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1. Inleiding
Openluchtzwembaden hebben het
hedendaags zeer zwaar: ze hebben te maken
met een kort seizoen (zomerperiode), veel
concurrentie van diverse andere locaties
waar de consument graag zijn of haar vrije
tijd doorbrengt, zijn erg afhankelijk van
het weer en financieel vaak afhankelijk van
subsidies vanuit publieke organisaties. In
deze tijd van financiële crisis wordt door
de publieke organisaties veel bezuinigd
en openluchtzwembaden zijn hier veelal
slachtoffer van. In de afgelopen jaren zijn
er dan ook al veel openluchtzwembaden
gesloten en is het bezoekersaantal aan
openluchtzwembaden sterk gedaald (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2013).
Deze situatie is aanleiding geweest voor
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda,
Academy for Leisure om, in samenwerking met
HZ University of Applied Sciences, op basis
van gedegen onderzoek een wegwijzer samen
te stellen voor een gezonde toekomst van
openluchtzwembaden.
Academy for Leisure heeft een kenniscentrum
Multifunctionele Leisure Locaties waar al veel
onderzoek is gedaan naar het opschalen van
locaties, zowel in aanbod van activiteiten
als in vormen van samenwerkingen tussen

verschillende stakeholders. De opgebouwde
kennis binnen dit kenniscentrum gaf een
goede basis voor een onderzoek naar de
toekomst van openluchtzwembaden.
Er is nog niet eerder zo’n breed georiënteerd
onderzoek naar de toekomst van
openluchtzwembaden uitgevoerd. In de
periode van september 2013 tot april 2016
zijn daarom diverse onderzoeken uitgevoerd
door zowel onderzoekers, docenten en
studenten van NHTV en Hogeschool Zeeland.
De focus van het onderzoek heeft gelegen op:
markt- & stakeholdersanalyses, ontwikkeling
van businessmodellen, samenwerkingen
en ontwikkeling van belevingsconcepten.
Deze onderzoeken zijn de basis geweest
om uiteindelijk te komen tot een gedegen
stappenplan waarin wordt beschreven wat een
openluchtzwembad kan doen om zich aan te
passen aan de ontwikkelingen in de branche.
Deze eindrapportage biedt een samenvatting,
in de vorm van een wegwijzer, van de gedane
onderzoeken en beschrijft de te nemen
stappen voor de openluchtzwembaden.
NHTV en Hogeschool Zeeland kunnen met
dit stappenplan opdrachten van diverse
openluchtzwembaden in Nederland
aannemen om gezamenlijk te komen tot
passende oplossingen voor deze zwembaden.
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2. Uitgangspunten en aanpak
Naar aanleiding van diverse gesprekken die zijn gevoerd met betrokken partijen van
openluchtzwembaden, zijn de volgende probleem- en doelstelling voor het onderzoek
geformuleerd;

Probleemstelling:

Doelstelling:

Wat moeten betrokken partijen van
openluchtzwembaden doen om een
rendabele exploitatie van
openluchtzwembaden te realiseren?

Inzicht krijgen in wat de betrokken
partijen moeten doen om een rendabele
exploitatie van openluchtzwembaden
te realiseren om aanbevelingen te geven
aan die partijen over belevingsconcepten,
business- en verdienmodellen voor
openluchtzwembaden.

Om antwoord te kunnen geven op deze gestelde probleem- en doelstelling is het onderzoek
naar openluchtzwembaden opgesplitst in diverse onderdelen. De diverse onderdelen tezamen
vormen een basis voor een concreet stappenplan dat openluchtzwembaden kunnen gebruiken
om mogelijk te komen tot deze rendabele exploitatie.

Marktanalyse

Belevingsconcepten

Businessmodellen

Stakeholder
Regie

“figuur 2.1. onderzoekonderdelen”
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2.1.

Marktanalyse

Om gedegen aanbevelingen te kunnen
doen over de openluchtzwembaden is
er eerst een marktanalyse uitgevoerd.
Tijdens de marktanalyse is, door middel van
zowel desk- als fieldresearch, informatie
en kennis verzameld over de branche
van openluchtzwembaden. De nadruk
hierbij heeft gelegen op de cijfers van

2.2.

openluchtzwembaden (aanbodkant) en op de
trends en ontwikkelingen in de branche door
middel van de DESTEP-Methode (vraagkant).
Uiteindelijk is uit deze analyse een SWOT
opgesteld. De SWOT vormt de basis voor
de businessmodellen en de bijbehorende
belevingsconcepten.

Businessmodellen

Naar aanleiding van de
marktanalyse en de SWOT
is gekomen tot concrete
businessmodellen. Voor de
businessmodellen is gebruik
gemaakt van het Business Model
Canvas. Deze methode biedt
een gestructureerde aanpak om
handen en voeten te geven aan
alle facetten behorende bij een
businessmodel.

2.3.

Stakeholder Regie

Nieuwe businessmodellen gaan vrijwel altijd
tezamen met nieuwe samenwerkingen
tussen partijen. Bij dit deel van het onderzoek
is omschreven welke processtappen de
initiatiefnemer of zwembadeigenaar zal
moeten ondernemen om te komen tot een
goede samenwerking.

2.4.

Belevingsconcepten

Als aanvulling op de businessmodellen zijn er,
door middel van diverse creatieve processen,
meerdere belevingsconcepten ontwikkeld.
De belevingsconcepten zijn ontwikkeld
op basis van creativiteit, ‘out of the boxmentaliteit’ en met focus op innovatieve en
inspirerende ideeën. Tijdens deze creatieve
fase in dit onderzoek is niet gekeken naar de
haalbaarheid van de concepten.

De onderdelen vormen de input voor het stappenplan dat uiteindelijk is ontwikkeld voor de
openluchtzwembaden. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het onderzoek
generiek is uitgevoerd en algemene mogelijkheden weergeeft. Voor een volledig ontsloten en
uitvoerbaar businessplan zal er bij ieder openluchtzwembad individueel verdiepend onderzoek
gedaan moeten worden naar de specifieke situatie, wensen, behoeften en randvoorwaarden.
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3. Stappenplan
De gedane onderzoeken hebben geleid tot de ontwikkeling van een stappenplan. Het
stappenplan geeft de eigenaar van het openluchtzwembad handvatten welke stappen
te ondernemen om tot een rendabele exploitatie te komen. Zoals reeds genoemd is dit
stappenplan generiek opgesteld en zal er per openluchtzwembad een verdiepend onderzoek
moeten plaatsvinden.
In dit hoofdstuk wordt het stappenplan toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar de verdere
hoofdstukken in dit rapport voor de verdieping van de stap.
1 Situatieanalyse
uitvoeren

Hoofdstuk 4: Marktanalyse

2 Ambitie &

Positionering
bepalen

3 Leidend

business
model kiezen

Hoofdstuk 6: Businessmodellen

4 Stakeholders
kiezen

5 Samenwerking
regisseren

Hoofdstuk 7: Stakeholder management

“Figuur 3.1. Stappenplan”

3.1.

Stap 1: Situatieanalyse uitvoeren

Voordat er gekeken kan worden naar nieuwe
mogelijkheden voor het openluchtzwembad
is het van belang de huidige situatie in kaart te
brengen.
Er moet kennis zijn over de huidige situatie op
verschillende niveaus, namelijk:
••

••

8

Macroniveau
Welke trends zijn er op globaal
niveau merkbaar, met name
gefocust op de trends bij de consument,
en op welke manier heeft dit invloed op
de openluchtzwembaden.
Mesoniveau
Welke ontwikkelingen zijn er binnen de
branche van openluchtzwembaden,
met name gefocust op kengetallen
zoals bezoekersaantallen, aantal
zwembaden, het aanbod bij
de zwembaden en op welke manier
heeft dit invloed op het betreffende
openluchtzwembad zelf.

••

Microniveau
Wat is de situatie van het betreffende
openluchtzwembad zelf, met name
gefocust op eigenaar, partners,
activiteiten, lopende contracten, en
op welke manier is deze situatie
bepalend als randvoorwaarden
voor de nieuwe mogelijkheden van het
openluchtzwembad.

Kennis op macro- en mesoniveau zijn
reeds bekend door de eerder gedane
onderzoeken. Kennis op micro niveau moet
per openluchtzwembad worden onderzocht.
Wanneer de gehele huidige situatie in kaart
is gebracht, zal deze geanalyseerd moeten
worden door middel van het opstellen van
een SWOT. De SWOT kan gebruikt worden als
uitgangspunt om het verdere stappenplan te
doorlopen.

3.2.

Stap 2: Ambitie & Positionering bepalen

Naar aanleiding van de diverse gesprekken met betrokken partijen
van openluchtzwembaden blijkt de ambitie van de verschillende
betrokken partijen rond een openluchtzwembad bepalend te zijn
in het levensvatbaar maken van elk nieuw businessmodel waarin
openluchtzwembaden een rol spelen.
Veel openluchtzwembaden worden al jaren kosten gedreven
geëxploiteerd. (Van der Werff en Breedveld, 2013) Mede daardoor worden
eigenaren en/of exploitanten van openluchtzwembaden gezien als
passief, aanbodgericht en niet proactief. (Kaag, 2013) Het nemen van
risico’ s door bijvoorbeeld een ondernemer de vrije hand te geven in
de exploitatie of investeringen te doen om tot nieuwe producten en
diensten te komen met partners, wordt vaak vermeden. De helft van de
zwembaden zegt niet samen te werken, voor een groot deel omdat er
onzekerheid is over de toekomst. (Kaag, 2013)
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Om uit deze overlevingsmodus te komen,
dienen eigenaars en exploitanten van
openluchtzwembaden een duidelijke keuze
te maken in welke ambitie men heeft met het
openluchtzwembad en alles wat daarmee
gemoeid is (terrein, faciliteiten, personeel, maar
ook historie). Uit het gedane onderzoek is
gebleken dat er twee samenhangende keuzes
essentieel bij het ontwikkelen van een nieuw
businessmodel zijn, namelijk:

1.
2.

In hoeverre willen de partijen van het openluchtzwembad een locale
‘hot spot’ maken?
In hoeverre willen de partijen het verzorgingsgebied van het
openluchtzwembad uitbreiden?

De, bij stap 1,
opgestelde SWOT
is een hulpmiddel
om de juiste
keuzes te kunnen
maken in deze
tweede stap van dit
stappenplan om het
openluchtzwembad
te positioneren
langs twee assen,
namelijk: “As 1: lokaal
vs. bovenregionaal” en
“As 2: Basisvoorziening
vs. Place to be”, om
vervolgens te bepalen
in welke richting de
ambitie ligt. Op basis
van deze twee assen
kan bepaald worden
langs welke vector
de transformatie
van het zwembad
vormgegeven kan
worden.
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3.3. Stap 3: Leidend businessmodel
kiezen
Op basis van de
gekozen transformatie
richting kan de
ambitie verder
ingevuld worden
door een leidend
businessmodel
te kiezen. Naar
aanleiding van de
gedane onderzoeken
zijn er een vijftal
mogelijke generieke
businessmodellen
geïdentificeerd die
gezamenlijk de
mogelijke opties
afdekken. In andere
woorden: er zullen
niet of nauwelijks
concepten bedacht
of gevonden kunnen
worden die niet
onder een van de
hieronder beschreven
businessmodellen
zullen vallen. De vijf
businessmodellen
zijn:

1. Back To Basic

Ontmanteling van het
zwembad.

2. Reorganisatie De huidige beleving van
het zwembad nieuw leven
Inblazen.
3. Experience
Platform

De belevingswaarde van
het zwembad vergroten
door aanvullend op het
huidige businessmodel
structureel op zichzelf
staande evenementen te
organiseren.

4. Local Leisure
Hub

De plek waar het zwembad gesitueerd is met een
beperkt aantal partijen
transformeren tot een lokale ontmoetingsplek.

5. Leisure
Wonderland

De plek waar het zwembad gesitueerd is, wordt
door één leidende partij
getransformeerd tot een
spectaculaire attractie.

Deze businessmodellen dienen gezien
te worden als generieke modellen die op
hoofdlijnen aangeven welke keuzes gemaakt
kunnen worden. Per businessmodel komen
de volgende elementen aan de orde waar het
openluchtzwembad keuzes over moet maken:
•

•

•

•

•

Waardepropositie 		
Welke waarde wordt er geleverd, waar
om zou het iemand iets kunnen schelen
wat men hier aanbiedt, wat is de ‘value
fit’? In het antwoord op deze vraag
wordt ook ingegaan op de vraag hoe
centraal het zwembad staat in het
aanbod.
Doelgroep en marketing
Wat voor een soort mensen zou
geïnteresseerd kunnen zijn in een
dergelijk aanbod? Zijn dit de traditionele
doelgroepen (gezinnen met jonge
kinderen, pubers, jonge senioren) en
is deze doelgroep groter of kleiner dan
de traditionele doelgroep? Via welke
kanalen/op welke manier kan deze
doelgroep het best benaderd worden?
Hierbij wordt tevens gekeken naar de
leefstijlen van RECRON.
Verdienmodel
Op welke manier worden er inkomsten
gegenereerd (of kosten gereduceerd?)
Hoe verschillen deze inkomstenen kostenstromen van het traditionele
verdienmodel van zwembaden
(overgrote deel entree uit kaartjes,
aangevuld door horeca en instructie /
zwemvereniging)?
Expertise
Wat zijn competenties die nodig zijn om
dit tot een succes te maken? Waar moet
een exploitant en/of eigenaar in
uitblinken om dit concept levensvatbaar
te maken, en in hoeverre werkt zij met
partners samen en wat voor soort
partners?
Exploitant
Welke organisatie is het beste
gepositioneerd om de ontwikkeling
en exploitatie van een dergelijk concept
op zich te nemen en wie zou de
eigenaar van het zwembad moeten zijn?

