zaterdagvoormiddag 
zoveel banen bezet zijn door de zwemclub. Het is heel moeilijk om door te trainen wanneer je 
met zoveel tragere zwemmers in een baan zwemt. 1 

Een belangrijk sportevent live in het zwembad op groot scherm. 1 

BREVETZWEMMEN 1 

Aquastep, aquacyclisme 1 

ik heb alles wat ik wens, ik hoef niets meer 1 

Alle 1 

vrij zwemmen  1 

Soirée nocturne a theme 1 

activiteiten 1 

ST VALENTIN 1 
Duurtijd zwemles langer, bv 1,5u.   Heel jaar rond bv wekelijks zwemles voor volwassenen, 
crawl en andere technieken 1 

Sauna hamman bain bébé  1 

Formule anniversaire 1 

Discozwemmen 1 
Cela me va bien de pouvoir faire des longueurs dans un bassin propre et pas trop surchargé. Les 
maitres nageurs sont attentifs aux règles. Nous ne sommes pas dérangés par des joueurs. Le 1 



 
99 

tarif est intéressant de pouvoir prendre que la nage sportive quand on n'est pas intéressés par 
le bassin de loisirs. J'apprécie beaucoup votre piscine.  

Le crawl 1 

Pâques et les cours de natation pour les petits  1 
je vais a la piscine pour nager durant 1 heure a 1h 20 environ. l essentiel est qu il n y a pas trop 
de monde donc je viens tot le matin 1 

Aquaforme 1 

Aquagym  1 

Le prêt de matériel : ballon etc  1 

baantjeszwemmen zonder muziek - stiltezwemmen 1 

Tips verbetering stijl 1 

j'aime l'espace bien être 1 

espace bien être 1 

cours de natation 1 

Opnieuw Aquapole, werd stopgezet in de Lockdown. 1 

Aquafit enz ook in de vakantie laten doorgaan! 1 
Af en toe een Springkasteel / parcours op het water voor de kinderen / volwassen kinderen zou 
leuk zijn maar begrijp dat dit minder evident is.  1 

Halloween  1 

Zwemmarathon buiten clubverband 1 

Een uur privé zwemmen  voor senioren zoals vroeger in het oude zwembad  1 

nihil 1 

LA NATATION ET LA DETENTE  1 

nog iets vroeger open, nog iets later sluiten 1 

RUST EN STILTE BIJ DE WELLNESS 1 

Er is reeds een enorme keuze. 1 

     1 

geen 1 
Een familiepas aan een mooi tarief of in de grote vakantie een abonnement voor kinderen die 
redelijk is van prijs  1 

geen idee 1 

Le tobbogan  Le grand bassin en ludique.   L'espace détente   1 

duiken 1 

Aquasport voor jongeren 1 

Halloween et Pâques  1 
- Georganiseerd pretzwemmen per leeftijdsgroep onder deskundige begeleiding (niet Popsjot, 
Piepauw, enz.). Wel met juffen/meesters/ redders mee in het bad (voor de veiligheid) terwijl de 
ouders baantjes kunnen zwemmen.  - Voorbereiding/trainingen op redde 1 

Een sprinkasteel op water  1 

sauna, hammam, piscine à vagues, jacuzzi, bassin sportif: tout est très spacieux. 1 

Meer opblaasbare kussens op meer momenten 1 

Nudiste  1 

MEER AQUAFIT MOGELIJKHEDEN IN DE VOOR_ EN NAMIDDAG 1 
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Ik zou het waarderen dat reserveren eenvoudiger is. Dit lukt mij helemaal niet.  Ik moet altijd 
hulp zoeken om te reserveren of naar Ieper gaan. 1 

Eindtotaal 67 
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WAT KAN OVERTUIGEN OM (TERUG) TE KOMEN? 

 

Wat zou je kunnen overtuigen om (terug) te komen zwemmen? 
Aanta

l 

De trouve le temps de repasser chez vous  1 
Faire un tarif que pour nager,piscine et toboggan  Le  reste hammam....j'en ai pas besoin.   A 
worhmout le tarif est en supplément si nous allons dans hammam et jacuzzi  1 

goedkopere toegangsprijs 1 

Meer tijd 1 

meilleur Tarif 1 

Mijn meerbeurtenkaart weer activeren 1 

Open zijn tijdens de zwemlessen, dan kan ik ls ouder ook zwemlen 1 

Une offre de prix moins cher 1 
Zwemmen goedkoper maken. Wij wonen in Ieper, zijn dus geen inwoners van Poperinge en 
komen zwemmen met onze drie kinderen kost ons meer dan 40 euro, wat 4 keer zo duur is als 
in Ieper. Dan is de keuze snel gemaakt aangezien wij wekelijks gaan zwemmen. Wij komen max 
2 keer per jaar naar Poperinge omdat er een glijbaan is, maar gaan daarvoor even goed naar 
Menen dat ook stukken goedkoper is. 1 

(leeg)  
Zicht hebben op de kinderen die zwemles hebben zou een meerwaarde zijn. Ik ben opvoeder 
begeleider en kom met de kinderen naar poperinge omdat dit het dichtst is. We missen echter 
een 'kijkgaatje' om de gasten te zien zwemmen wel.  1 

Eindtotaal 10 
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REDENEN ONTEVREDENHEID KORTINGFORMULES / ABONNEMENTEN  

 

Waarom ben je niet (helemaal) tevreden over de formules waar je gebruik van 
maakt? Aantal 

Amper tot geen prijsvoordeel bij aankoop beurtenkaart 1 

BEPERKTE TIJD 1 

CA RESTE TRES CHERE  1 

De geldigheidsduur is veel te kort. Er kan veel veranderen op een korte tijd in 
iemands leven waardoor bvb de pas aangekochte beurtenkaart niet zo vlot meer kan 
worden gebruikt. Bovendien hebben jullie het geld ontvangen en is het dus maar 
correct dat ook de beurten mogen worden opgebruikt in plaats van deze te verliezen.  1 

De vervaldatum is te kort   1 

Ik heb die 5-beurtenkaart gekocht maar nog maar 1 beurt gebruikt o.a. door corona 
en het recratiezwemmen trekt mij niet echt aan.   1 

Ik woon in Heuvelland waardoor ik als niet-inwoner van Poperinge niet in aanmerking 
kom voor een voordelig tarief en dus altijd het duurste tarief moet betalen. 1 

Waar kan het resterend aantal beurten geconsulteerd worden? Prijs is duur voor niet 
Poperingenaren :-( 1 

(leeg)  
Eindtotaal 8 
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ALS JE 1 DING MAG VERBETEREN AAN HET ZWEMBAD… 

 

Als je 1 suggestie kon doen om het zwembad te verbeteren, wat zou dat zijn? 
Aanta

l 

(leeg)  
Tribune voor het publiek  1 
Het aantal baantjeszwemmers per baan beperken tot max. 4 personen.  Steeds werken met 
onlin-reservatie ook.  Altijd open over de middag voor baantjeszwemmers. 1 

Temperatuur in de kleedkamerS 1 
inwoners van Heuvelland aan dezelfde prijs als inwoners van Poperinge. Zowel in Ieper als 
Poperinge moeten ze meer betalen maar in Heuvelland is er geen zwembad en daardoor vallen 
ze steeds uit de boot wat heel jammer is 1 
Ouverture de la caisse toute la journée le mercredi. Meilleurs accès du site internet pour les 
franÃ§ais.  1 

Het is er niet altijd warm genoeg, zeker niet als je met kleine kinderen gaat zwemmen. 1 

Meer zitruimte om je schoenen aan en uit te doen.  1 
Qu il a moins d air de ventilation autour du bassin pour enfants celui qui es derrière le grand 
bassin 1 

Geen zicht op de kinderen die zwemles hebben. Vanuit de cafetaria zie je het niet of niet goed. 1 