3.4.

Stap 4: Stakeholders kiezen
Stap 5: Samenwerking regisseren

Bij het ontwikkelen van een nieuw
businessmodel zijn vrijwel altijd nieuwe
samenwerkingen en nieuwe stakeholders
betrokken. Samenwerking moet geen
doel op zich zijn, maar het biedt wel vaak
nieuwe mogelijkheden, ook voor een
openluchtzwembad. Wat moet je weten
van die samenwerkende partijen? Is iedere
partij even interessant? Welke partij kan het
verschil betekenen? En welke partij moet
je tevreden houden? Allemaal vragen die
bepalend zijn of een nieuwe samenwerking
succesvol kan worden of niet.
Nadat er een nieuw businessmodel
is gekozen en uitgewerkt door het
openluchtzwembad is deze procesfase
van “geschikte stakeholders kiezen en de
samenwerking regisseren” de laatste stap
van het stappenplan om te komen tot
nieuwe opties en een rendabele exploitatie
van het openluchtzwembad.
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4. Marktanalyse
De marktanalyse is door middel van diverse
onderzoeken uitgevoerd op zowel macroals mesoniveau. De analyse kan in het
stappenplan gebruikt worden bij stap 1 om
de huidige situatie in kaart te brengen. Om de
analyse goed af te kunnen kaderen, is er eerst
een eigen definitie opgesteld van wat er in
dit onderzoek onder een openluchtzwembad
verstaan wordt:

telling zijn alle openluchtzwembaden,
overdekte zwembaden en combizwembaden
opgenomen. Er sloten in deze tien jaar 125
zwembaden, maar er openden 69 nieuwe
zwembaden. (Werff & Breedveld, 2013).
In “figuur 4.1. % Aantal zwembaden 2002 vs.
2012” is een procentuele telling gemaakt van
alle openbare zwemgelegenheden, semi
openbare zwemgelegenheden en besloten
zwembaden. Besloten zwembaden zijn alleen
toegankelijk voor leden, gasten of leerlingen.
Semi openbare zwemgelegenheden
vallen hier precies tussenin. Openbare
zwemgelegenheden zijn voor alle mensen
die een kaartje kopen toegankelijk. (Werff &
Breedveld, 2013). Vanuit dit figuur is te zien
dat een derde deel een openluchtzwembad
is waar het bij dit onderzoek om draait. (Werff
& Breedveld, 2013)

‘’Een solitair (zelfstandig) en openbaar
gecreëerde plaats in de open lucht waar
zich minimaal één bassin bevindt dat met
chloorwater gevuld is waar mensen, voor
hun plezier, voor de sport of als therapie
kunnen gaan zwemmen.’’
(R.A.P., 2013)

4.1. Huidige
situatie van
de openluchtzwembaden

1988

1991

1994

1997

ZM

2003

2006

2009

2012

33

42

47

46

43

46

49

49

52

44

41

37

35

36

34

32

33

32

Combibaden
Totaal %

18

17

15

20

21

20

19

18

16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Aantal zwembaden

753

706

695

710

740

740

695

690

691

Overdekte zwembaden
Openluchtzwembaden

“Figuur 4.2. % Aantal zwembaden 2002 vs. 2012”
(Werff & Breedveld, 2013)

4.1.1. Aantal openluchtzwembaden
Het aantal zwembaden neemt elk jaar verder
af. De sluiting van deze zwembaden komt
voornamelijk omdat de zwembaden het
hoofd niet meer boven water kunnen houden
(ze zijn niet meer rendabel). Andere redenen
zijn brand, andere zwembaden in de buurt of
overlijden van de eigenaar.
In 2002 telde ons land nog 1.593 zwembaden
en in 2012 zijn dit er nog maar 1.537. Bij deze
54%
35%

CBS
2000

“Figuur 4.2. Absoluut aantal zwembaden per
jaar” geeft een overzicht van de openbare
zwembaden. Zo is te zien dat er in 2012,
volgens het onderzoek van zwemmonitor
(ZM), totaal 691 openbare zwembaden zijn
hiervan is 32% een
openbaar openluchtzwembad, dit zijn
er dus 222 in totaal. (Werff, van Bedaf,
Hoenderkamp, & Breedveld, 2012)
58%

31%
11%

Openluchtzwembad

12

Overdekt zwembad

12%

Combizwembad

“Figuur 4.1. % Aantal zwembaden 2002 vs. 2012” (Werff & Breedveld, 2013)

4.1.2. Geografische verdeling van de openluchtzwembaden
De openluchtzwembaden zijn verdeeld over heel Nederland. Uit eerder onderzoek van
zwemmonitor (ZM) is gebleken dat openluchtzwembaden meer voorkomen in landelijke
gebieden en minder in de steden. Dit is goed terug te zien in “figuur 4.3. type zwembad naar
stedelijkheid” en in “figuur 4.4. Type zwembad per provincie.
In figuur 4.3. is de verdeling cijfermatig te zien en in figuur 4.4. is te zien hoe de
openluchtzwembaden verdeeld zijn in Nederland. Hier is uit op te maken dat de Randstadprovincies beschikken over meer overdekte zwembaden en juist de provincies Drenthe, Zeeland
en Groningen meer openluchtzwembaden hebben. Dit komt overeen omdat zij relatief meer
ruimte hebben. (Werff, van Bedaf, Hoenderkamp, & Breedveld, 2012)

Openluchtzwembad
Overdekt zwembad
Combizwembad
Totaal

Zeer sterk
stedelijk

Sterk
stedelijk

Matig
stedelijk

Weinig
stedelijk

Niet
stedelijk

7

8

12

34

51

84

76

74

54

39

8

17

14

12

9

100

100

100

100

100

“Figuur 4.3. Type zwembad naar stedelijkheid” (Werff & Breedveld, 2013)

In Nederland is de gemiddelde afstand tot
een openbaar zwembad 2,5 kilometer. In
de randstad zijn de openbare zwembaden
dichterbij dan steden die meer landelijk
gelegen zijn.

“Figuur 4.4. Type zwembad per
provincie” (Werff & Breedveld,
2013)

Mensen zijn zeker bereid om te reizen naar
openluchtzwembaden, echter hoe verder de
afstand hoe minder de bereidheid. Uit cijfers
blijkt dat 82% van de bezoekers bereid is om
5 km af te leggen. Wanneer er 15 km af gelegd
moet worden is maar 26% van
de bezoekers hiertoe bereid.
Friesland		 95
Groningen		
57
4.1.3. Aantal bezoeken aan
Drenthe		 90
openluchtzwembaden
Overijsel		 132
Gelderland		
240
Flevoland		 28
Het aantal bezoeken is sterk
Utrecht		 63
afhankelijk van het weer. Dit
Noord-Holland
164
zorgt ervoor dat de aantallen
Zuid-Holland		
186
elk jaar kunnen verschillen. Er
Noord-Brabant
262
zit een verschil tussen de cijfers
Zeeland		 70
van het CBS en de cijfers van de
Limburg		 127
zwemmonitor. De reden voor het
verschil is dat de zwemmonitor
het aantal bezoeken van 2011
heeft berekend en het CBS
het aantal bezoeken van 2009.
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Volgens de zwemmonitor waren er in 2011 95
miljoen bezoeken bij openbare zwembaden.
Volgens het onderzoek van het CBS waren
er 79 miljoen bezoeken in het jaar 2009. Het
CBS heeft ook specifiek het aantal bezoeken
berekend voor openluchtzwembaden. Zo zijn
er in 2003 van de 93 miljoen 52.000 bezoeken
aan een openluchtzwembad, in 2006 zijn

er van de 85 miljoen 49.000 bezoeken aan
een openluchtzwembad en in 2009 zijn
er van de 79 miljoen 43.000 bezoeken aan
openluchtzwembaden. (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2009). De afgelopen jaren
is er een schommeling te zien in het aantal
bezoeken per jaar, zoals gezegd komt dit onder
meer door het weer.

4.1.4. Gezelschap waarmee mensen zwemmen
Als er wordt gekeken met wie er een bezoek wordt gebracht aan een zwembad is dit een
uitkomst die dicht bij elkaar ligt. Zo wordt er het vaakst een bezoek gebracht met een partner.
Daarnaast scoort ook vriend, familielid, kennis of buur hoog. Ouders gaan ook zwemmen en
nemen dan hun kinderen mee. Wat opvalt is dat er ook een hoog percentage is aan mensen die
alleen komen zwemmen. Echter is dit wel een uitkomst die gedaan is over alle zwembaden, hier
vallen niet alleen de openluchtzwembaden maar ook de overdekte zwembaden en combibaden
onder. (Werff & Breedveld, 2013)

4.1.5. Doelgroep waar openluchtzwembaden zich op richten
Er zijn meerdere onderzoeken geweest onder verschillende openluchtzwembaden. Er is een
onderzoek gedaan naar welke doelgroepen de verschillende openluchtzwembaden willen
bereiken. Dit onderzoek is gehouden onder achttien openluchtzwembaden verspreid over
meerdere provincies. Hieruit bleek dat de openluchtzwembaden zich richten op meerdere
doelgroepen. “figuur 4.5. “Doelgroep van het openluchtzwembad” is te zien dat families de
grootste doelgroep is voor de openluchtzwembaden. (R.A.P.,2013)
In een ander onderzoek zijn 25 openluchtzwembaden in provincie Noord-Brabant geanalyseerd.
Ook hier is onderzocht welke doelgroep de openluchtzwembaden in Brabant wil trekken/
aanspreken. (Kaag, 2013) In “figuur 4.6. doelgroep van openluchtzwembaden in provincie NoordBrabant” is de uitslag van dit onderzoek te zien. Hieruit kan afgelezen worden dat de grootste
doelgroepen gezinnen, basisschoolkinderen en inwoners uit de stad/dorp zijn.
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Jeugd
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“Figuur 4.5. doelgroep van alle openluchtzwembaden” (R.A.P., 2013)
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4.1.6. Voorzieningen bij
openluchtzwembaden
3

3
3

Wanneer het mooi weer is brengen
de doelgroepen een bezoek
aan openluchtzwembaden. Elk
openluchtzwembad is anders en biedt
andere recreatieve voorzieningen aan.
Voor een openluchtzwembad is naast het
zwembad(bassin) de ligweide en een peuteren/of kleuterbad een veel voorkomende
voorziening. Een klein percentage
openluchtzwembaden beschikt over glijbanen.

“Figuur 4.6. doelgroep van openluchtzwembaden in
provincie Noord-Brabant” (Kaag 2014)

4.1.7. Entreeprijzen
openluchtzwembaden

4.1.9. Basisvoorziening

De prijs die betaald wordt voor een entree
is sterk afhankelijk van de voorzieningen die
er aangeboden worden. De prijzen kunnen
laag gehouden worden, omdat zwembaden
ondersteund worden door onder meer
subsidies. Wanneer dit niet het geval zou zijn,
worden de entreeprijzen aanzienlijk hoger. De
prijs wordt dus kunstmatig laag gehouden. De
prijzen variëren en de lage prijzen worden vaak
gevraagd bij de openluchtzwembaden omdat
deze minder faciliteiten hebben. Er wordt
rekening gehouden met leeftijdscategorieën;
zo betalen kinderen en senioren minder
dan volwassenen. Openluchtzwembaden
vragen gemiddeld tussen de € 2,- tot € 5,- per
persoon. (Werff & Breedveld, 2013).

15
3

15
3

3

3

3

Uit onderzoek is vastgesteld dat een zwembad
voor veel burgers van groot belang is. Bijna
alle Nederlanders (93%) vinden zelfs dat een
zwembad tot de basisvoorzieningen moet
behoren binnen een gemeente. Wanneer
er gevraagd wordt om de gemeentelijke
voorzieningen te ordenen, komt het zwembad
nog voor de bibliotheek. (Werff & Breedveld,
2013).

4.1.8. Personeel bij
openluchtzwembaden
Bij de openluchtzwembaden wordt gewerkt
met werknemers, maar ook met veel
vrijwilligers. In de zomerseizoenen is het
drukker en kan er niet alleen meer gewerkt
worden met de vaste krachten. Hierdoor
komen er vrijwilligers helpen. Uit gegevens is
gebleken dat zwembaden een 50/50 verdeling
hebben. Dit betekent dat de ene helft van
de werkende krachten wordt betaald en de
andere helft doet dit op vrijwilligersbasis. (Werff
& Breedveld, 2013).
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4.2.

Trends en ontwikkelingen in de branche van openluchtzwembaden

In de hedendaagse maatschappij is er een aantal trends en ontwikkelingen zichtbaar die van
invloed zijn op de toekomst van de openluchtzwembaden. Aan de hand van het DESTEP-model
wordt een overzicht gegeven van deze trends op zowel macro- als mesoniveau.

4.2.1. Demografische trends
Isolatie
Deze trend wijst op
het groeiende aantal
eenpersoonshuishoudens. In
de moderne wereld waarin
wij vandaag de dag leven zijn
mensen minder afhankelijk
van traditionele relaties en
normen. Daardoor worden ook
besluiten met betrekking tot het
privé leven gemaakt op basis
van individuele voorkeuren.
Of en wanneer mensen een
gezin stichten is tegenwoordig
minder een resultaat van
maatschappelijke richtlijnen,
maar meer een gevolg van vrije
en persoonlijke keuzes. Vandaag
de dag is er daarom een grote
verscheidenheid aan levensstijlen zichtbaar,
waarbij het hebben van geen of een klein gezin
een populaire optie is.
Voor openluchtzwembaden betekent
dit, dat zij rekening moeten houden met
kleinere gezinnen en meer aanbod moeten
ontwikkelen voor de individuele bezoeker.

Verstedelijking
Een andere grote ontwikkeling in de wereld
is de trend van verstedelijking. Volgens
UNFPA zullen in 2030 bijna 5 miljard mensen
wonen in steden en verstedelijkte gebieden.
Uit onderzoek is gebleken dat de lucht in
steden meer vervuild is en omdat er weinig
groene gebieden zijn, spelen kinderen vaak
niet buiten. Er is dan ook een steeds grotere
vraag naar groene recreatiegebieden, zodat de
mensen in de steden even kunnen vluchten uit
de drukke en stressvolle omgeving.

16

Openluchtzwembaden zijn met hun groene
omgeving natuurlijk het tegenovergestelde van
het fenomeen van verstedelijking en kunnen
hier daarom op inspelen.

Vergrijzing
Vergrijzing wordt gezien als één van de
belangrijkste demografische trends in de
wereld. Dit fenomeen verwijst naar de steeds
groter wordende groep ouderen in vergelijking
tot de groep jongeren.
Openluchtzwembaden kunnen hierop
inspelen door faciliteiten en activiteiten aan
te bieden die door deze groeiende groep
ouderen worden gewaardeerd.

4.2.2. Ecologische trends
Opwarming van de aarde
De afgelopen decennia is de temperatuur van de lucht en de oceanen
geleidelijk gestegen. Dit zorgt ervoor dat het klimaat in Nederland
verandert en we warmere winters hebben, maar ook nattere zomers.
De temperaturen schommelen erg, iets wat niet voordelig is voor
openluchtzwembaden.
Door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen of bijvoorbeeld
natuurlijk water, kunnen openluchtzwembaden een positieve bijdrage
leveren tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast moeten zij gaan
nadenken over activiteiten die de bezoekers kunnen uitvoeren als het
minder mooi weer is.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een wereldwijde trend die een groot aantal gevolgen
heeft op verschillende gebieden en die nauwelijks vergelijkbaar is
met andere trends. Duurzaamheid is de intentie om de dynamiek
tussen mens, planeet en winst te versterken en verbeteren. Volgens
de Wereldcommissie Milieu en Ontwikkeling, wordt duurzaamheid
gedefinieerd als ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van
het heden, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien’.
Op lange termijn kunnen openluchtzwembaden daarom alleen
concurrerend blijven, indien zij duurzaamheid toevoegen als een vast
onderdeel van hun businessmodel om zo te kunnen handelen volgens
ethische richtlijnen.

4.2.3. Sociaal-culturele trends
Glocalisatie
Glocalisatie is het effect van de gevolgen van globalisatie op lokaal
niveau.
Om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers moeten
openluchtzwembaden zich daarom aanpassen aan bestaande
eigenschappen en kenmerken in hun regio. Ook hebben zij de kans
om de lokale cultuur te bevorderen, door regionale kenmerken in hun
businessmodellen te integreren.

Veranderende ideeën over het concept ‘tijd’
Mensen zijn anders gaan denken over het concept ‘tijd’ en vinden het
moeilijk om een balans te vinden tussen werktijd en vrije tijd. Door de
hoge werkdruk heerst ook het gevoel dat er minder vrije tijd is. Om
deze tijdsdruk te compenseren is er een toenemende behoefte aan het
spenderen van ‘quality time’ met het gezin. Deze informatie is belangrijk
voor openluchtzwembaden, omdat gezinnen een belangrijke doelgroep
zijn. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de
aangeboden diensten af te stemmen op het dagelijks schema van
verschillende doelgroepen.
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Gezondheid
Gezondheid, welzijn en geluk spelen
hedendaags een belangrijke rol in het leven
van mensen. In het hedendaagse drukke
bestaan willen mensen graag ontspanning
opzoeken. Ook wordt er veel aandacht
geschonken aan een gezonde levensstijl en
worden er nieuwe producten en markten
gecreëerd die hierbij aansluiten. Denk maar
aan de hedendaags opkomende markt van
de zogenaamde ‘superfoods’. Het begrip
gezondheid heeft zich dan ook ontwikkeld en
betekent niet langer meer ‘de afwezigheid van
ziektes’, maar draait om emotionele, fysieke en
spirituele gezondheid.
Openluchtzwembaden zijn een plek waar
mensen zich op het gebied van beweging en
sport bezig kunnen houden met deze gezonde
leefstijl. Daarnaast moeten zij er voor waken
dat zij door nalatig onderhoud en onhygiënisch
zwemwater niet een verspreider worden van
ziektes.

Individualisering
Dit begrip beschrijft de behoefte van mensen
om uniek te zijn en zich van elkaar te kunnen
onderscheiden op professioneel en persoonlijk
vlak. In een ervaring- en service- georiënteerde
samenleving zijn consumenten op zoek naar
speciale, unieke aanbiedingen die hen kan
voorzien van exclusieve ervaringen en waarmee
zij zich kunnen onderscheiden van anderen.
Openluchtzwembaden zouden moeten
reageren op deze trend, door het aanbieden
van een dienst die verder gaat dan het
bezoek aan het zwembad. Verder kunnen
openluchtzwembaden door het aanbieden
van een basis voor co-creatie, de klanten op
een heel persoonlijke manier benaderen.
Tenslotte kan een openluchtzwembad voor de
financiering gebruik maken van crowdfunding.
Op deze manier hebben (potentiële) bezoekers
een belang in de ontwikkeling van het
openluchtzwembad en voelen zij zich hier
meer mee verbonden.
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4.2.4. Technologische trends
ICT
De kern van de huidige kennismaatschappij
zijn Informatie en Communicatie
Technologie (ICT) systemen. ICT-apparaten
worden steeds meer en vaker gebruikt
binnen de verschillende aspecten van het
menselijk leven. De manier van werken is
veranderd als gevolg van ICT-apparatuur en
diensten. Mensen zitten echter niet alleen
tijdens hun werk achter een computer.
ICT-apparaten zijn ook van invloed op het
dagelijks leven en het verandert bijvoorbeeld
ook de manier van reizen, spelen en
communiceren (Van Heddeghem, 2014).
Facebook en andere online sociale diensten
voegen ook een extra dimensie toe aan
de manier van communiceren. Daarnaast
toont ook het groeiende aantal mobiele
telefoons aan dat digitale platformen nu van
essentieel belang zijn voor communicatie en
interactie.
Openluchtzwembaden kunnen hierop
inspelen door een goede wifi verbinding
aan te bieden en/ of een app te ontwikkelen
die bezoekers beter informeert en
enthousiasmeert. Ook kan ICT natuurlijk de
administratieve taken vergemakkelijken.

Social Media & Connectiviteit
Aansluitend op de trend in de ICT is social
media. Het is een platform waar miljoenen
mensen van over de hele wereld content
kunnen delen en creëren. Als gevolg van de
opkomst van social media, leven we vandaag
de dag in een maatschappij die altijd
verbonden is met het internet en daarmee
met elkaar. Dit heeft zowel ons gedrag, als
de fundamenten van vrijwel elke organisatie
veranderd. Connectiviteit is een ander begrip
dat in verband staat met social media. Het
omhelst de organisatie van de mensheid in
verschillende netwerken. Het belangrijkste
gevolg hiervan voor de samenleving is, dat
transparantie en openheid een belangrijke
rol zijn gaan spelen.

Openluchtzwembaden kunnen sociale media gebruiken om een verbinding te zoeken met
(potentiële) bezoekers en hen te voorzien van meer informatie over bestaande en aanvullende
diensten. Ook zijn social media goed geschikt om in te zetten voor marketing doeleinden.

Digitalisering
Digitalisering is de integratie van digitale technologieën in het dagelijks leven door de
digitalisering van alles wat kan worden gedigitaliseerd. Veel analoge informatie, in welke vorm
dan ook, wordt daarom hedendaags omgezet naar een digitale vorm; dit helpt om informatie
op te slaan, te behouden of te verzenden. Deze trend is sterk verbonden met de trends van ICT
en sociale media, omdat deze diensten en netwerken essentieel zijn voor de digitalisering en
de transmissie hiervan mogelijk maken.
Men gebruikt hedendaags vooral het internet om informatie te vergaren en het is daarom
belangrijk dat openluchtzwembaden hierop inspelen door goed internet en een goede
website aan te bieden.

4.2.5. Economische trends
Ervaringseconomie
Ervaring is een concept dat
van steeds groter belang is
voor onze economie. Deze
trend wordt weerspiegeld in de
‘ervaringseconomie’, een term
geïntroduceerd door Pine &
Gilmore (1999) en gedefinieerd
door de verschuiving van
normale dienstverlening naar
betekenisvolle ervaringen die waarde toevoegen aan een bepaalde dienst of product. De
ervaringseconomie wordt gedefinieerd als “een continu interactief proces van het doen en
ondergaan, actie en reflectie, die een betekenis heeft voor het individu in meerdere contexten
van zijn leven. Een betekenisvolle ervaring geeft het individu een andere kijk op de wereld en / of
zichzelf “(Snel, 2011). Een concept dat hierdoor is ontstaan, is edutainment. Dit is een combinatie
van educatie en entertainment en is een speelse manier van leren.
Openluchtzwembaden kunnen dit concept gebruiken om meer bezoekers aan te trekken.
Daarnaast kunnen zij ook ervaringen aanbieden in andere vormen.

Meer opties voor vrijetijdsbesteding
Vrijetijdsbesteding is een van de belangrijkste groeigebieden binnen de economie. Vrije tijd
wordt steeds belangrijker voor mensen, omdat het een grote invloed kan hebben op het welzijn
en de gezondheid. Het geldbedrag en de tijd die men aan vrijetijdsbestedingen uitgeeft groeit
ook steeds meer. Dus ook het aanbod van recreatieve voorzieningen neemt toe, als gevolg van
een grotere vraag naar vrijetijdsbesteding.
Openluchtzwembaden moeten zich bewust zijn van hun competitieve omgeving en moeten
zich positioneren als zijnde uniek in deze markt door het bezoek een belevenis te laten zijn.
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4.2.6. Politieke trends

Participatiesamenleving

In veel Europese landen zijn bezuinigingen
een cruciaal punt op de agenda. Dit heeft
ook invloed op de recreatieve sector in de
manier waarop subsidies voor recreatieve
voorzieningen worden gekort. Dit is ook het
geval voor openluchtzwembaden.

De term participatiesamenleving betekent ,
dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen
kracht en zelfredzaamheid van een ieder. De
discussie over de participatiesamenleving is
ook een verdelingsvraagstuk: wat is de rol van
de overheid, de markt en de burger. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente
besluit om haar openluchtzwembad af te
stoten, omdat zij dit niet meer ziet als een
kerntaak.

Sterktes

Zwaktes

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezuinigingen

Veel vierkante meters
Hoge gun-factor
Zwembaden gezien als basisvoorziening
Zwemmen is goede lichaamsbeweging
Zwemmen is basisvaardigheid

Gebrekkig imago
Geen ondernemers
Vacuüm tussen overheid en commercie
Mono functionaliteit
Zwembaden gedateerd
Afhankelijk van vrijwilligers

Kansen

Bedreigingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieuwe doelgroepen
Belevingsconcepten
Marketing/Social Media
Samenwerkingspartners
Privatisering
Seizoensverlenging

1.
2.
3.
4.

4.3.

SWOT

Uit de markt analyse zijn de volgende sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen gehaald.

“Figuur 4.7. SWOT” (NHTV, 2015)

worden.
3.

Nederlanders vinden over het algemeen
dat het zwembad een basisvoorziening
in een gemeente moet zijn: Jong (77%
in de leeftijdscategorie 11-15 jaar) en oud
(96% in de leeftijdscategorie 66-80 jaar)
is van mening dat een zwembad een
basisvoorziening in de gemeente moet
zijn.

4.

Zwemmen wordt gewaardeerd:
Zwemmen wordt gezien als een goede
manier om aan lichaamsbeweging te
doen, zonder veel kans op blessures.
Daarnaast wordt zwemmen ook gezien
als een aantrekkelijke manier om de
vrije tijd door te brengen.

5.

Zwemmen wordt gezien als een
basisvaardigheid die iedere Nederlander
zou moeten beheersen.

4.3.1. Sterktes
1.

Er zijn veel vierkante meters beschikbaar
op unieke locaties met bijbehorende
faciliteiten en infrastructuur.

2.

Er is een grote “gun”-factor en een
sterke binding met de lokale bevolking:
op gemeentelijk niveau hechten
bewoners veel waarde aan ‘hun’
zwembad. Meer zelfs dan aan andere
gemeentelijke voorzieningen. Vooral
in kleinere gemeenschappen staat het
openhouden van het zwembad vaak
symbool voor het “bij elkaar houden” van
de gemeenschap. Het maatschappelijke
draagvlak voor openluchtzwembaden
kan daarom zeer groot genoemd
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Concurrentie in vrijetijdsactiviteiten
Strenge wet- en regelgeving
Financiële afhankelijkheid
Weersafhankelijkheid

4.3.2. Zwaktes
1.

Zwembaden hebben een gebrekkig
imago: Ondanks dat een kaartje voor
het zwembad maar enkele euro’s
kost, vindt bijna de helft van de
zwembadbezoekers het kaartje te duur
in verhouding tot de ervaren kwaliteit.

2.