Er is dikwijls een koude tocht voelbaar. Vooral in de winter is het soms bibberen! 1 
Als het zwembad voor baantjes zwemmen open is van 8u en je bent 10 min vroeger kan je niet 
binnen, ik vindt dit spijtig  1 

Pour nous l'eau et pas assez chaud mais ces une super piscine très propre rien à dire  1 

Warmer in kleedruimte  1 

Prijzen verlagen 1 

Doe zo voort! 1 

dat de kleedkamers ietsje warmer mogen zijn  1 

Différencier les tarifs 1 

Le prix 1 
De prijs mag nog naar beneden zoals baantjes trekken en eventueel ook een optie voorzien om 
extra te betalen voor sauna 1 

Ik weet niet wat er moet verbeteren , ik zou zeggen blijf zo verder doen. 1 

Prima zo 1 

Hygiëne & vriendelijker personeel (niet de redders, maar de verantwoordelijken vh zwembad) 1 

Goedkoper 2 

De hokjes zijn vaak niet zo hygiënisch.  1 
Bij het baantjeszwemmen van 2 banen 1 brede baan maken. De banen nu zijn veel te smal om 
elkaar te kruisen, zeker als je wat groter bent en lange armen hebt. 1 

Minder duur 1 
Proposer une carte abonnement horaire. Par exemple une carte 10h. Le prix d'1h reviendrait 
moins cher que le prix d'une entrée afin d'être plus attractif pour les personnes qui ne restent 
pas longtemps (en sportif comme en ludique) 1 

Proficiat aan alle werknemers van het zwembad   1 

Alles is in orde. Niets op aan te merken . ðŸ‘• 1 
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De temperatuur zowel in als uit het water in de kleedkamer 1 

Duidelijker maken dat je door je bandje te scannen, je kluisjesnummer kan zien. 1 
Aanduiden welke stijl er in welk baantjes gezwommen dient te worden zodat we elkaar minder 
hinderen. (V.b. Zwembad Ieper) 1 

Geen koude lucht meer blazen over het sportbad 1 

Nuet de helft van de hokjes afsluiten als er nig zoveel personen in het zwembad zijn 1 

Doe zo voort  1 
Indien er bvb een opleiding is tot redder, zouden ze dit beter laten weten aan andere mensen 
die gewoon baantjes willen zwemmen.  Via mail, website, ...  Het moment waarop deze 
opleiding bezig is, zijn er onvoldoende banen beschikbaar voor mensen die gewoon willen 
komen baantjes zwemmen.  Je moet soms met 6 personen in 1 baan zwemmen 1 
Zoals in een eerdere vraag reeds beantwoord, zou het baantjes-uurtje van 7 tot 8 op 
zaterdagochtend, mij persoonlijk heel goed uitkomen. Stel je doet een training van 3600m. Je 
begint om 8u. Dan zwem je redelijk op het gemak tot ongeveer 9:00u , maar dan worden de 
banen van de zwemclub ingenomen en moet al de rest (lees: schoolslagzwemmers, oudere 
mensen, tragere mensen, crawl-zwemmers, ...) allemaal in een paar baantjes. Dan is het zowel 
voor mij als gevorderde zwemmer , als voor de gewone recreatieve zwemmers, niet meer 
plezant. Ik mis het dus wel om mijn training afgewerkt te hebben tegen dat de zwemclub begint 
:-) 1 

de grijze muren een vrolijk kleurtje geven :-) 1 

maximaal 2 zwemmers per baan 1 

Niets alles is ok  1 

Goedkoper worden! 1 

Afzonderlijke baan voor crawl 1 
baan kunnen reserveren zoals in tijden van corona. zodat je zeker bent van max. 3 personen 
per baan 1 

Warmere luchttemperatuur 1 

Goed bezig 1 

Nog een paar extra ligzeyels bijplaatsen... 1 

KOUD BAD BIJ SAUNA EN STOOMBAD 1 

Het water minder nat maken.  Haha, grapje.  Voor mij is alles ok hoor.  Ik heb geen suggesties 1 

Minder prijzig  1 
Op donderdag in de vooravond is altijd één baan gereserveerd voor zwemlessen. Dat is 
duidelijk en dus ok.  Op datzelfde moment (tussen 17 en 18 u) wordt er ook zwemles aan 
kinderen gegeven in een andere baan, die baan staat nooit gereserveerd. Misschien kan dit 
beter geregeld worden? 1 
ik stoor me soms aan het samen hokken van de redders ondanks er weinig aanwezige 
zwemmers zijn 1 

Savonds Langer open voor baantjeszwemmen 1 
Laisser plus de lignes aux nageurs le samedi matin.  Vous avez des leÃ§ons enfants , et des 
cours adultes, soit 4 lignes réservées...Ne serait il pas possible de mettre les enfants dans le 
grand bassin ludique?  Merci, j'aime vraiment votre piscine ðŸ‘• 1 
Pas de réduction pour les franÃ§ais...? Le prix est assez élevé pour une famille de 5 personnes. 
Même en prenant la carte.  1 

nous sommes les ambassadeurs de la piscine a poperinge on adore 1 

Gunstiger tarief voor niet-Poperingenaren.  1 
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Trop cher  1 

Zwembadwater klein beetje warmer 1 

Niets 1 
Er wordt zichtbaar veel gepoetst! Toch zijn er nog kleedcabines te vuil (grotere).  Jammer dat je 
je niet meer met zeep mag wassen! Erg onpraktisch!  Het hazrdrogen kan naar mijn mening ook 
hervat worden gezien de gunstige Covidsituatie ? Dat mis ik erg 1 
Mooi zwembad maar veel te koud (in de verkleedruimte en in het zwembad en in het 
brubbelbad), veel te duur & niet kindvriendelijk.   Glijbaan is wel leuk.  Een aantal redders lijken 
altijd wel in slaap te vallen en/of zijn op hun GSM bezig.   Mocht er nog extra speelruimte zijn in 
het peuterbad en een aantal graden warmer dan zouden we nog een bezoekje overwegen.   1 

gemakkelijkere polsbandjes 1 
Imposer le port du bonnet de bain dans le bassin sportif pour éviter d'avoir des cheveux entre 
les doigts quand on nage... et plus de propreté sur ce plan.  1 

Faire des tarifs plus attractifs  1 
Très bonne piscine , avec équipe compétente , un bon accueil et un service administratif au top 
. Bravo les belges ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼  Les franÃ§ais devraient 
prendre exemple .  1 
water ietsje warmer .prijs voor buiten Poperinge vind ik te hoog in vergelijking met publiek 
Poperinge 1 

Mettre des tribune pour observer nos enfants nager pendant leurs cours  1 
lorsque je venais a la piscine de poperinghe dans les annees 1980 il y avait de gauffres de liege 
au chocolat dans le distributeur.. de nos jours il n y a que des sncks qui ne correspondent pas a 
une personne qui vient de nager 1 h intensement et qui aimerait se rassasié... ce est dommage. 
proprete impressionnante et bon service,, dommage qu il n y a aucune douche fermee pour se 
laver intimement... je suis francais je viens de godewaersvelde des que je suis dans ma region d 
origine car je travaille a l etranger... bravo pour ce bel endroit 1 

Het water voor het baantjeszwemmen zou voor mij iets hoger mogen zijn. 1 

water in het sportbad ietsje warmer en meer baantjes voorzien 1 

Toiletten in de inkomhal 1 

De kostprijs wat minder 1 
De baantjeszwemmers worden op bepaalde tijdstippen verwaarloosd. Er wordt niet altijd een 
baantje voor hen voorzien, vb,: op zaterdagnamiddag. Als de getrainde baantjeszwemmers 
voltallig aanwezig zijn, dan wordt er snel erg arrogant en overheersend gereageerd ten opzicht 
van de minder snelle baantjeszwemmers. Als dit aan de redders wordt gemeld, dan reageren 
die onverschillig... Spijtig!  1 

Améliorer le site internet pour les franÃ§ais.  1 

geen idee 2 

Het water warmer. 1 

Prijs 1 

Je voudrai remercier l amabilité de chaque personne qui travaille à la piscine ! Merci 1 

minder koude lucht die blaast, dit wordt als storend ervaren. 1 

Het peuterbad mag wat warmer zijn  1 

De armbandjes bij het verlaten van het zwembad met beurtenkaart geeft steeds problemen 1 

Prijsdaling  1 

de muziek wat stiller  Rustigere muziek 1 
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Het merendeel van de medewerkers is vriendelijk op het gesnauw van een mannelijke  
medewerker na.    Democratischer prijzen    Crawlers aparte banen 1 

Betere muziek in kleedkamer  1 

Meer open voor baantjes zwemmen  1 
betere hygiëne na 19u, hokjes en gangen bij kleerkasten tot aan deur ingang zwembad zijn 
bijna altijd vuil  extra aandacht aan het onderhouden van deze ruimtes zou een groot pluspunt 
zijn   1 
Een schoenenrek plaatsen aan de inkom, zodat we onze schoenen niet moeten meezeulen in 
de cabine en in het kluisje.  Ik denk dat dit, eveneens, de hygiëne ten goede zou komen (vooral 
bij regenweer). 1 

Rien à dire vous êtes au top  1 

Attention à la propreté des vestiaires et couloirs  1 
Wc aan de kassa bij het binnenkomen of vertrekken van het zwembad  . Anders de wc faciliteit 
toegankelijk maken voor de mensen  naar de bolling. bolling gesloten geen wc .logisch ????? 
Neen   muziek in het zwembad iets luider zetten . Nu luisteren juist de redders naar het muziek 
.Waarom is er dan zo 'n dure muziekinstallatie???? 1 

Wat goedkoper voor gezinnen met jonge kinderen 1 
ik ben heel tevreden en warm water ,  het is mijn lievelingszwembad en ga wekelijks dus ik ga 
met plezier naar daar doe zo verder             1 

Tarifs plus intéressants pour les familles venant de France 1 

diminué les tarif sachant que certaine personne ne vont pas au sauna 1 

De prijs voor gezinnen met kinderen aantrekkelijker maken.  1 
Vriendelijk personeel, enkel de hoofdverantwoordelijke mag vriendelijker zijn!! Aan het loket 
een paar keer heel kort aangesproken gwst daar het scannen niet lukte van mijn reservatie...  1 
Wc toegankelijk na het zwemmen-omkleden, dit is er nu niet, voor kindjes soms onhandig 
omdat ze dringend moeten... 1 

Het water iets warmer zou aangenamer zijn om baantjes te zwemmen 1 
jammer van de locatie van de ventilatie. Dit zorgt voor een koude stroom doorheen het 
zwembad. 1 
Minder koude luchtcirculatie in het instructiebad. Het kan daar heel koud zijn. De kindjes 
spelen zich snel warm maar voor ouders is het daar zeer koud. Persoonlijk vind ik de prijs van 
een zwembeurt heel hoog. Verder zijn jullie goed bezig. 1 
Laat activiteiten zoals aquafitnes ook doorgaan in de vakanties. Juist op die momenten hebben 
we eens extra tijd om zo iets te doen!   1 
De prijs vind ik toch net iets te hoog. Als we met ons 5 kinderen komen loopt dit snel op. We 
gaan soms naar lago, daar is de prijs wel hoger maar veel uitgebreider qua amusement voor de 
kinderen. Wil niet zeggen dat we niet graag komen naar jullie want de kinderen vinden het er 
leuk maar wij vinden het te duur volgens het aanbod.  1 

Open zijn voor ouders tijdens de zwemles van hun kinderen 1 

Rien elle est top! 1 
maximum aantal mensen toelaten bij het baantjeszwemmen 's morgens en over de middag, 
zodat je zeker bent dat het rustig is, dus werken met inschrijvingen op die momenten zoals bij 
corona. Wellicht best dan met een app op je gsm zodat je kort voor je plant te gaan zwemmen 
gelijk waar je bent kan inschrijven en/of checken of er nog plaats is. 1 

De tarieven voor iedereen hetzelfde, zowel voor inwoners als niet-inwoners. 1 

bredere banen 1 
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- het chloor - na het zwemmen heb ik telkens enorm veel last van mijn ogen  - de prijs - de 
looppiste en de finse piste zijn gratis toegankelijk - ben ik heel blij om - baantjeszwemmen zou 
ik ook graag in die richting zien gaan, max 2 euro per zwembeurt.  1 
betere regeling met de verschillende uren aquestep nu veel te laat of hoe het vroeger was na 
een andere les  1 
BAISSER LES PRIX EN FRANCE ON PAYE 3.90 L ACCES AU BASSIN VOUS C EST PLUS QUE LE 
DOUBLE   HEUREUSEMENT ON PREND DES CARTE D ABONNEMENT DE 50 OU 25 CA DIMINUE 
LE COUT MAIS CA RESTE CHERE ET ON A LA ROUTE EN PLUS   MAIS J ADORE LA PISCINE DE 
POPERINGHE  1 

geluidsniveau binnen de perken houden  1 
Vroegere openingsuren op zondag ochtend, zodat de baantjeszwemmers en de 
recreatiezwemmers het zwembad niet hetzelfde moment aanwezig zijn 1 

openingsuren nog wat opentrekken 1 

GEEN MUZIEK - GEEN LUIDE RADIO 1 

Het is redelijk duur. We zijn met zes en dat houdt ons tegen om nog meer te gaan zwemmen. 1 

Ik ben heel tevreden.  Mss op zondag zwemmen vanaf 8 u ipv 10 u.   1 

ayou gym later in de avond geven 1 

aan de kleedkamers tôt aan de douche is de vloer dikwijls vuil. muur in de douche dikwijls ook. 1 
Rien à rajouter. C'est la meilleure piscine.   Nous ne pouvons plus nous en passer, c'est que du 
bonheur. 1 

Voor mijn is het super. 1 

Ik vind digitaal inschrijven niet altijd toegankelijk voor mensen. 1 

minder de irco aanleggen in het zwembad 1 

. 1 
Ce qui nous freine à aller plus souvent est le tarif, cher pour l'activité ludique. Par contre le prix 
pour les cours est raisonnable.  1 

Goedkopere tarieven voor gezinnen en in de vakanties goedkope abonnementen 1 
Er zijn slechts 4 gezinscabines. Dit is weinig. Vorig bezoek waren van 2 de deuren kapot of 
konden niet op slot.  1 

il faudrait agrandir les bassins 1 

De  kassa meer open? Ook in de voormiddag vanaf bv 9u tot 11.30u of 12u? 1 

ik zou liever terug online reserveren 1 

Andere prijzen 1 
Le prix est excessive.   Tarif moins chère en heure oÃ¹ pas beaucoup d'influence.     Je suis sans 
emploi, pas de tarif adapté.   Je n'y vient pas souvent ' 1 

tarief verlagen voor kinderen 1 

De geldigheid van de beurtenkaarten 1 

Balie stipter open 1 
Naar de locatie verplaatsen waar alle sportgebeuren In Poperinge doorgaat, namelijk langs de 
Ouderdomseweg. Maar dat zal moeilijk zijn he :).  1 
Le personnel est génial que ce soit les maÃ®tres nageurs ainsi que des responsables... je suis 
très heureux de venir à cette piscine car tout le monde est gentil et courtois ... bravo à vous  1 