Zwembaden maken weinig gebruik
van businessmodellen en hebben
weinig ondernemende managers: over
het algemeen worden exploitanten
van openluchtzwembaden gezien als
passief, aanbodgericht en niet proactief.

3.

Er is in de branche van zwembaden een
vacuüm tussen overheid en commercie.

4.

Er is veelal sprake van mono
functionaliteit: zwembaden richten zich
op het uitvoeren van slechts één functie,
namelijk het zwembad zijn. Er komen
dus geen verschillende functies en
activiteiten voor naast het zwemmen.

5.

De meeste openluchtzwembaden
zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60.
Er is vervolgens weinig geïnvesteerd
waardoor veel zwembaden oud en
gedateerd zijn.

6.

De openluchtzwembaden zijn sterk
afhankelijk van vrijwilligers. Dit kan de
continuïteit van het openluchtzwembad
in gevaar brengen.

4.3.3. Kansen
1.

Nieuwe doelgroepen: Het aantrekken
van nieuwe doelgroepen is
een erg interessante kans voor
openluchtzwembaden, omdat
hiermee nieuwe inkomsten kunnen
worden gegenereerd. Zeker door
de toenemende vergrijzing kan het
aanbod worden afgestemd op senioren
waardoor zij naar het zwembad worden
getrokken. Echter zijn er ook andere
doelgroepen die interessant zijn om
naar het zwembad te trekken, zoals

scholen, revaliderende mensen, reintegratiedoelgroep etc. Zolang het
zwembad het aanbod goed afstemt
op de doelgroepen, kunnen extra
inkomsten worden gegenereerd.
2.

Belevenisconcepten: Consumenten
worden steeds veeleisender dan dat zij
vroeger waren, ook op het terrein van
de vrije tijd. Belevenissen in de vrije tijd
zijn voor veel consumenten dan ook
een ‘must’ geworden. Zij eisen een op
voorhand gegarandeerde beleving.
Openluchtzwembaden, opererend
binnen de vrijetijdsindustrie, moeten
hierin dus meebewegen.

3.

Marketing/ social media: In 2012
maakte ongeveer 90% van de
Nederlanders van 12 jaar en ouder
gebruik van internet. Van deze
internetters was 70% actief op sociale
media. Nederland behoort tot de
top drie van landen met het grootste
aandeel sociale mediagebruikers.
Hier liggen dus grote kansen voor
openluchtzwembaden. Het zwembad
online goed profileren en inspelen op
de behoeftes van de gast kan leiden
tot extra inkomsten.

4.

Samenwerkingspartners: Het aangaan
van samenwerkingsverbanden met
andere partijen is een erg grote
kans voor openluchtzwembaden.
Samenwerken betekent dat
een organisatie innovatiever of
slagvaardiger kan worden. Voor
zwembaden geldt dit ook. Samen
een win-win-situatie creëren
betekent meer inkomsten. Vooral
in krimpgebieden liggen kansen
om meerdere functies bij elkaar
te voegen. Te denken valt aan
bibliotheek, dokterspost, fysiotherapie,
muzieklessen.
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5.
Privatisering: Er is gebleken dat
openluchtzwembaden meer
mogelijkheden hebben om
meerwaarde te creëren wanneer
het zwembad privaat geëxploiteerd
wordt. Commerciële marktpartijen
beschikken over specifieke kennis en
zij kennen de markt waarbinnen zij
opereren waardoor zij beter in staat
zijn om de kwaliteit en de continuïteit
van de bedrijfsvoering te garanderen.

4.3.4.
Bedreigingen
1.

Grote concurrentie in aanbod
van vrijetijdsactiviteiten: Veel
openluchtzwembaden hebben
aangegeven, en dit blijkt ook
uit onderzoek, dat er ofwel een
ander zwembad dichtbij het
openluchtzwembad gevestigd
is dan wel andere recreatieve
mogelijkheden voor consumenten.
Dit maakt het lastig voor
een openluchtzwembad om
onderscheidend te blijven van de
rest.

2.

Strenge wet- en regelgeving:
Een aantal onderzochte
openluchtzwembaden heeft
aangegeven dat de wet- en
regelgeving vanuit de gemeente
hen beperkt in het toevoegen van
waarde. Afhankelijk van waar een
openluchtzwembad gevestigd is,
kan de wet- en regelgeving van de
gemeente dus een bedreiging zijn
voor de exploitatiemogelijkheden
van het openluchtzwembad.

3.

Financiële afhankelijkheid van
gemeenten/bezuinigingen: De
meeste openluchtzwembaden
zijn afhankelijk van financiële
steun vanuit gemeenten. Echter,
door de kerntaken discussie
besluiten steeds meer gemeenten
om hun zwembad af te stoten.
Helaas is het voor sommige
openluchtzwembaden niet
mogelijk om in stand te blijven
zonder gemeentelijke financiële
steun.

4.

De openluchtzwembaden zijn sterk
afhankelijk van het weer. Het aantal
zomerse dagen in Nederland is
beperkt.

6.
Seizoensverlenging: Door nieuwe
functies toe te voegen aan de huidige
voorzieningen kunnen er nieuwe
doelgroepen aangeboord worden die
nieuwe inkomstenstromen met zich
mee brengen.
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5. Businessmodellen
Zoals beschreven in het stappenplan zal er na de situatieanalyse en de analyse door middel van
de SWOT een ambitie en positionering worden bepaald (Stap 2) en een leidend businessmodel
gekozen worden (Stap 3). Deze beide stappen worden in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven.

5.1.

Ambitie en positie

Het helder krijgen van de ambitie is belangrijk voor het bepalen van de positionering en het
kiezen van het hierbij behorend businessmodel. De assen ‘hot spot’ (basisvoorziening vs. place to
be) en verzorgingsgebied (lokaal vs. boven regionaal) zijn hierbij leidend.
Als vergelijking voor de openluchtzwembaden zijn in “figuur 5.1. assenstelsel ambitie &
positionering” naast de bijbehorende businessmodellen ook een aantal voorbeelden uit de
praktijk geplaatst ter vergelijking.
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Naturbad
Hohenfels

Zwem
event
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reorganisatie
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Voorziening

Back to
basic

Waterspeelpark
Splesj

Blizzard
Beach,
Florida

Leisure
Wonderland

Strandbad
Nuenen

Dutch aqua festival,
Barendrecht

Aquapark
Flevonice

Zwembad
experience
platform

De Zien
Uitgeest

Puzzelbad
Terheijden

Lokaal

Regionaal

Bovenregionaal

Verzorgingsgebied

“Figuur 5.1. Assenstelsel ambitie & positionering”

5.1.1. Hot Spot
In hoeverre wil de eigenaar de plek van het openluchtzwembad ontwikkelen tot lokale ‘hot
spot’? Vooral de gemeente dient in samenspraak met belanghebbenden te bepalen of (de
plek van) het zwembad doorontwikkeld kan worden tot de ‘place to be’ in de maatschappij.
Beleid op het gebied van leisure, toerisme, natuurbeheer en –ontwikkeling kan daarin leidend
zijn, maar ook een sociaal-maatschappelijke invalshoek is mogelijk. De uitdaging hierin is om
of te kiezen voor ontmanteling, of voor een maatschappelijke betekenis die het zwembad als
basisvoorziening overstijgt.
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5.1.2. Verzorgingsgebied
In hoeverre wil de eigenaar van het
openluchtzwembad zijn verzorgingsgebied
uitbreiden? Samenhangend met de
maatschappelijke ambitie is de meer zakelijke
overweging om het verzorgingsgebied te
vergroten/verkleinen. Tot nu toe werd de
vergroting van het verzorgingsgebied vooral uit
noodzaak geboren. Vaak werd door krimp in
het aantal zwembaden in de buurt het bereik
van de overblijvende zwembaden groter. Hier

5.2.

is de vraag echter anders. Kunnen huidige
en nieuwe doelgroepen in de wijde omtrek
en daarbuiten verleid worden om gebruik te
maken van het nieuwe aanbod?
Met deze twee vragen in het achterhoofd zijn
de verschillende concepten in kaart gebracht.
Door deze twee ambitie assen tegen elkaar
af te zetten, wordt een ruimte gecreëerd
waarbinnen de zoektocht naar het juiste
businessmodel gestart kan worden.

Businessmodellen

Op basis van de gekozen transformatie richting kan de ambitie verder ingevuld worden door een
leidend businessmodel te kiezen. Naar aanleiding van de gedane onderzoeken zijn er een vijftal
mogelijke generieke businessmodellen geïdentificeerd die gezamenlijk de mogelijke opties
afdekken. Met andere woorden: er zullen niet of nauwelijks concepten bedacht of gevonden
kunnen worden die niet onder een van de hieronder beschreven businessmodellen vallen. De vijf
businessmodellen zijn:

5.2.1. Back To Basic
In dit eerste businessmodel wordt het
openluchtzwembad als operationele
organisatie ontmanteld. Het bad dat
waterzuivering, hygiëne (chloor), onderhoud
en toezicht vereist, wordt getransformeerd
tot een plas of zelfs helemaal weggehaald.
Dit maakt het mogelijk om de plek waar het
zwembad lag, te integreren met de omgeving.
Een minimaal scenario binnen dit model is
de plek omtoveren tot een parkfunctie, waar
gasten zonder te betalen op het terrein of
aan de plas kunnen recreëren, een barbecue
kunnen neerzetten of een kampvuur kunnen
aanleggen. Andere ideeën die uit studies naar
voren gekomen zijn, zijn het realiseren van een
beeldentuin of het inrichten van moestuintjes
voor de omwonenden. Het betreffen hier low
profile activiteiten. Een andere optie is om
op die plek woningen te realiseren of een
andere bouwbestemming te geven. In dit
businessmodel wordt uitgegaan van het geven
van een alternatieve recreatieve functie.
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Meer ambitieuze varianten op dit
scenario zijn het terrein verbouwen tot
een evenemententerrein (met de daarbij
horende infrastructuur) of cultiveren tot een
weliswaar statische plek, maar met een zekere
aantrekkingskracht zoals een cultuurtuin,
sportveld of kinderspeelplaats. Wereldwijd is
het schoolvoorbeeld van zowel de parkfunctie
als de gecultiveerde plekken om te recreëren
de Jardín del Turia (Tuinen van Turia) in de
Spaanse stad Valencia.
Een andere variant binnen dit
belevingsconcept is het herbestemmen
van het zwembad zonder heel veel aan de
opzet te veranderen. Zogenaamde pop-up
concepten kunnen gebruikt worden om het
zwembad toch een functie te laten hebben.
Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van
kindertoestellen in en om het zwembad, of het
inrichten van het zwembad tot een kwekerij
voor paddenstoelen, zoals dat is gebeurd in het
gesloten Tropicana zwembad in Rotterdam.

Waardepropositie, klantsegmenten
& kanalen

Waar moet je goed in zijn en best
gepositioneerde exploitant

De waardepropositie is in dit businessmodel
vooral gebaseerd op terug naar de natuur: de
doelgroep is vooral locals die willen recreëren
in de natuur en daarbij rust en ruimte zoeken.
Er wordt verondersteld dat dit dezelfde groep
is die graag in parken en bosrijke omgevingen
hun vrije tijd doorbrengt. Mogelijk is de
gemeente actief in het onder de aandacht
brengen van dit gebied, maar vaak is mondtot-mond reclame zonder actieve inspanning
op het gebied van marketing voldoende om
bezoekers te trekken.

Afgaande op de interviews en case studies
die bestudeerd zijn, lijkt het vooral zaak de
locatie aan te laten sluiten op het gebied
waarin dit gesitueerd is en bij de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen rond recreatie en
natuurbeleid. De gemeente lijkt dan ook de
meest aangewezen partij om de ontwikkeling
en exploitatie (onderhoud) van een dergelijk
gebied op zich te nemen. Na een eenmalige
forse investering en de ontmanteling zijn
de operationele kosten te verwaarlozen,
vergeleken met de jaarlijkse bijdrage die
gemeenten uitgeven aan het open houden
van een zwembad. Het geven van de nieuwe
invulling is sterk afhankelijk van de ligging en
grootte van het openluchtzwembad.

Verdienmodel
Als publieke ruimte bestaat er binnen de
meeste varianten op dit businessmodel geen
verdienmodel. Uit ons onderzoek blijkt dat
veel gemeenten wel belang hechten aan de
niet financiële opbrengst van een dergelijke
parkfunctie: het gebied moet bijdragen aan
de gemeentelijke doelstellingen rond vrije tijd,
toerisme en ruimtelijke ordening en in ieder
geval geen afbreuk doen aan het imago van
de gemeente. Dit laatste zou het geval kunnen
zijn als een openluchtzwembad voor langere
tijd gesloten blijft en in verval raakt.
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“Figuur 5.2. Business Model Back To Basic”
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Tuinen van Turia
De drooggelegde rivierbedding van de rivier de Turia
die dwars door de stad Valencia loopt is omgevormd
tot een parkgebied. Na een ernstige overstroming in
oktober 1957, die grote schade aanbracht aan de stad en
vele mensenlevens kostte, werd besloten de rivier om te
leggen naar de rand van de stad. Aanvankelijk werden
er plannen ontwikkeld om de drooggevallen traverse te
gebruiken voor een autoweg of een spoorlijn, maar een
burgerbeweging leidde er uiteindelijk in de jaren ‘80 toe
dat het gebied een groene bestemming kreeg.
Het 110 hectare tellende parkgebied met een lengte
van 9 km dient als ontmoetingsplek en recreatiegebied
en wordt veelvuldig gebruikt door joggers, fietsers
en wandelaars. Het park herbergt vele plantsoenen,
sportterreinen voor onder andere voetbal en tennis,
fonteinen, een botanische tuin, speelplekken voor
kinderen.