openingsuren recreatie gedeelte uitbreiden 1 
Ik merk soms dat mensen die voor het eerst komen zwemmen, zoeken hoe de flow in elkaar zit. 
M.a.w. welke soorten cabines zijn er, waar naartoe (welke richting)  voor het bad en andere 1 
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faciliteiten,...      Een bord in de lobby met een grondplan (met pictogrammen) zou dit al kunnen 
verhelpen, zorgen dat mensen zich beter kunnen oriënteren. 
- De douches repareren die al maandenlang stuk zijn!  - Altijd rubberen polsbandjes voorzien 
(geen hard rood plastiek, is onhandig)!  - Meer toezien op hygiëne in de sauna. Bepaalde 
badgasten hebben geen handdoek bij. 1 
Het zwembad op zich is oke.  Ik kom er al lang zwemmen en zal dat ook blijven doen.  Wel zou 
ik en nog velen van onze kennis en schoolouders het leuk vinden dat het is de zomer terug wat 
goedkoper komt zeker als je met een groot gezin bent(ik denk maar aan een zomer 
abonnement je zoals enkele jaren geleden)   Maar over de zwemlesjes ben ik helemaal NIET  te 
spreken en deze zal dus ook uit mijn mond nooit positief zijn.  Het is 1 geldzaak. Mijn zoontje 
kan heel goed zwemmen maar raakt n'a 3 keer nog steeds niet door stap 2 zogezegd altijd iets 
zodat hij net zijn laatste brevetje niet haalt van stap 2 terwijl hij bij ons en school de combi test 
wel kan.  Volgende week is dus de laatste zwemles en het zal ook de laatste blijven. En zoontje 
2 zal wel naar privé zwemster gaan waar ik voor 250 euro zeker ben dat hij zijn brevet haalt.  
Stap 2 zou zoveel beter zijn met enkel het brevetje zeehond en schildpad. En dan stapje 3 bv 
die dolfijn of haai of wat het ook is.   Dat deze apart zou zijn zou al een groot verschil maken. 
Want ik hoor en zie veel ouders die n'a stapje 2 verwijnen omdat ze dan al 3 of 4 keer kwamen 
en stapje 3 overslaan.   Misschien een tip maar meer een eis van de kouter DOE ER IETS AAN.     
Mvg  1 

Een buiten verblijf maken  1 

Continuer comme ceci. 1 

Het water in het groot zwembad mag toch wat warmer 1 

Beurten kaarten langer gelding maken 1 

Langere openingstijden  1 
de activiteiten laten doorgaan tijdens schoolvakanties. Dit wordt nu nooit gedaan en de reden 
hiervoor zou de drukte zijn.  Ik ga hier zeker niet mee akkoord. Een sport moet je minimum 1 
keer in de week kunnen UITOEFENEN. Voor mij zou dit een reden zijn om het sporten te 
stoppen.   1 

geen muziek (of toch niet op de momenten dat er enkel baantjeszwemmen is) 1 
Een eenvoudige manier om te reserveren. Maak daar een duidelijke titel van op de site en stap 
voor stap. Niet in combinatie met nog andere zaken.  Ik krijg steeds de vraag naar tickets . Het 
lukt me niet!   1 

Eindtotaal 151 
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OPMERKINGEN OF SUGGESTIES VOOR HET ZWEMBAD 

 

Heb je opmerkingen of suggesties voor het zwembad, dan kan je deze hier neerschrijven. 
Aanta

l 

(leeg)  
De vriendelijkheid en toegankelijkheid (onthaalpersoneel en redders) is heel 
persoonsafhankelijk. 1 

Inwoners van Heuvelland aan dezelfde prijs zoals inwoners van Poperinge 1 

Meilleurs accès au site internet pour les franÃ§ais. Ouverture de la caisse le mercredi matin.  1 
Eigenlijk altijd een fijne ervaring met de mensen die zwemles geven. ze zijn vriendelijk, geven 
feedback op een gepaste manier. Nogmaals kunnen beter kijken naar de kinderen die 
zwemmen was leuker geweest. Verder vind ik het ook vrij duur, als je niet van poperinge bent. 
Ik zie momenteel geen meerwaarde om verder te rijden specifiek voor het zwembad, ga liever 
dichter bij huis omdat het zwembad vrij neurtraal is.  1 

Terug ligzetels plaatsen aub 1 

Jaarabonnement  Lagere prijs 1 

Spiegels in kleedkamer 1 
Qua personeel en hygiëne : een dikke 10 ! Van de kuisvrouw tot het balie-personeel tot de 
redders : chapeau ! 1 
KOUDE DOUCHE IN DOUCHERUIMTE ZODAT JE OOK MET SCHAMPOO ONDER KOUDE DOUCHE 
KAN 1 
Ik begrijp niet waarom je bomen gaat schenken aan het regenwoud.  Ze kappen ze daar toch 
allemaal om.  Waarom schenk je geen bomen aan Natuurpunt ?   Je moet eens wandelen in het 
heuvelland.  Hoe mooi is dat niet als je al die aanplantingen ziet. 1 

Zeer prijzif 1 
Nous aimons la chaleur de l'eau, l'accès aux espaces bien-être et le toboggan. Pas trop de 
monde le vendredi soir !! Super  1 

Zwemclub volwassenen 1 
J'adore votre centre aquatique , très propre et a prix attractif   Le seul point négatif c'est 
l'espace détente   ( sauna et hammam) trop d'enfants entrent et sortent à longueur de temps 
ðŸ˜¡   Je trouve que cet espace aurait dÃ» être isoler de la piscine dans un petit endroit plus 
tranquille et l'accès aux enfants devraient être réglementé ( un sauna n'est pas un lieu de jeux 
mets de détente )    1 

Neen 1 

Doe zo voort 1 

Haardrogen hervatten  Je mogen Wassenet zeep zou praktisch zijn!  1 

J'aimerais pouvoir regarder mes enfants pendant leurs cours de natation  1 
Ik kom heel graag baantjes trekken in het zwembad De Kouter. Het is er erg proper wat het 
aangenaam maakt.  Fijn dat Poperinge zo een mooi en goed onderhouden zwembad heeft. 
Houden zo!  Je ruikt achteraf niet naar chloor.  Relaxerende momenten inlassen en de muziek 
stiller zetten. 1 

extra aandacht hebben voor hygiëne 1 

Zie vorige opmerking 1 

geen opmerkingen 1 
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Dikwijls veel redders op weekdagen.... 1 

Zie vorige. 1 
Het personeel is zeer vriendelijk en het is er ongelooflijk schoon en proper. De kuisploeg deed 
een prima job in de corona tijden en blijft zo hard poetsen. Het is overal droog en netjes, ik kan 
vergelijken met Lago Zwevegem waar het toch helemaal anders is, nochtans een nieuwer 
zwembad. Dat is minder onderhouden en veel dingen zijn al kapot. Ik merk nooit iets dat kapot 
is in Zwembad De Kouter 1 

De tarieven voor inwoners en niet-inwoners gelijk maken. 1 
naar mijn gevoel is er iets niet in orde met het chloor: zowel mn zoon als mezelf hebben na het 
zwemmen heel veel last van onze ogen. 1 

instap in het bad via de ladder  zou beter via een trap zijn 1 

BEWAAR DE RUST IN HET RECREATIEVE DEEL. EEN ZWEMBAD IS GEEN DANCING 1 

Iedereen is altijd zeer vriendelijk en behulpzaam. Alles is proper. Dikke pluim . 1 

De prijs voor de inwoners kan nog naar beneden en dit voor dagticket 1 

Le tarif pour la piscine récréative est trop élevée.  1 

Is aan de dure kant maar anders enkel maar positieve dingen 1 

pour ma pratique, j'aime l'activité sportive  qui peut être faite seule sans l'activité récréative 1 

geen idee 1 
Het is een heel mooi en proper onderhouden gebouw. Ook al ga ik enkel om baantjes te 
zwemmen is het wel heel leuk dat er een recreatiebad is in onze buurt. 1 
De prijzen voor mensen uit de streek zijn duur en meestal is het dan zo druk dat je zelfs niet kan 
genieten van de recreatie ( sauna ed ) Misschien met een bandjessysteem werken, wie in sauna 
wil betaalt ervoor en krijgt ander bandje, wie alleen komt voor zwemplezier betaalt ander 
tarief. Wat warmer in zwembad zou het veel aangenamer maken. Er is bij grote zwembad altijd 
veel trek en voelt echt niet aangenaam, zeker niet voor kinderen. 1 