5.2.2. Reorganisatie
Veel partijen zijn momenteel bezig om verschillende elementen van hun businessmodel
aan te passen, zonder veel te wijzigen aan het aanbod of de manier waarop er geld verdiend
wordt. Dit sleutelen aan het bestaande businessmodel is hier ‘reorganisatie’ genoemd.
Openluchtzwembaden kunnen op twee manieren sleutelen aan hun businessmodel, namelijk
aan de kosten en aan de opbrengsten.
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Sleutelen aan kosten
Veel zwembaden hebben het niet breed, en
hanteren een kosten gedreven businessmodel.
Aan de kosten wordt momenteel vooral
gesleuteld door inzet van vrijwilligers en door
het terug schroeven van openingstijden. Zo
wordt bijvoorbeeld bij zwembad het Baafje
in Heiloo veelvuldig gebruik gemaakt van
de “vrienden van” vereniging die vrijwilligers
werven en leveren. Bij veel zwembaden waar
sluiting dreigde, is dit tot in het extreme
doorgevoerd: hier hebben burgers het heft
in handen genomen en door middel van een
stichting of coöperatie zelf de exploitatie op
zich genomen. Je kunt hier dan denken aan
onderhoud, horeca, schoonmaak en dergelijke.
Salaris wordt alleen betaald waar dat nodig is
aan getrainde professionals. Door dit te doen
kunnen de salariskosten substantieel verlaagd
worden (schattingen in ons onderzoek variëren
van 20 tot 55%), vooral op het gebied van
onderhoud en management. Voorbeelden van
langer lopende burgerinitiatieven zijn De Zien
in Uitgeest en het Puzzelbad in Terheijden.
Naast de kostenbesparing in termen van
salariskosten, zijn er ook besparingen mogelijk
door inzet van nieuwe technieken. De
ervaringen bij diverse zwembaden leert dat bij
alle technieken een businesscase met risico
analyse moet uitwijzen of dit een verstandige
beslissing is.

•

Het gebruik van chloor en de daarmee
verbonden kosten zijn te reduceren
door waterzuivering met technieken
als zoutelectrolyse (ZE), ozon (O) of
Advanced Oxidation Systemen (AOS).

•

De kosten om het water warm te
houden naar beneden te krijgen door
inzet van systemen die werken met
warmtewisselaars. In de gemeente
Raalte heeft het zwembad
samenwerking zocht met het
Waterschap en claimt nu een besparing
van € 25.000 per jaar te maken.

•

Ook zonnepanelen zijn een
veelgenoemde oplossing. Toch kleven
aan deze laatste optie ook nadelen:
zwembad het Baafje uit Heiloo
bijvoorbeeld slaagde er niet in met
alleen zonnepanelen het zwembad
warm te houden en verloor veel
klandizie, en ook diefstal komt voor,
zoals dat bij zwembad De Welters in
Wijhe meerdere malen het geval was.
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Sleutelen aan de opbrengsten
Om meer inkomsten te kunnen genereren,
wordt in dit businessmodel teruggegrepen
naar vooral lokale partners waar al op een of
andere manier een relatie mee bestaat. De
meest vooraanstaande “usual suspect” is de
basisschool en de aanverwante buitenschoolse
kinderopvang (BSO). Het aantal gemeenten dat
schoolzwemmen mogelijk maakt neemt terug.
Toch kan de school, mogelijk ondersteunt door
het zwembad, een bemiddelende rol spelen in
het anders organiseren van schoolzwemmen
door middel van bijvoorbeeld de ouderbijdrage
of via een van de vele schoolsportverenigingen.
Ook kan een school kiezen voor het
organiseren van “natte gym”, of kan richting de
BSO een aanbod gedaan worden om kinderen

naar het zwembad te krijgen.
Daarnaast kan met tal van verenigingen
die een aanbod hebben op het snijvlak van
vrijetijdsbesteding en sport afspraken gemaakt
worden wanneer het zwembad, maar vooral
de ligweide gebruikt kunnen worden. Ook
zorginstellingen zouden hier baat bij kunnen
hebben. Mogelijk zijn in de samenwerking
met dit soort partijen wel op maat gemaakte
programma’s nodig, waardoor men meer
opschuift richting het businessmodel
“Experience platform”.

Waar moet je goed in zijn en best gepositioneerde exploitant
De kunst binnen dit businessmodel is om de kosten tot een minimum te beperken, en genoeg
geld over te houden om dat een extra speeltoestel of die investering in nieuwe technologie te
kunnen doen. Vrijwilligers werven en binden, lijkt hierbij de sleutel tot succes. Niet alleen om
de exploitatiebegroting rond te krijgen, maar ook om bijvoorbeeld donaties te kunnen doen
om te kunnen investeren. Dit vereist vaardigheden die het niveau van enthousiaste werving
overstijgen. Om de vrijwilligers structureel aan het zwembad te binden, dienen zij ook inspraak
te krijgen in de te volgen koers, en in het zonnetje gezet te worden. Ook om geld op te halen
bij sympathisanten is een combinatie van goed bestuur en marketing nodig. De kunst is om op
de juiste momenten de juiste campagne te voeren om mensen weer enthousiast te krijgen. Dit
vereist creativiteit en een sterke binding met de lokale bevolking.

Waardepropositie, klantsegmenten en
kanalen

Verdienmodel

De waardepropositie van het zwembad lijkt
sterk op die van het gevestigde businessmodel:
recreatief kunnen zwemmen en diploma’s
kunnen halen. De manier waarop die waarde
wordt gecreëerd en geleverd kan echter sterk
verschillen. Richting de bestaande doelgroep
van kinderen (als onderdeel van het gezin) is
middels de juiste arrangementen met partner
organisaties mogelijk nog winst te halen.
Dit vereist wel nieuwe gesprekken met de
eerdergenoemde “usual suspects”, die alleen
al als marketingkanaal een grotere rol kunnen
vervullen dan ze nu vaak spelen.

De verdienmodellen blijven grotendeels
hetzelfde, de uitdaging binnen dit
businessmodel is om meer mensen uit de
doelgroep aan het zwembad te binden. Het
bereik en de conversie naar daadwerkelijk
gebruik van het zwembad lijken vooral vergroot
te kunnen worden door middel van lokale
partners. Alles bij elkaar lijkt hier wel wat winst
mogelijk, maar maken de kostenbesparingen
toch het grootste verschil. De inkomsten
komen voor 70 % uit de entreegelden, 20 %
uit de horeca activiteiten en 10 % uit overige
inkomsten.

28

Key partners

Kernactiviteiten
Organiseren
Toezicht en
activiteiten
lessen

Vereniging
Natuur
gebied
“Vrienden
Educatie
partner
van”

Schoon, warm
Quality of
en werkend
Service
bad

...? Resources
Key

Horeca
partner

Natuur
Bassin

Leisure
partner

Totaal aan
Badmeester/
voorziningen
instructeur
/diensten

Kostenstructuren
Salaris

Waardepropositie

Klantrelaties

Recreatief
Dagje
erop
zwemmen
uit
Dag
Zwemaan de
diploma
conditie
halen
werken
Elkaar
Doelgroep
opzoeken/
zwemmen
zorg

arborgen
orgen Wagie
arb
WaEn
ergie
Hy ne en
t
kwaliteit
alitei
kw
onderhoud
kosten
faciliteiten
diensten

nte
Klarm
Wa
iteit
imnd
intba

Gezinnen
Groepen
Senioren
(familie,
vrienden)

Kanalen
Lokale
Lokale/
offregionale
en
online
partners
koepels
Mond-totmond
reclame

Inkomstenstromen
Entree

Klantsegmenten

Horeca

Vereniging/
Ouderen
Scholen

Horeca
Overig

Vaste prijs
dag
activiteiten

“Figuur 5.3. Business model Reorganisatie”

Puzzelbad Terheijden
Een typisch voorbeeld van een burgerinitiatief is het Puzzelbad
in Terheijden. Hier heeft men met een crowdfunding campagne
avant la lettre in 1973 de transformatie gemaakt van een simpel
instructiebad naar een recreatiebad. De gemeente had daar niet
genoeg geld voor, dus de bevolking betaalde mee. Dat werd gedaan
door de verkoop van ‘puzzelstukjes’ van een groot bord op het
Dorpsplein.
Sindsdien is er een zeer actieve groep “vrienden van” stichting die
door middel van tal van acties telkens weer zorgde dat het bad
open bleef. Zoals Jan van Vliet, de auteur van het boek over de
geschiedenis van het bad schrijft: “Het meest bijzonder is dat het
Puzzelbad nog bestaat.”
De laatste actie is de introductie van een speciaalbier in 2015 dat
de naam het “Traais Tripeltje” draagt. Vanuit de stichting is het idee
ontstaan om een biertje op de markt te zetten, om daarmee de
kosten van de stichting enigszins te dekken. Vanuit dit initiatief is het
Traais Tripeltje van Puzzelaer ontstaan. Ondanks dat deze activiteit
wegens succes is losgeweekt van de stichting gaan de winsten
van het Traais Tripeltje nog steeds naar Stichting Vrienden van het
Puzzelbad.
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5.2.3. Experience platform
Binnen dit Businessmodel staat het creëren
van een belevenis centraal. Om het huidige
programma heen zouden zwembaden
evenementen kunnen organiseren waar de
huidige en nieuwe doelgroepen geld voor
willen betalen. Dit kan gedurende het seizoen
in de avond, maar vooral buiten het seizoen
liggen hier veel kansen. Dat wil zeggen dat een
aanbod ontwikkeld dient te worden dat zoveel
aantrekkingskracht heeft dat de beoogde
groep mensen hier apart voor naar het
zwembad wil komen. Het liefst ook nog buiten
de traditionele seizoen openingstelling om. De
kunst is om het niveau van het kampioenschap
bommetje maken of kinderdisco te overstijgen.
Hiermee wordt een businessmodel opgetuigd
dat een andere dynamiek kent en andere
vaardigheden vraagt dan het huidige model.
Naast dat deze manier van werken omzet
verhogend werkt, kan het ook een goede
manier zijn om meer vraag gestuurd te
worden, om te verkennen wat het DNA van
het zwembad zou kunnen zijn en/of wat meer
strategische samenwerkingen kunnen worden.

doelgroep en hen verleiden te komen is de
grote uitdaging in dit businessmodel. Voor
elk event dient een marketing campagne
gedraaid te worden, met alle kosten van
dien. De partners met wie het evenement
georganiseerd wordt, zijn hierbij cruciaal.
Zo heeft het Inge de Bruijn zwembad in
Barendrecht de marketing kracht van de Dj’s
nodig gehad om mensen te trekken. Ook de
‘‘Drijf in’’ bioscoop middagen voor kinderen in
bijvoorbeeld Groesbeek en Den Haag hebben
hulp van andere organisaties voor de promotie.

Verdienmodel
Een film kijken in een zwembad

Waardepropositie, klantsegmenten en
kanalen
De waardepropositie binnen dit businessmodel
is het creëren van een gedenkwaardig
evenement, iets waar je jaren later nog met
plezier aan terug denkt. Dit evenement kan
veel vormen aannemen en is afhankelijk van
welke identiteit het zwembad wil uitdragen.
De uitdaging is om voor evenementen te
kiezen die een meer dan lokaal bereik hebben,
en andere doelgroepen dan de reguliere gast
van een zwembad aantrekken. Daarnaast is het
een effectieve manier om te experimenteren
met allerlei vormen, partijen en doelgroepen
om zo te leren waar kansen liggen in de
markt. Openluchtzwembaden kunnen daarbij
kiezen om in te zetten op laagdrempelige
evenementen die relatief weinig organisatie
kosten (drijf in bioscoop, vissen uitzetten) tot
grootschalige festival achtige evenementen die
extra eisen stellen in termen van benodigde
faciliteiten, veiligheid etc. zoals het Dutch
Aqua festival in Barendrecht of een Winter
Wellness avond. Het bereiken van deze nieuwe
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Prijs: zelfde als een zwembadkaartje
Een belevenis: Life of Pi kijken in een boot

Prijs: 2x de prijs van een bioscoopkaartje

Inkomsten worden gegenereerd door entree te vragen specifiek voor het evenement. Deze
entree prijs zou substantieel hoger moeten liggen dan de entree van het zwembad. Dit lukt
nog niet altijd: voor een bioscoopmiddag in Groesbeek wordt per persoon ongeveer dezelfde
entreeprijs gevraagd. Aan de andere kant kan het Dutch Aqua Dance event gemiddeld € 16,entree vragen. De prijs die gevraagd kan worden hangt ook af van hoe de totale belevenis wordt
gecreëerd, zoals in het kader duidelijk wordt gemaakt.
Aanvullende verdienmodellen zijn de inkomsten uit eten en drinken, die over het algemeen
bij een evenement substantieel hoger zouden moeten liggen dan nu bij zwembaden het
geval is. Ook kunnen deze als totaalpakket aangeboden worden. Het forelvissen bijvoorbeeld
gaat gepaard met een hapje en een drankje, bij een sportevenement kan ook een maaltijd in
het pakket zitten. Verder zijn er ook inkomsten te genereren met aanvullende diensten. Deze
diensten verschillen per evenement, voorbeelden zijn een massage na een sportevenement als
een triatlon, huur van een opblaasbed, merchandising als slippers en t-shirts etc.

Waar moet je goed in zijn en best gepositioneerde exploitant
Om evenementen te organiseren met een
regionaal bereik waar mensen significant meer
geld voor over hebben dient in de profilering
optimaal gebruik te worden gemaakt van de
eigenschappen van de locatie. Verder dient de
exploitant op een ondernemende, creatieve
manier met potentiele partners in gesprek te
kunnen gaan over wat er mogelijk is. De grote
uitdaging is het telkens opnieuw aantrekken
van verschillende partners én doelgroepen. Dit
is een terugkerende uitdaging bij platformen.
Omdat er twee markten zijn om te bedienen
(de aanbodkant moet bediend worden, maar
de vraagkant ook), dienst zich een kip-ei
probleem aan. Juist bij dit soort ambitieuze
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evenementen is het belangrijk risico’s te
durven nemen. De ideale exploitant om dit
businessmodel mogelijk te maken is dan ook
een ondernemer, of ondernemende manager
die de ruimte en middelen krijgt om dit soort
initiatieven te ontplooien.
Tenslotte moet de exploitant met een volle
evenementen agenda in staat zijn om elke
keer weer de juiste campagne te organiseren.
De kunst is hier om bij bepaalde doelgroepen
structureel op het netvlies te blijven. Dat
kan enerzijds door jaarlijks terugkerende
evenementen te organiseren, of door dezelfde
doelgroep met verschillende elementen te
bedienen.
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“Figuur 5.4. Businessmodel Experience platform”
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Voorbeelden van evenementen oplopend van laagdrempelig naar groots opgezet
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•

Forellen vissen/forellenkwekerij: Een laagdrempelige manier om inkomsten te 		
genereren. In het zwembad in Drunen is een dergelijke vis meerdaagse al meerdere keren
georganiseerd en volgens de exploitant van het zwembad goed voor een jaarlijkse winst
van 18.000 euro.

•

Oefenterrein en-bad: de ligweides die om het zwembad heen liggen kunnen gebruikt
worden als oefenterrein. Voor Tai Chi, allerhande outdoor workshops en sport bootcamps,
maar ook voor militairen en bijvoorbeeld de brandweer.

•

Bioscoop kijken in het zwembad: Een trend onder zwembaden voor een jong publiek, de
zogenaamde “Drijf In” bioscoop. Met iets meer verbeelding is hier ook echt een evenement
van te maken voor een oudere doelgroep zoals hierboven geïllustreerd aan de hand van
de film Life of Pi, met thema avonden rond James Bond bijvoorbeeld met de
bijbehorende cocktails, of een Hot Tub cinema voor de koudere maanden.

•

Start en finish van een regionaal sportevenement: Op dit moment worden vooral 		
regionale triatlons vanuit zwembaden georganiseerd, zoals dat al jaren gebeurd bij 		
zwembad de Klomp in Wommels (Friesland). Gezien de kleedkamers en ruimte zouden
zwembaden ook voor andere sporten de start en finish kunnen vormen.

•

Ter land, ter zee en in de lucht: Een door het zwembad zelf georganiseerde (variant op)
“Ter land, ter zee en in de lucht” evenement, inclusief baan, bel, tribunes, duikers en
verslaggeving door lokale en regionale media.

•

Winter evenement in een tent: Anno 2016 kan in tenten een binnenklimaat (en ervaring)
behaald worden dat niet onderdoet voor de gemiddelde evenementenhal. Dit biedt
kansen voor themafeesten buiten het seizoen: een regionaal Oktoberfest of een
bijvoorbeeld een wintercircus.

•

Winter evenement zonder tent: het is een misverstand dat mensen binnen willen blijven
in de winter. Een kerstmarkt is relatief makkelijk te organiseren (denk: vuurkorven, muziek
en feestelijke aankleding), maar met iets meer verbeelding zijn er ook andere varianten.
Zo lijkt schaatsen niet echt een realistische optie, maar vissen uit een wak op het bevroren
zwembad bijvoorbeeld weer wel.

•

Food truck festival: Een opwaardering van de horeca bij openluchtzwembaden lijkt
opportuun, en food trucks kunnen hier een oplossing zijn. Een festival met een dergelijk
aanbod lijkt relatief eenvoudig te organiseren door de mobiliteit van de trucks, maar de
uitdaging is de juiste combinaties uit te nodigen die zorgen voor een festival achtige sfeer
die bij de locatie past.

•

Dance event: een groot dance event met regionale uitstraling zoals het Inge de Bruijn
(binnen)zwembad in Barendrecht dit nu al een paar jaar organiseert. Gemiddeld 16,- euro
entree, 1500 mensen.

•

Winter Wellness: met enkele aanpassingen zijn (delen van) openluchtzwembaden te
gebruiken als wellness center, met sauna, hot tub, dompelbad en rustruimtes. Niet alleen
maar als totaalconcept, maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld een Finse of Russische
avond die in de wintermaanden georganiseerd kan worden.

5.2.4. Local Leisure Hub
Binnen dit businessmodel is het zwembad of de badvijver een van de centrale elementen in het
lokale vrijetijdsconcept zoals dat binnen de gemeente is georganiseerd. Deze plek wordt lokaal
door zowel de exploitanten als de gemeente gepositioneerd als dé locatie om je vrije tijd door
te brengen, met de kans dat je een bekende tegenkomt. Het creëren van een belevenis door
structurele samenwerking tussen een aantal lokale partners staat in dit concept centraal. Het
grote verschil met het zwembad als experience platform is dat de beleving niet per evenement
wordt georganiseerd. De omgeving waarin bezoekers terecht komen als ze deze Local Leisure
Hub bezoeken creëert de basis voor het zelf kunnen vormgeven aan deze belevenis.

Waardepropositie, klantsegmenten en kanalen

Verdienmodel

Binnen dit businessmodel wordt het zwembad een echte Local
Leisure Hub waar natuurbeleving, rust en/of duurzaamheid
centraal staan. Een voorbeeld hiervan is Natuurpoort Wolfslaar,
waarbinnen een conglomeraat aan partijen (boerderij,
landgoed/natuurtuin, restaurant, lunchroom, zwembad) samen
het knooppunt in de regio voor fiets- en wandeltochten en
educatieve activiteiten. Het concept Natuurpoort is hier gebruikt
om de identiteit en activiteiten van de partners op elkaar af
te stemmen om op basis daarvan gezamenlijk naar buiten te
treden. Bij andere soortgelijke locaties als het Bosbad Appelscha
dat onderdeel uitmaakt van het natuur recreatiecluster de
Friesche Wouden in Appelscha zijn ook vaak toeristische functies
als een camping opgenomen.
Naast de natuurbeleving is de ontmoetingsfunctie bijna altijd
een belangrijk ingrediënt. Hoe deze wordt ingevuld verschilt
erg per plek. Binnen of aan de rand van een stad wordt deze
vaak georganiseerd rond activiteiten voor kinderen, zoals bij
de waterspeeltuin in Delft het geval is. In het buitengebied
wordt de ontmoeting meer georganiseerd voor grotere en
andere groepen, al dan niet gekoppeld aan een buurthuis of
zorgfuncties. Een duidelijke trend is dat dit soort plekken meer
moeten zijn dan alleen maar rustpunten, met andere woorden
er moet wel iets te doen zijn. Uitgebreide speelfaciliteiten zijn
vaak onderdeel van de locatie, net zoals een keur aan activiteiten
zoals (educatieve) wandel- en fietstochten, sportfaciliteiten als
tennisbanen, kliminstallaties en cultuurhistorische rondleidingen.
In een dergelijk concept krijgt het water vaak meer of andere
betekenissen toegekend dan de plek om te zwemmen. Bij water
tijd doorbrengen wordt geassocieerd met rust, het onttrekken
aan de dagelijks sores en natuureducatie, of juist als de basis
voor andere activiteiten als recreëren op het water (strandbad
Nuenen) of spelen met water (waterspeeltuin Delft). Dit is ook
terug te zien in de naamgeving van de plekken waar met of
naast water ontspannen kan worden. Steeds vaker wordt de
naam zwembad vervangen door strandbad, waterspeeltuin
of zwemvijver, en worden de daarbij horende aanpassingen
gedaan om de ervaring back to nature te brengen. Het
openluchtzwembad kan hierdoor het hele jaar open blijven.

Het zwemmen of in
zijn algemeenheid
tijd doorbrengen aan
het water is binnen
dit concept niet de
centrale pijler om de
ervaring te creëren of
geld te verdienen. Bij
enkele lokale plekken
dient er betaald te
worden voor entree,
zoals bij het strandbad
in Nuenen of bij Bosbad
Appelscha bijvoorbeeld.
Het belangrijkste
verdienmodel lijkt
echter te komen uit
dat wat er met de
waterfunctie aangejaagd
wordt: aanvullende
dienstverlening zoals
horeca en eenmalige
verkoop van activiteiten
of verhuur van spullen.
Dit zijn de directe
business-to-consumer
verdienmodellen. Als het
zwembad/zwemvijver
niet door een van deze
actieve partijen wordt
geëxploiteerd, is het
verdienmodel verhuur/
verpachting van de
locatie.
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Waar moet je goed in zijn en best gepositioneerde exploitant
De succesfactor van dit belevingsconcept ligt
vooral in de ontwerpfase. De kunst is om onder
een gezamenlijke vlag de combinatie te maken
tussen de mogelijkheden van de locatie,
de juiste partners en daarmee een gepaste
combinatie van diensten. De Natuurpoort
is daar een voorbeeld van, hetzelfde geldt
voor De Delftse Hout als concept waar de
Delftse waterspeeltuin onder valt. Structurele
afstemming van de dienstverlening, maar
ook het positioneren van de Local Leisure
Hub als springplank naar de omgeving (en
dus verbinding met andere partners) worden
gezien als de succesfactoren voor een bloeiend
vrijetijdsknooppunt.

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat er
vaak 2-5 centrale partners betrokken zijn in
het opzetten van een dergelijk knooppunt.
Naast de beheerder van de natuur zijn dat
vaak een organisatie die een belangrijke
educatieve rol heeft als een boerderij of een
natuureducatiecentrum, horeca voorzieningen
en een of meerdere partijen die activiteiten
organiseert (leisure organisatie). Een zwembad
exploitant zou ook een van deze partijen
kunnen zijn. In de toekomst voorzien wij dat
een dergelijke exploitant ook een of meer
van bovenstaande functies op zich zal gaan
nemen.

Natuurpoort Wolfslaar
Een voorbeeld van een Local Leisure Hub is Natuurpoort
Wolfslaar ten Zuid-Oosten van Breda. Eind 2015 is deze
plek officieel tot Natuurpoort omgedoopt. Het concept
Natuurpoort is geïntroduceerd door de Provincie NoordBrabant en toeristisch platform Visit Brabant, en markeert
het startpunt van diverse wandel- en fietsroutes en
recreatiegebieden. Hier vallen onder de Natuurpoort
een tuinhuis dat als brasserie fungeert, een restaurant,
Landhuis Wolfslaar dat als evenementlocatie fungeert,
een landgoed, een zwembad en een kinderboerderij. Een
tennisvereniging en ruitersportcentrum liggen in de buurt.
De kinderboerderij biedt diverse educatieve activiteiten in
een natuurtuin, op het landgoed, op school of op locatie.
Dit zijn eigen activiteiten en activiteiten die worden
aangeboden door verenigingen, organisaties, bedrijven en
zzp-ers. Daarbij vervult de boerderij een makelaarsfunctie
tussen organisaties die educatie-activiteiten (willen)
aanbieden en scholen die een specifieke educatievraag
hebben.
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5.2.5. Leisure Wonderland
Binnen dit businessmodel staat het creëren
van een spectaculaire waterbelevenis
centraal. Spelen in, om en op het water in
verschillende attracties die samen doen
denken aan de ervaring van een pretpark.
Zo is het Aquapark onderdeel van de veel
grotere sportaccommodatie Flevonice en is
het niet de bedoeling op een handdoek naast
het water te gaan liggen. Waterspeelpark
Splesj in Hoeven daarentegen ligt in een
bosrijke omgeving en is gekoppeld aan een
camping, en zoekt de verbinding tussen
ontspannen en inspannen. In hoeverre water
een rol speelt, verschilt ook. In Flevonice of het
Plaswijckpark in Rotterdam is het een van de
vele attracties, terwijl Splesj en Blizzard Beach
in Florida volledig zijn ingericht op basis van
het thema water. Ondanks de verschillen is er
ook een duidelijke overeenkomst. Net zoals
binnen het Local Leisure Hub concept is het
traditionele zwembad hier hoogstens een van
de bestandsdelen van de ervaring die wordt
gecreëerd.