Mijn enige probleem is de reservatie. 1 

Eindtotaal 38 
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POSTCODE WOONPLAATS RESPONDENTEN 

 

Wat is de postcode van je woonplaats? Aantal 

8970 108 

8972 16 

8978 16 

59114 14 

8900 11 

8640 10 

59270 10 

59670 8 

59299 4 

8691 3 

59190 3 

59470 3 

8908 3 

8954 3 

8600 2 

8920 2 

8906 2 

8979 1 

59200 1 

8670 1 

8870 1 

62910 1 

8959 1 

8980 1 

8904 1 

8930 1 

8940 1 

59210 1 

8951 1 

8630 1 

8952 1 

8977 1 

59850 1 

8956 1 

8650 Merkem 1 

8957 1 

8958 1 

(leeg)  
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Eindtotaal 238 
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GEZINSSAMENSTELLING: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Gezinssamenstelling: overige Aantal  
(leeg)  

 

Célibataire avec enfants  1  
Poperinge 1  
Veurnestaat 189 Poperinge  1  
En couple 1  
Getrouwd met 1 kind 1  
gehuwd met inwonend kind en partner 1  
grand mère et petit fils 1  
samenwonend met partner 1  
Allen samen met 2 kinderen 1  
Eindtotaal 9  
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ACTIVITEITEN GEDAAN IN HET ZWEMBAD: OVERIGE ANTWOORDEN  

 

 

Activiteiten gedaan in zwembad voorbije 12 maanden: andere antwoorden Aantal  
Aqua cycle et cours de natation pour ma fille de 7 ans  1  
lesgeven 1  
Plus bateau gonflable et concours de paques 1  
School zwemmen 1  
snorkelen 1  
Zwemles gegeven in schoolverband 1  
Zwemlessen Fred brevet 1  
Zwemlessen voor zoontje 1  
(leeg)   

Eindtotaal 8  
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ANDERE ACTIVITEITEN IN DE GEBOUWEN VAN HET ZWEMBAD: OVERIGE 
ANTWOORDEN 

 

 

Andere activiteiten gedaan in de gebouwen van het zwembad Aantal  
Anniversaire  1  
Werken 1  
(leeg)   

Eindtotaal 2  
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ZWEMMEN IN ANDERE BADEN: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Concurrentie: overige Aantal  
Armentieres en France  1  
Bailleul, Wormhout  1  
Béthune  1  
Centre aquatique en France ( Wormhout / Longuenesse / Dunkerque ... )  1  
diksmuide, koksijde, middelkerke 1  
En camping/ vacances  1  
En France  1  
Estaires 1  
Estaires et Wormhout 1  
France wormhout 1  
Gent 1  
GUSB Gent 1  
in de stad vd kleinkinderen 1  
Koksijde 1  
KOKSIJDE NIEUWPOORT MIDDELKERKE 1  
Lago Beveren 1  
Lago brugge 2  
Lago Zwevegem 1  
Lineo worhmout 1  
Moorslede 1  
Op reis 2  
Piscine aqualys comines 1  
Piscine Estaires (France) 1  
Piscine Wormhout France  1  
Privé bij familie en op reis 1  
roeselare 1  
Roeselare  1  
Saint omer wormouth 1  
Sportoase Roeselare 2  
thuis 1  
Van eyck Gent 1  
Veurne 1  
Veurne  1  
wormhout 3  
WORMHOUT EN FRANCE  1  
wormhout france 1  
Wormout  1  
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Zwembad Gent 1  
(leeg)   

Eindtotaal 43  
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REDENEN OM TE ZWEMMEN IN ANDERE BADEN: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

Waarom zwemmen mensen ook in andere zwembaden? Overige Aantal 

(leeg)  
Schoonouders wonen in Kortrijk  1 

Op kot  1 

Ik heb er nog een abonnement  1 

Nabij werk 1 

Open van 8u de zondag. En mogelijkheid om de maandag na 16u nog te zwemmen 1 
Daar is de kassa altijd open.  Bij jullie is het zwembad vaak niet toegankelijk als je geen 
abonnement hebt.  Daarnaast mis ik ook specifieke crawlbaan! 1 

Op reis 1 

Sur le lieu de vacances  1 

Ik heb nog een beurten kaart van Ieper 1 

kleinkinderen  wonen in NL en DE 1 

Pour essayer, mais trop chère 1 

omstandigheden 1 

peu de km 1 

als extraatje voor de kids 1 

dicht bij mijn werk 1 

dichter van werkplek 1 

Als ik er in de buurt ben . 1 

variatie 1 

je moet niet reserveren 1 

Eindtotaal 19 
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WAAROM KOMEN MENSEN NIET (MEER)? OVERIGE ANTWOORDEN  

 

 

Waarom komt men niet (meer) zwemmen? Overige Aantal  
  1  
Geen tijd 1  
Geen tijd  1  
Ik had nog veel beurten op mijnmeerbbeurtenkaart en door corona ben ik niet veel 
gekomen en nu zijn mijn beurten weg 1  
Ondertussen met andere sport gestart  1  
trop loin 1  
Zwangerschap 1  
(leeg)   

Eindtotaal 7  
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REDENEN NIET BIJWONEN ACTIVITEITEN: OVERIGE ANTWOORDEN  

 

Waarom woon je geen activiteiten van het zwembad bij? Overige Aantal 

(leeg)  
Ik had van de activiteiten gehoord maar niet echt op ingespeeld door locatie en 
bereikbaarheid 1 

Niet van toepassing voor mij 1 

Kinderen kunnen zwemmen en de rest moet passen qua tijdstip  1 

Geen tijd 2 

Nog te weinig COVID safe 1 

Je n'étais pas disponible à ces dates 1 

niet echt iets voor ons 1 

Ik kom liefst op rustige ogenblikken. 1 

tijdsgebrek 1 

geen vriendin om mee te gaan 1 

Van start gaan met een activiteit is moeilijk 1 
Kinderen konden al zwemmen of zwemles in ieper gedaan omdat het tijdstip 
interessanter was en net iets dichter is 1 

geen tijd vanwege andere hobby's 1 

ik ben te oud, maar de kleinkinderen doen het wel. 1 

Eindtotaal 15 
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ZWEMDIPLOMA BEHAALD: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Heb je een zwembrevet gehaald? Overige Aantal  
200 1  
1500 1  
5000 1  
1500 m 1  
1500m 1  
2500m 1  
3000m 1  
5000m 1  
5000m in 1 uur 1  
800m privé zwemles 1  
HOGER RREDDER EN LERAAR LO 1  
Hogere reddercursus aan zee 1  
Ik weet niet meer welke 1  
Je ne sais plus  1  
Militair zwembrevet. 100 m met kledij en wapen en schoenen rond de nek 1  
Oui 1  
Oui le pass compétition en France  1  
Redder 6  
redder aan zee 1  
Redders recetas in mijn opleiding LO 1  
Surveillant de baignade 1  
tot 1500m 1  
tot 5000m 1  
voorbereidend redder 1  
(leeg)   

Eindtotaal 29  
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GEZWOMMEN ZWEMSTIJLEN: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Welke zwemstijl(en) kan je zwemmen? Overige Aantal  
(leeg)   

palmes 1  
schoolslag rug 1  
Eindtotaal 2  
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REDENEN NIET MEER ZWEMMEN NA HET LEREN ZWEMMEN: OVERIGE 
ANTWOORDEN 