Waardepropositie, klantsegmenten en
kanalen
De manier waarop bezoekers worden verleid
om een bezoek te brengen aan deze (water)
parken lijkt erg op die van pretparken. De
attracties staan in het aanbod centraal. Zo
adverteert Waterspeelpark Splesj met het
feit dat hier het grootste spray-park (ondiepe
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“Figuur 5.5. Businessmodel Local Leisure Hub”

waterspeelplek voor kinderen) van Europa
te vinden is. Het archetypische voorbeeld
hiervan zijn waterpretparken als Blizzard
Beach. Dit Disney park adverteert de daar
aanwezige Summit Plummet als een van de
hoogste en snelste (tot 97 km/u) glijbanen
ter wereld. De attracties zijn de noodzakelijke
basis. De meerwaarde van dit soort parken is
vaak meer dan een optelsom van attracties.
Het totaalaanbod aan attracties en diensten
maakt het voor bezoekers mogelijk zich geheel
onder te kunnen dompelen in een andere
wereld. Op een bepaalde manier zijn deze
parken een vorm van escapisme, een manier
om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De
doelgroep hiervoor is vrij breed, maar afgaande
op het soort van aanbod is de gemene deler
gezinnen, vaak met wat oudere kinderen
die tegen een stootje kunnen als ze een
snelle glijbaan afglijden of van enkele meters
hoog in het water plonzen. Deze doelgroep
wordt bereikt middels merkbekendheid, die
wordt opgebouwd met adverteren, vaak in
regionale en nationale reclamecampagnes
op radio en televisie. Een onder dit soort
parken populaire manier om mensen over
te halen om toegangsbewijzen aan te
schaffen zijn joint promotions: in combinatie
met een supermarkt of andere grote
retailer in een gezamenlijke marketingactie
toegangsbewijzen met korting aanbieden.
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Verdienmodel
Een belangrijke pijler in het genereren
van inkomsten is de inkomsten uit de
kaartverkoop. De prijzen om binnen te
mogen, liggen beduidend hoger dan die
van een regulier zwembad. Onderzoek wijst
uit dat de entreeprijs het midden houdt
tussen de entreeprijs van een traditioneel
openluchtzwembad en een pretpark. Voor
Splesj in Hoeven bedraagt de standaard
toegangsprijs voor een dag € 14,- (ter
vergelijking: toegang tot de Efteling kost 34,50
euro), voor toegang tot Blizzard Beach dient
58 dollar betaald te worden (ter vergelijking:
toegang tot het nabijgelegen Walt Disney
World kost 116.83 dollar) .
Daarnaast is een niet onbelangrijke bron van
inkomsten de besteding van bezoekers in
het park. Deze parken zijn ontworpen om
minstens een volle dag bezig te zijn, de kunst
is om de mensen die binnen zijn te verleiden
om ook hier geld te spenderen. Horeca, maar
ook foto’s van gekke momenten op glijbanen
zijn hier manieren om aanvullend inkomsten
te genereren. Tenslotte is kortdurend verblijf
in een tent, stacaravan, chalet of appartement
hier regelmatig een aanvullend verdienmodel.

Waar moet je goed in zijn en best
gepositioneerde exploitant
Ook hier is de ontwerpfase cruciaal om
succesvol te zijn. Meer dan in elk ander
businessmodel is de visie van waaruit de
attracties en de beleveniswereld geschapen
worden, cruciaal. Waar in het Local Leisure Hub
concept de voorwaarden in natuur, ligging
en al aanwezige voorzieningen bepalend
zijn in het ontwerpen van de locatie, is het
hier zaak vanuit een duidelijke zelf gekozen
identiteit het park te ontwerpen. Door het
park te ontwikkelen en neer te zetten als
een merk kan minimaal een regionaal, maar
vaak ook bovenregionaal bereik gecreëerd
worden. Het ondernemingsrisico dat gepaard
gaat met het investeren in de attracties
is hoog, het rendement is echter vaak
ook bovengemiddeld. Dit vereist visionair
ondernemerschap en het daarbij behorende
budget om te kunnen investeren.
In de exploitatie van een dergelijk pretpark
is het belangrijk dat de kwaliteit van de
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dienstverlening uitstijgt boven het gemiddelde,
en dat de attracties extreem veilig en goed
onderhouden zijn. Ook het continue blijven
door ontwikkelen aan nieuwe attracties is
een belangrijk kenmerk. Ondanks dat er geld
uitgespaard kan worden doordat bijvoorbeeld
een splash-pad geen toezicht door een
badmeester of andere professional vereist,
is er toch relatief veel personeel nodig voor
bewaking, horeca en onderhoud.
Het zijn vaak jaarrond exploitatie modellen.
De ervaring leert dat deze businessmodellen
alleen kans van slagen hebben als de markt
dit op zich neemt met op de achtergrond de
gemeente als mede financier voor bijvoorbeeld
het geven van bijdragen aan schoolzwemmen
of iets dergelijks.

Waterspeelpark Splesj
In juni 1956 is Bosbad Hoeven geopend:
eigendom en exploitatie waren, zoals
destijds gewoonlijk, in handen van de
gemeente. De opening werd groots
aangekondigd als “Brabants grootste
openluchtbad”. Op 8 juli 1956, een zonnige
zondag, trok het bad 7.600 bezoekers,
misschien mede zo’n succes omdat
gemengd zwemmen toen voor het eerst
was toegestaan! Bosbad Hoeven was
toentertijd te typeren als een openluchtbad
ten behoeve van dagrecreatie.
In 1963 is Camping Hoeven toegevoegd,
zodat ook verblijfsrecreatie mogelijk
werd. Daarnaast werden allerlei
voorzieningen toegevoegd die het verblijf
veraangenaamden. Een amusementshal
en automatenhal, een trampolinepark, een
trapskelterbaan en overdekt zwembad “De
Nimf”. In de jaren 70 waren er op topdagen
15.000 – 18.000 bezoekers.
In de jaren ‘80 was er sprake van
toenemende concurrentie van de Efteling
en de Beekse Bergen, werden er geen grote
investeringen meer gedaan en liep het
aantal bezoekers (dus) terug en ontstond er
een verliesgevende situatie.

In 1990 is het terrein verkocht aan Molecaten en
kwam Bosbad Hoeven dus in particuliere handen
en werd het onderdeel van een grote keten van
verblijfsaccommodaties. Een grondige facelift en een
uitbreiding met diverse nieuwe attracties waaronder
recent een spray park van 900 m² met spectaculaire
glijbanen met namen als Super Crater, Sidewinder en
Anaconda, een grote binnenspeeltuin en een speeltuin
met airtrampoline, waterfietsen en een midgetgolfbaan.
Dit alles heeft Bosbad Hoeven gemaakt tot een
schoolvoorbeeld van een nieuw businessmodel met een
vernieuwde waardepropositie voor een veranderende
doelgroep in een veranderende markt. Van wat voorheen
een openluchtbad was in handen van de gemeente is het
nu een bescheiden maar uniek themapark.
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Figuur 5.6. Businessmodel Leisure Wonderland
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5.2.6. Samenvatting Businessmodellen
In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de vijf businessmodellen.
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Back To Basic

Reorganisatie

Value proposition

Weg van de snelweg, ruimte
en rust

(leren) zwemmen voor en door
de gemeenschap

Doelgroep en marketing

Doelgroep verschilt, vaak is
marketing onderdeel van
groter geheel

Inwoners van de gemeente,
benaderen on- en offline
lokale kanalen, WoM,
marketing campagnes

RECRON leefstijl (Zie bijlage I)

Rustig groen

Rustig groen
Ingetogen aqua

Verdienmodel

Geen, of huur van terrein

Traditionele verdienmodellen,
nieuw leven ingeblazen

Waar moet je goed in zijn en
waar niet?

Aansluiting/integratie met
omliggend recreatiegebied
belangrijk, geborgd door
gemeente

Mobiliseren bevolking en
lokale partners, sociaal
kapitaal opbouwen en
vasthouden, kostenbesparing

Exploitant

Gemeente / uitbesteed

Huidige exploitant of nieuwe
coöperatie

Exploitatie periode

Seizoen

Seizoen

Experience platform

Local Leisure Hub

Leisure Wonderland

Elke week een memorabel
evenement

Dé plek om je vrije tijd door te
brengen met de kans dat je
een bekende tegenkomt

Hét dagje uit voor het gezin in
de regio

Vooral jongeren, maar
ook andere, wisselende
doelgroepen (afhankelijk van
evenement)

Gezinnen, opa’s en oma’s met
kleinkinderen, adolescenten.
Marketing door iedere partner,
lokale kanalen

Joint promotion campagnes,
kortings arrangementen met
partners, website regionale
media

Ondernemend paars
Creatief en inspirerend rood

Uitbundig geel
Gezellig lime

Stijlvol en luxe blauw
Uitbundig geel
Gezellig lime

Entreeprijzen per evenement,
inkomsten uit horeca

Cross selling (horeca,
aanvullende diensten/
produkten, verblijf (bv.
camping)

“Hoge” entreeprijs, cross
selling met andere activiteiten
(combiticket), verblijf (bv. huur
huisje)

Opbouwen en onderhouden
groot netwerk aan (mogelijke)
partners, creativiteit in
co-creatie,
marketingcampagnes

Concept neerzetten;
Cultiveren netwerk aan
lokale leisure partners;
juiste combinatie smeden
van beleving en betaalde
aanvullende diensten

Belevingsconcept ontwikkelen
en implementeren, partnering
in marketing operationeel
management

Ondernemer/ huidige
exploitant

Consortium van 2-4
ondernemers

Visionair ondernemer

Seizoen plus daar buiten
incidenteel

Jaarrond

Jaarrond

“Figuur 5.8. Samenvatting Businessmodellen”
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6. Stakeholders Management
Nieuwe businessmodellen gaan vrijwel altijd
tezamen met nieuwe samenwerkingen
tussen partijen. Bij dit deel van het onderzoek
is omschreven welke processtappen de
initiatiefnemer of zwembadeigenaar zal
moeten ondernemen om te komen tot een
goede samenwerking (stap 4 en stap 5).

Welke partij kan het verschil betekenen? En
welke partij moet je tevreden houden? In dit
hoofdstuk wordt aan de hand van 6 stappen
kort en krachtig uitgelegd hoe je als eigenaar
van een openluchtzwembad huidige en
potentiële stakeholders kunt identificeren.
Deze stappen zien er als volgt uit:

Samenwerking moet geen doel op
zich zijn, maar het biedt wel vaak
nieuwe mogelijkheden, ook voor een
openluchtzwembad. Wat moet je weten van
die samenwerkende partijen? Is iedere partij
even interessant?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.

Stakeholderanalyse
Krachtenveldanalyse (power-interest)
Netwerkanalyse
Haalbaarheidsanalyse
Draagvlakanalyse
Stakeholder regieplan

Stakeholderanalyse

Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt
(positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een
overheidsbesluit, een nieuw product of een project (Wikipedia, 2016).

Definitie Freeman
De definitie die op Wikipedia wordt gegeven is vrijwel identiek aan de bekende
definitie van Freeman (1984): any group or individual who can affect or is affected
by the achievement of the organization’s objectives”. Deze brede definitie betekent
dat personen, groepen, wijken, organisaties, instituten, maatschappijen en zelfs de
natuurlijke omgeving als huidige of potentiële stakeholders beschouwd kunnen
worden (Mitchell, Agle & Wood, 1997).
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In de planvorming voor bijvoorbeeld
doorontwikkeling of herpositionering van
een openluchtzwembad is het zinvol om na
te gaan welke partijen invloed ondervinden
of zelf invloed kunnen uitoefenen op de
gestelde doelen of de geformuleerde
ambitie. Welke partijen heb je nodig om
akkoord te krijgen op de plannen? Welke
partijen leveren een essentiële bijdrage aan
de realisatie? En met welke partijen moet
je rekening houden in de toekomstige
exploitatie? Een stakeholderanalyse heeft als
doel alle partijen te identificeren die op een
of andere manier invloed ondervinden of
invloed kunnen uitoefenen op het project.
Het is daarbij zinvol om in eerste instantie in
groepen te denken, bijvoorbeeld:
•
Overheden
•
Onderwijs
•
Politiek
•
Bezoekers
•
Omwonenden
•
Leveranciers
•
Hulpdiensten
•
Zorgaanbieders
•
Creatieve industrie
•
Projectontwikkelaars
•
Investeerders
•
Sportbedrijven
•
Vrijetijdsaanbieders
•
Horeca

Belangrijk is om zo breed of vrij mogelijk te
denken: vrijwel iedere partij kan wel invloed
ondervinden van of invloed uitoefenen op
het nieuwe project. De meerwaarde om
eerst groepen te identificeren, blijkt als je
aan de slag gaat met de tweede stap in de
stakeholderanalyse:
bepaal per groep welke organisaties, instituten
of partijen relevant zijn.
Nu is het zaak om concreet te worden: bij
overheden kan bijvoorbeeld de gemeente een
belangrijke rol spelen. Heeft het dossier één
verantwoordelijk ambtenaar en wethouder?
Of heb je met de plannen rondom het
openluchtzwembad al gauw te maken met
meerdere afdelingen binnen de gemeente die
mogelijk ook onder verschillende wethouders
vallen? Beschouw de afdelingen dan als
aparte stakeholders. En denk niet te klein:
hoewel een openluchtzwembad van origine
vaak een gemeentelijke historie kent, heeft
de provincie misschien wel een provinciaal
sportplan waar zwemmen een speerpunt
in is. Als breedtesport in dat provinciale
beleid een peiler vormt, past een nieuwe dag
recreatieve voorziening als openluchtzwembad
daar misschien in. Of voor wie zich niet laat
afschrikken door de Europese regelgeving zijn
er wellicht Europese subsidiemogelijkheden
waarin leefbaarheid op het platteland wordt
gestimuleerd.
Een openluchtzwembad met een sterke
dag recreatieve functie biedt mogelijk een
opening om een subsidieaanvraag in te dienen.
En doordat je veel groepen onderscheidt,
is de kans klein dat je een stakeholder over
het hoofd ziet. Dat is de reden waarom je in
eerste instantie groepen omschrijft. Wanneer
de volledige lijst met stakeholders gereed is,
is het tijd voor stap 2 in het in dit hoofdstuk
gehanteerde stappenplan.
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6.2.

Krachtveldanalyse (power-interest)

Nu alle stakeholders bekend zijn, is het tijd om voor iedere stakeholder na te gaan in welke mate
deze invloed ondervindt of invloed kan uitoefenen.
Johnson en Scholes (2008) geven in hun boek ‘Exploring corporate strategy’ de volgende
definitie van stakeholder mapping:
“Stakeholder mapping identifies stakeholder expectations and power and helps in establishing
political priorities. It consists of making judgements on two issues:
how interested each stakeholder group is to impress its expectations on the organization’s
choice of strategies
whether they have the means to do so. This is concerned with the power of stakeholder
groups”.