 

Waarom ben je niet (meer) actief aan het zwemmen nadat je hebt leren zwemmen? 
Overige Aantal 

(leeg)  
Terug begonnen met zwemmen als volwassenen 1 

Momenteel Volg ik pilates en yoga.  1 

zwembad te veraf 1 

J'ai essayée d'autres sports 1 

neemt veel tijd in beslag 1 

A cause du covid 1 

vaak te druk in de baantjes 1 

Ik zwem nog 1 

tijd ergens anders gewoond 1 

had geen tijd 1 
Ik ging gaan lopen maar door heupproblemen kon dit niet meer en dan ben ik beginnen te 
zwemmen  1 

Ik had toen tyd te kort en deed andere sporten 1 

ik ga iedere week 1 

sedert pensioen 1 
Na het leren zwemmen, verder gestudeerd, werk, opstarten gezin. Nu sedert paar jaar 
terug tijd om wekelijks te komen zwemmen  1 

niet combineerbaar met gezin en werk. 1 

te weinig aanbod overdag tijdens weekdagenr agua 1 

Eindtotaal 17 
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BELANGRIJKSTE SPORTACTIVITEIT: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Wat is je belangrijkste sportactiviteit? Overige Aantal  
Judo  1  
Kitesurf  1  
klimmen 1  
Marche  1  
Mommy fit 1  
rugby pour les enfants 1  
Skeeleren 1  
tafeltennis 1  
Tir à l'arc 1  
Triathlon 1  
triatlon 1  
Yoga en pilates  1  
Zumba 1  
(leeg)   

Eindtotaal 13  
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ZWEMACTIVITEIT ALS VOORBEREIDING VOOR ANDERE SPORTEN  

 

 

Is zwemactiviteit een onderdeel van de voorbereiding op een andere sportactiviteit? 
Ja, onderdeel van iets anders: Aantal  
Dodentocht (100km) 1  
fietsen 1  
Fitness 1  
Fitness en lopen 1  
Je sais pas 1  
Oui 1  
Swin run  1  
(leeg)   

Eindtotaal 7  
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ACTIVITEITEN IN GEBOUWEN ZONDER ZWEMMEN: OVERIGE ANTWOORDEN  

 

 

Wat deed je in de gebouwen  toen je er was maar niet zwom? Overige Aantal  
(leeg)   

begeleider kinderen bijzondere jeugdzorg, ik kom de kinderen brengen. 1  
Eindtotaal 1  
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WIJZE VAN ZICH VERPLAATSEN NAAR ZWEMBAD: OVERIGE ANTWOORDEN  

 

 

Hoe verplaats je je meestal naar het zwembad? Overige Aantal  
(leeg)   

Eindtotaal   
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HOOGST BEHAALD OPLEIDINGSNIVEAU: OVERIGE ANTWOORDEN  

 

 

Hoogst behaald opleidingsniveau: overige Aantal  
(leeg)   

Bep 1  
Eindtotaal 1  
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HUIDIGE BEROEPSTOESTAND: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Huidige beroepstoestand: overige Aantal  
(leeg)   

zelfstandig 1  
zelfstandige 1  
ambtenaar 1  
brugpensioen 1  
meewerkend echtgenote (zelfstandige) 1  
Freelance  1  
PDG 1  
landbouwster 1  
Onderwijs 1  
Eindtotaal 9  
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MOEDERTAAL: OVERIGE ANTWOORDEN 

 

 

Moedertaal: overige Aantal  
  1  
FRANCAIS  1  
(leeg)   

Eindtotaal 2  
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4. VRAGENLIJST 

 

Dit hoofdstuk geeft de vragenlijst weer die gebruikt werd in deze studie. De vragenlijst werd online 
aangeboden. De geprogrammeerde versie van de enquête was dynamisch: enkel de relevante vragen 
werden gesteld aan elke respondent, afhankelijk van zijn of haar antwoordprofiel. Het overzicht in dit 
hoofdstuk geeft alle vragen van de enquête weer, maar het dynamische karakter van de enquête is in 
deze versie uiteraard minder zichtbaar. 

 

1. Wanneer ben je voor het laatst zelf gaan zwemmen in Zwembad De Kouter? 
 Kies één van de volgende antwoorden 

•  Minder dan 1 jaar geleden 

•  1 jaar of langer geleden 

•  Ik ben nog niet gaan zwemmen in Zwembad De Kouter 

2. Ben je de voorbije 12 maanden in de gebouwen geweest van Zwembad De Kouter voor een 
andere reden dan om zelf te zwemmen?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja 

•  Nee 

3. Wat is je gezinssamenstelling?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  inwonend bij ouders 

•  alleenwonend 

•  samenwonend zonder inwonende kind(eren) met partner 

•  samenwonend zonder inwonende kinderen met iemand die geen partner is 

•  samenwonend met inwonende kind(eren) en partner 

•  samenwonend met inwonende kind(eren) zonder partner 

•  samenwonend met inwonende kinderen en iemand die geen partner is 

•  Overige: … 
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4. In welke leeftijdscategorie(ën) vallen je inwonende kinderen?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Jonger dan 3 jaar 

•  3 tot en met 5 jaar 

•  6 tot en met 12 jaar 

•  13 tot en met 18 jaar 

•  Ouder dan 18 jaar 

 

5. Welke activiteiten heb je de voorbije 12 maanden gedaan in Zwembad De Kouter?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Baantjes zwemmen 

•  Recreatief zwemmen / pretzwemmen 

•  Zwemlessen voor mezelf 

•  Zwemmen voor of met (klein)kinderen 

•  Zwemmen voor 65+ 

•  Trainen voor wedstrijdzwemmen 

•  Wedstrijdzwemmen 

•  Waterpolo 

•  Synchroonzwemmen 

•  Onderwater duiken (met luchtflessen) 

•  Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning 

•  Yoga 

•  Therapeutisch / revalidatie zwemmen 

•  Schoonspringen 

•  Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, ...) 

•  Geen 

• Overige:  
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6. In welk verband doe je deze activiteiten? 

 

 

7. Hoe vaak doe je deze activiteiten? 
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8. Heb je ook andere activiteiten gedaan (naast zwemmen) in de gebouwen van Zwembad De 
Kouter?  Nee 

•  Iets gedronken 

•  Iets gegeten 

•  Gefitnesst 

•  Geschaatst 

•  Bowling 

•  Individueel andere sporten beoefend 

•  In groep andere sporten beoefend 

• Overige:  

 

9. Hoe lang verblijf je meestal in Zwembad De Kouter? (totale verblijftijd, inclusief kaartje 
kopen, omkleden, …)  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  tot 30 min 

•  tussen 30 en 60 min 

•  tussen 1 en 2 uur 

•  tussen 2 en 3 uur 

•  langer dan 3 uur 

•  Weet ik niet 

 

10. Hoe lang verbleef je meestal in Zwembad De Kouter? (totale verblijftijd, inclusief kaartje 
kopen, omkleden, …)  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  tot 30 min 

•  tussen 30 en 60 min 

•  tussen 1 en 2 uur 

•  tussen 2 en 3 uur 

•  langer dan 3 uur 

•  Weet ik niet meer 
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11. Zwem je (ook) in andere zwembaden dan Zwembad De Kouter? Indien ja, in welk(e) 
bad(en)?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Nee 

•  Ja, in … 

•  Ja, in … 

•  Ja, in … 

•  … 

• Overige: … 

 

12. Waarom zwem je (ook) in andere zwembaden dan Zwembad De Kouter?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Geen specifieke reden 

•  De prijs is gunstiger 

•  Het zwembad is dichter bij / makkelijker bereikbaar 

•  Het zwembad is groter 

•  Er is een beter recreatief aanbod (bv. glijbanen, duikplanken, ...) 

•  Ik kan er beter baantjes zwemmen 

•  Het is er gezelliger 

•  Het is er minder druk / rustiger 

•  De hygiëne is er beter 

•  Het zwembad is moderner 

•  Ik voel me er veiliger 

•  Er zijn betere activiteiten 

•  De zwemlessen zijn er beter 

•  De openingsuren zijn gunstiger 

• Overige:  
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13. Op welke tijdstippen zou je het liefst Zwembad De Kouter bezoeken? Duid maximaal 3 
momenten aan.  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Gewone weekdag voormiddag 

•  Gewone weekdag namiddag 

•  Woensdagnamiddag 

•  Gewone weekdag 's avonds 

•  Zaterdagvoormiddag 

•  Zaterdagnamiddag 

•  Zondagvoormiddag 

•  Zondagnamiddag 

 

14. Waarom kom je niet (meer) zwemmen in Zwembad De Kouter?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Ik kan niet zwemmen 

•  Ik zwem niet graag 

•  Ik heb toegang tot een privaat zwembad 

•  Ik kom enkel voor mijn kinderen naar het zwembad (bv. zwemles) 

•  Ik zwem bij vrienden 

•  Ik ga liever naar een ander zwembad 

•  Het zwembad is verouderd 

•  Het zwembad is niet goed voorzien om baantjes te zwemmen 

•  Ik volg in een ander zwembad zwemles 

•  Mijn kinderen volgen in een ander zwembad zwemles 

•  Ik sport in een ander zwembad 

•  Er is te weinig aanbod voor recreatief zwemmen / pretzwemmen (bv. glijbanen, 
duikplanken, ...) 

•  Het is te ver voor mij 

•  Het water is te koud voor mij 
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•  Het water is te warm voor mij 

•  Er is niet genoeg schaduw bij het buitenbad 

•  Het zwembad biedt niet de activiteiten die ik zoek 

•  Mijn vrienden gaan er niet 

•  Het is er te druk 

•  Het is er te lawaaierig 

•  Er is onvoldoende toezicht / ik voel me er niet veilig 

•  Het zwembad is niet hygiënisch 

•  Het zwembad is niet goed onderhouden / niet in goede staat 

•  Het is te duur 

•  De openingsuren zijn niet gunstig voor mij 

•  Het is niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking 

•  Ik voel me niet comfortabel in badkledij in het openbaar 

•  Ik voel me niet welkom door het personeel of redders 

•  Ik voel me er niet veilig 

• Overige: … 

 

15. Wat zou je kunnen overtuigen om (terug) te komen zwemmen in Zwembad De Kouter? 
 
Vul uw antwoord hier in: … 

 

16. Welke van volgende activiteiten in Zwembad De Kouter ken je?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Geen van deze activiteiten 

•  Zwemlessen 

•  Aquafit activiteiten 

•  Therapeutisch zwemmen 

•  Discozwemmen 

•  Zwemwedstrijden 
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•  Waterpolo wedstrijden 

•  Synchroonzwemmen 

•  Onderwater duiken (met luchtflessen) 

•  Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning 

•  Yoga 

•  Therapeutisch / revalidatie zwemmen 

•  Schoonspringen 

•  Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, ...) 

•  ... 

•  Lijst van lokale activiteiten 

 

17. Heb je aan een van deze activiteiten in Zwembad De Kouter de voorbije 12 maanden 
deelgenomen?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja 

•  Nee 

 

18. Aan welke van volgende activiteiten heb je de voorbije 12 maanden deelgenomen?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Geen van deze activiteiten 

•  Zwemlessen 

•  Aquafit activiteiten 

•  Therapeutisch zwemmen 

•  Discozwemmen 

•  Zwemwedstrijden 

•  Waterpolo wedstrijden 

•  Synchroonzwemmen 

•  Onderwater duiken (met luchtflessen) 

•  Aquafitness, aquajoggen, aquaspinning 
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•  Yoga 

•  Therapeutisch / revalidatie zwemmen 

•  Schoonspringen 

•  Wellness activiteiten (sauna, whirlpool, ...) 

•  ... 

•  Lijst van lokale activiteiten 

 

19. Hoe tevreden was je over de kwaliteit van de activiteiten die je bijgewoond hebt? Geef een 
score van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (heel tevreden)  
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 
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20. Hoe tevreden was je over het tijdstip van de activiteiten die je bijgewoond hebt? Geef een 
score van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (heel tevreden)  
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

21. Waarom woon je geen activiteiten van het zwembad bij?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Ik ken de activiteiten niet 

•  Ik ben niet geïnteresseerd in de activiteiten 

•  Het tijdstip past niet 

•  De kwaliteit van de activiteiten is niet goed 

•  Ik wil in het zwembad alleen zwemmen, de rest interesseert me niet zo 

•  De prijs van de activiteiten is te hoog 

•  Ik doe ergens anders gelijkaardige activiteiten 

•  Ik voel me niet thuis bij het publiek 

• Overige: … 

 

22. Welke events of activiteiten zou je kunnen waarderen in het zwembad? 

…  
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23. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen over het zwembad? Deze stellingen 
gaan over je totaalbeleving in het zwembad. (zwemmen, andere activiteiten, infrastructuur, 
personeel) 

 

 

24. Welke van volgende abonnementsformules of tariefformules van Zwembad De Kouter ken 
je?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

• Geen van deze 

• Lijst lokale formules  

 

25. Maak je gebruik van een van deze abonnements- of kortingformules?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja 

•  Nee 

 

26. Van welke van deze formules maak je gebruik?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

• Geen van deze 

• Lijst lokale formules  

 

27. Wat vind je van de tarieven (in het algemeen) in Zwembad De Kouter?   
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Duur 

•  Gepast 

•  Goedkoop 

•  Geen mening 
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28. Hoe tevreden ben je over de formules waarvan je gebruik maakt?   
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 
(lokale lijst formules en tarieven) 

 

29. Waarom ben je niet (helemaal) tevreden over de formules waar je gebruik van maakt? 
 
Vul uw antwoord hier in: … 

 

30. Heb je zwemlessen gevolgd in een publiek zwembad?   
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja, in mijn kindertijd (tot 12 jaar) 

•  Ja, in mijn jeugdjaren (13 tot en met 18 jaar) 

•  Ja, op volwassen leeftijd 

•  Ja, ik volg momenteel zwemlessen 

•  Nee, ik kan niet zwemmen 

•  Nee, ik kan zwemmen maar heb geen zwemlessen gevolgd 

 

31. Heb je een zwembrevet gehaald?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Nee 

•  Ja, 25m zwemmen 

•  Ja, 50m zwemmen 

•  Ja, 100m zwemmen 

•  Ja, 500m zwemmen 

•  Ja, 1000m zwemmen 

•  Ja, Dolfijn brevet (kantveilig) 
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•  Ja, Orka brevet (zwembadveilig 50m) 

• Overige: … 

 

32. Welke zwemstijl(en) kan je zwemmen?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Schoolslag 

•  Vrije slag (Crawl) 

•  Rugslag 

•  Vlinderslag 

•  Geen van deze 

• Overige:  

 

33. Heb je je zwembrevet uitsluitend behaald tijdens het schoolzwemmen?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja 

•  Nee 

 

34. Ben je na het leren zwemmen actief blijven zwemmen?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja, sinds ik heb leren zwemmen ben ik actief blijven zwemmen 

•  Nee, ik heb een tijdje niet meer gezwommen maar zwem nu terug actief 

•  Nee, ik zwem enkel nog sporadisch (vb op vakantie) 

•  Nee, ik zwem niet meer sinds ik heb leren zwemmen 

•  Niet van toepassing, ik volg momenteel nog zwemlessen 
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35. Waarom ben je niet (meer) actief aan het zwemmen nadat je hebt leren zwemmen?   
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Ik heb geen tijd meer 

•  Ik zwem niet graag 

•  Ik had genoeg van zwemmen na de zwemlessen 

•  Ik doe liever andere sporten 

•  Ik doe niet graag aan sport 

•  Ik heb geen goed zwembad in de buuurt 

•  Ik ga niet graag zwemmen in een publiek zwembad 

•  Ik vind zwemmen te duur 

• Overige: … 

 
36. Is zwemmen je belangrijkste sportactiviteit?   

Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja 

•  Nee 

 

37. Wat is je belangrijkste sportactiviteit?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ik sport niet 

•  Atletiek 

•  Badminton 

•  Basketbal 

•  Dans 

•  Fietsen 

•  Fitness 

•  Gevechtsport 

•  Golf 

•  Handbal 
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•  Hockey 

•  Korfbal 

•  Lopen 

•  Paardensport 

•  Padel 

•  Sportvissen 

•  Tennis 

•  Turnen / Gymnastiek 

•  Voetbal / Zaalvoetbal 

•  Volleybal 

•  Wandelen 

•  Wielrennen / Veldrijden / Mountainbike 

•  Wintersport 

•  Yoga 

•  Overige: … 

 

38. Hoe vaak beoefen je je belangrijkste sport?   
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Meermaals per week 

•  Wekelijks 

•  Meermaals per maand 

•  Minder dan 1x per maand 
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39. Is (of was) je zwemactiviteit een onderdeel van de voorbereiding op een andere 
sportactiviteit?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

•  Nee 

•  Ja, onderdeel van triatlon 

•  Ja, onderdeel van een aquatlon 

• Overige: … 

 

40. Wat deed je in de gebouwen van Zwembad De Kouter toen je er was, maar niet zwom?   
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Ik kwam er voor mijn kinderen of kleinkinderen 

•  Ik ging er iets drinken of eten 

•  Ik ging er een andere sport beoefenen (bv. fitness) 

•  Ik kwam informatie vragen 

•  Ik kwam tickets kopen of een abonnement nemen 

•  Ik kwam naar een wedstrijd / activiteit kijken als toeschouwer 

•  Ik kwam naar het zwembad als vrijwilliger (trainer, official, begeleider, ...) 

•  Ik kwam er werkgerelateerd (bv. vergadering, ik werk in het zwembad, ...) 

• Overige: … 

 

41. Hoe verplaats je je meestal naar het zwembad?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Auto 

•  Fiets / e-bike 

•  Moterfiets / Scooter 

•  Openbaar vervoer 

•  Wandelen / lopen 

• Overige: … 
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42. Hoe lang ben je meestal onderweg naar het zwembad?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Minder dan 5 minuten 

•  5 tot 10 minuten 

•  10 tot 15 minuten 

•  15 minuten tot een half uur 

•  Een half uur tot een uur 

•  Langer dan een uur 

 

43. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over de bereikbaarheid van Zwembad 
De Kouter?   
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

 

 

44. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over de kleedkamers, douches en 
toiletten?   
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 
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45. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over Zwembad De Kouter?  
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

46. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over het kinderbad? 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

47. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over de horeca? 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 
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48. In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen over de parking? 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

49. Via welke kanalen zou je het liefst geïnformeerd worden over het zwembad? (duid maximaal 
3 kanalen aan)   
Kies maximaal 3 antwoorden 

•  Ik word liever niet geïnformeerd over het zwembad 

•  Website van het zwembad 

•  Sociale media van het zwembad 

•  Communicatie in de gebouwen van het zwembad (bv. affiches) 

•  Sociale media van stad of gemeente 

•  Website van de stad of gemeente 

•  Nieuwsbrief / e-mail 

•  Flyers of affiches 

•  SMS / Whatsapp 

•  Via mijn zwem- of sportclub 

•  App van het zwembad 
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50. In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken over zwemmen? 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

51. Hoe tevreden ben je over de werknemers van het zwembad? Duid voor elk van volgende 
dimensies je tevredenheid aan. Het gaat hier niet over trainers of instructeurs.   
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

52. Is er wel eens een trainer of instructeur betrokken bij je zwemactiviteiten?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ja, altijd 

•  Ja, soms 

•  Nee, nooit 
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53. Kan je aangeven hoe tevreden of ontevreden je bij het zwemmen bent over:   
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

54. Hoe tevreden ben je in het algemeen over Zwembad De Kouter? Geef een score op 10  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  1 

•  2 

•  3 

•  4 

•  5 

•  6 

•  7 

•  8 

•  9 

•  10 
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55. Hoe waarschijnlijk is het dat je, op een schaal van 0 tot 10, Zwembad De Kouter zou 
aanbevelen aan familie, vrienden of collega's?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  1 

•  2 

•  3 

•  4 

•  5 

•  6 

•  7 

•  8 

•  9 

•  10 

 

56. Als je 1 suggestie kon doen om Zwembad De Kouter te verbeteren, wat zou dat zijn?  
 
Vul uw antwoord hier in: … 

 

57. Hoe ziet voor jou het ideale publieke zwembad eruit? Duid op onderstaande balkjes aan 
waar je je bevindt tussen de verschillende tegenstellingen door het schuifje te bewegen 
tussen beide woorden. 

• Een plek van stilte / … / Een bruisende ontmoetingsplek 

• Een plek waar ik enkel kom zwemmen / … / Een plek waar ik verschillende dingen beleef 

• Een centraal groot sportcentrum waar vele mensen samen komen / … / Een kleine plek 
vlakbij mij in de buurt 

• Een plek waar het personeel erg belangrijk is / … / Een onbemande plek waar ik altijd 
terecht kan 

• Enkel baantjes zwemmen / … / Enkel recreatief zwemmen, pretzwemmen 
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58. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen over het zwembad? 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel 

 

 

59. Heb je opmerkingen of suggesties voor Zwembad De Kouter, dan kan je deze hier 
neerschrijven.  
 
Vul uw antwoord hier in: … 

 

60. Wat is de postcode van je woonplaats?  
 
Vul uw antwoord hier in: … 

 

61. Wat is je geboortejaar?  
Uw antwoord moet tussen 1900 en 2020 liggen 

Vul uw antwoord hier in: … 

 

62. Wat is je geslacht?  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Man 

•  Vrouw 

•  X 
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63. Wat is je hoogst behaalde opleidingsniveau? 
Kies één van de volgende antwoorden 

•  geen 

•  lager onderwijs 

•  lager secundair 

•  hoger secundair 

•  hoger onderwijs niet-universitair 

•  hoger onderwijs universitair 

•  postuniversitair onderwijs 

•  Overige  

 

64. Wat is je moedertaal?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Nederlands 

•  Frans 

•  Duits 

•  Spaans 

•  Italiaans 

•  Arabisch 

•  Pools 

•  Turks 

•  Engels 

• Overige: … 

 

65. Waar zijn je ouders geboren? (je mag tot 2 opties aanduiden) 

•  in België 

•  in Europa (niet België) 

•  buiten Europa 
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66. Hoe zou je de financiële situatie van je gezin omschrijven? (vraag niet verplicht)  
Kies één van de volgende antwoorden 

•  Ik kan (wij kunnen) comfortabel rondkomen 

•  Ik kan (wij kunnen) juist rondkomen 

•  Ik kan (wij kunnen) moeilijk rondkomen 

•  Ik antwoord liever niet 

 

67. Heb je een bepaalde beperking? (vraag niet verplicht) 
Meerdere antwoorden mogelijk 

•  Nee 

•  Ik antwoord liever niet 

•  Ik ben slechtziend of blind 

•  Ik ben slechthorend of doof 

•  Ik heb een motorische beperking 

•  Ik heb een verstandelijke beperking 

•  Ik ben gediagnosticeerd met een vorm van autisme, ADHD, ADD, het syndroom van 
Asperger, ODD en/of CD 

 

  