Influence/power of stakeholders

In deze definitie komen de begrippen ‘interest’ en ‘power’ terug, ofwel belang en macht. Voor
iedere stakeholder wordt bepaald wat het belang en de macht is met betrekking tot het
project. Dit omschrijf je per stakeholder. En daarna positioneer je de stakeholders in een matrix.
De theorie schrijft voor dat stakeholders met weinig belang en weinig macht anders moeten
worden benaderd dan stakeholders met bijvoorbeeld veel belang en veel macht. Deze laatste
groep worden de key players genoemd. Het doel is om bij deze key players commitment
te genereren en ze heel nauw bij het project te betrekken, ‘engage closely’. Benader deze
stakeholders persoonlijk, ga een of meerdere gesprekken aan en achterhaal waar voor hen de
win-win zit. Wat maakt dat zij interesse hebben in het project? Welk belang speelt daarbij een
rol? En is die interesse en het belang nog verder (positief) te beïnvloeden door het project op
details aan te passen of door hen te laten meedenken? De power-interest matrix in figuur 6.1.laat
zien dat iedere kwadrant om een andere benaderingswijze vraagt.

High power, low interest High power, high interest
Meet their needs
Keep satisfied

Keep player
Engage Closely

Low power, low interest

Low power, high interest

Least important
Minimal effort

Slow consideration
Keep informed

Interest of stakeholders
“Figuur 6.1. Power-interest matrix”
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Maar wie bepaalt nu of de macht van een stakeholder groot is? En hoe bepaal je of een
stakeholder belang heeft bij een project? Daarvoor is het van betekenis onderscheid te
maken in verschillende soorten macht en belangen.
Johnson en Scholes (2008) geven een overzicht van mogelijke bronnen van macht. In
figuur 6.2. zijn deze bronnen weergegeven.

Sources of power
Within organisations

For external stakeholders

- Hierarchy (formal power),
E.g. autocratic decision making

- Control of strategic resources,
E.g. materials, labour, money

- Influence (informal power),
E.g. charismatic leadership

- Involvement in strategy implementation,
E.g. distribution outlets, agents

- Control of strategic resources,
E.g. strategic products

- Possession of knowledge or skills,
E.g. subcontractors, partners

- Possession of knowledge and skills,
E.g. computer specialists

- Through internal links,
E.g. informal influence

- Control of the human environment,
E.g. negotiating skills
- Involvement in strategy implementation,
E.g. by exercising discretion

Indicators of power
Within organisations

For external stakeholders

- Status

- Status

- Claim on resources

- Resource dependence

- Representation

- Negotiating arrangements

- Symbols

- Symbols
Figuur 6.2. Bronnen van macht (Johnson en Scholes, 2008)
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Johnson en Scholes onderscheiden indicatoren
voor interne en externe stakeholders ,maar de
interne indicatoren zijn soms ook toepasbaar
op externe stakeholders. Zo kan macht uit
hiërarchie voortkomen: een persoon of een
organisatie is beslissingsbevoegd en heeft
daarmee formeel macht. Een overheid is een
voorbeeld van een organisatie die in veel
zaken beslissingsbevoegd is (bijvoorbeeld
inzake vergunningen) en daarmee heeft de
overheid in een stakeholderanalyse vaak
veel macht. Het beschikken over “resources”
als geld, menskracht of materialen is een
andere bron van macht. Zo kan de overheid
subsidie verstrekken (geld) of kan een lokale
onderneming de materialen leveren voor
de bouw van het openluchtzwembad. Een
ervaren exploitant van openluchtzwembaden
beschikt mogelijk over kennis en ervaring
die van meerwaarde kan zijn voor de
bouw maar vooral ook exploitatie van het
openluchtzwembad.

Naast het bepalen van de macht wordt
gevraagd om de belangen van stakeholders
te omschrijven. Belangen kunnen ook
voortkomen uit verschillende bronnen (Nuiver
et al., 1998), onder meer de volgende:
Financieel: al de inkomsten die op korte
•
termijn met dit project zijn te realiseren (denk 		
aan een projectontwikkelaar die mogelijk een
opdracht krijgt);
Economisch: het op lange termijn
•
verwachte (economisch) rendement van de
realisatie van het project;
Sociaal: het te verwachten
•
maatschappelijke rendement van de realisatie
van het project (kan zijn cohesie, leefbaarheid,
etc.);
Politiek: zeer uiteenlopend: kan
•
bijvoorbeeld gaan over het steunen van een
project om zo politiek draagvlak te creëren;
Imago: een ambitieus project kan
•
imagoversterkend werken of bij falen juist
schade berokkenen.

Nuiver et al. (1998) geven aan dat stakeholder
mapping, ofwel het opstellen van de
power-interest matrix samen met de
stakeholders gedaan kan worden. Maar het
kan ook in een vooronderzoek, bijvoorbeeld op
basis van interviews.
In de praktijk vindt vaak een eerste inschatting
plaats op basis van desk research en intern
aanwezige kennis over de stakeholders.
Het bekijken van de website of informatie
inwinnen bij derden kan hierbij een handig
hulpmiddel zijn. Op basis daarvan wordt een
keuze gemaakt uit een aantal stakeholders

die worden uitgenodigd voor een gesprek
(individueel of gezamenlijk). Vaak zijn de
stakeholders key players maar het is te
beperkend om alleen die groep uit te nodigen.
Bespreek intern als opdrachtgever daarom
nadrukkelijk of het zinvol is om ook andere
partijen uit de Power-interest matrix te
betrekken bij je opgave, bijvoorbeeld vanwege
out of the box denken, macht of ervaring.
Het doel van dat gesprek is te bepalen
wat interesse, belang en macht is van de
stakeholders in relatie tot het project.

Belangenmatrix

Stakeholder 1

Back-To-Basic

Wil kosten
drukken

Stakeholder 2

Experience
Platform

Stakeholder 4

Heeft afspraken met
projectontwikkelaar

Renovatie
Toegangsprijs

Stakeholder 3

Basisvoorziening
behouden
Moet laag blijven
“Figuur 6.3. Voorbeeld belangenmatrix”
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Nuiver et al. (1998) beschrijven
in aanvulling op de powerinterest matrix de functie van
een belangenmatrix. Deze geeft
meer gedetailleerd weer wat
voor belangen bij verschillende
stakeholders een rol spelen.
De uitspraken bij stakeholders
zijn gebaseerd op informatie
verkregen uit interviews. Een
voorbeeld is onderstaand
uitgewerkt.
Als macht en belangen in
kaart zijn gebracht voor alle
stakeholders is het tijd om het
netwerk in kaart te brengen: stap
3 van het stappenplan.

6.3.

Netwerkanalyse

Het doel van een netwerkanalyse is het inzichtelijk
maken van bestaande relaties tussen de onderscheiden
stakeholders. Werken de stakeholders al met
elkaar samen? Of kennen ze elkaar nauwelijks?
Als ze samenwerken, wat is dan de aard van de
samenwerking?

In een netwerkanalyse krijgen de volgende indicatoren aandacht (Ernst, 2015):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hiërarchie
Heeft de ene partij zeggenschap over
wat de andere partij doet?
Aard van samenwerking (context)
Gaat het om samenwerking op
strategisch niveau of is er sprake van
samenwerking op de werkvloer?
Is de samenwerking meer procesmatig
of echt inhoudelijk?
Intensiteit, omvang & positie
Hoe vaak zien stakeholders elkaar?
Wie zijn erbij betrokken? Vanuit welke
positie binnen het bedrijf?
Type relatie
Formeel of informeel
Zijn er regels of procedures in het
netwerk/ in de relatie om rekening mee
te houden

Bovenstaande typering kan betrekking hebben
op een geheel netwerk van stakeholders.
Aard
samenwerking

Stakeholder 1

Stakeholder 1

x

Een voorbeeld kan zijn de bestaande
samenwerking tussen alle toeristischrecreatieve ondernemers in een gebied.
Voor dit gehele netwerk bepaal je vervolgens of
er sprake is van hiërarchie tussen stakeholders,
wat de intensiteit van contact is et cetera. Maar
de netwerkanalyse kan ook vorm krijgen door
voor iedere relatie tussen twee stakeholders na
te gaan of er sprake is van hiërarchie, wat de
aard is van de samenwerking, de intensiteit van
samenkomen en de soort relatie.
Een volledig uitgewerkte netwerkanalyse
waarbij iedere relatie tussen twee stakeholders
is onderzocht, kan tijdrovend zijn. Het is
vaak zinvol om de analyse te beperken tot
de stakeholders die als belangrijkste uit de
krachtenveldanalyse naar voren komen. Per
indicator kan een tabel worden opgesteld
waarbij de relatie wordt gekarakteriseerd. In
figuur 6.4.is hiervan een voorbeeld opgenomen.

Stakeholder 2

Stakeholder 3

Stakeholder 4
Strategisch

Stakeholder 2

x

Operationeel

Stakeholder 3

Operationeel

x

Operationeel

Operationeel

x

Stakeholder 4

Strategisch

“Figuur 6.4. Voorbeeld netwerkanalyse – aard van samenwerking”
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6.4.

Haalbaarheidsanalyse

Als het krachtenveld en het netwerk van
stakeholders goed in kaart is gebracht, is het
tijd om de gewenste ontwikkelrichting te
specificeren. Met andere woorden: wanneer
stakeholders de gezamenlijke ambitie hebben
om het openluchtzwembad een nieuw
businessmodel te geven. Vaak zijn er meerdere
ontwikkelmogelijkheden, afhankelijk van welke
stakeholders erbij betrokken worden.
In dit stappenplan ligt de nadruk op
het identificeren en karakteriseren van
stakeholders. Daarom wordt slechts kort
ingegaan op de haalbaarheidsanalyse van de

Het onderscheid in financieel en economisch
is de termijn waarop je naar het project
kijkt. Financieel haalbaar duidt daarmee
op de korte termijn: zijn er voldoende
“resources” beschikbaar om op korte termijn
het project te realiseren? Het economisch
rendement op lange termijn houdt in of
het openluchtzwembad op lange termijn
rendabel te exploiteren is. Wanneer je het
model volgt, stel je jezelf de vraag of het
project organisatorisch haalbaar is. Zijn er
technologische knelpunten of onzekerheden
waarmee je rekening moet houden? Wat is de
impact van het openluchtzwembad op de
maatschappij? Misschien op de leefbaarheid
in de directe omgeving? Zijn er juridische
issues die een succesvolle realisatie in de weg

FOETSJE

ontwikkelmogelijkheden.
In de Nederlandse praktijk wordt het FOETSJE
model gehanteerd om de haalbaarheid van
ontwikkelmogelijkheden te beoordelen.
FOETSJE staat voor:
Financieel
•
•
Organisatorisch
•
Economisch
•
Technologisch
•
Sociaal-cultureel
•
Juridisch
•
Ecologisch

staan (bestemmingsplan, grondeigenaarschap,
krijg je een omgevingsvergunning? Hoe is
de relatie tussen exploitant en eigenaar
geregeld)? Steeds vaker wordt gevraagd
om verantwoording af te leggen over de
ecologische consequenties. Wat zijn de
gevolgen voor (de waterhuishouding) van
de omgeving? Welke maatregelen worden
getroffen om de ecologische impact zo klein
mogelijk te houden? Worden de milieu eisen
gehaald? Wordt er duurzaam gebouwd?
Aan de hand van bovenstaande factoren wordt
door middel van een wegingsmechanisme het
foetjse model ingericht. Het business model
met hoogst aantal punten is de beste keuze
voor nadere uitwerking.

Financieel Organisatorisch

Economisch Technologisch Sociaal

Juridisch

Ecologisch

Renovatie

5

5

2

5

2

3

3

Experience
platform

3

3

3

5

3

3

4

Leisure
wonderland

2

3

5

4

5

3

4

Business model

“Figuur 6.5: voorbeeld invulling FOETSJE op schaal van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend)”
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Het kan voorkomen dat het Foetjse model niet
toereikend is dan kan de onderstaande SFA
methodiek beter of in combinatie met het
Foetjse model gebruikt worden.

••

Johnson en Scholes (2008) zien feasibility
(haalbaarheid) als onderdeel van een groter
framework om een strategie te evalueren en
selecteren: in hun SFA model onderscheiden
zijn;

••

••

Suitability: past de gekozen strategie bij
trends en ontwikkelingen in de
branche? En wordt met deze strategie
gekapitaliseerd op de kwaliteiten van
de verschillende stakeholders?
Feasibility: hiermee wordt de
haalbaarheid bedoeld zoals bij het
FOETSJE model is uitgewerkt
Acceptability : wat zijn de risico’s
waarmee je rekening moet houden? Wat
is de return on investment
(deels overlap met haalbaarheid) en wat
is de kans dat je de stakeholders mee 		
krijgt bij de keuze van de strategie?

The SAFe criteria
Suitability

- Does a proposed strategy address the
key opportunities and constraints an
organisation faces?

Acceptability

- Does a proposed strategy meet the
expectations of stakeholders?
- Is the level of risk acceptable?
- Is the likely return acceptable?
- Will stakeholders accept the strategy?

Feasibility

- Would a proposed strategy work in
practice?
- Can the strategy be fincanced?
- Do people and their skills exist or can they
be obtained?
- Can the required resources be obtained
and integrated?

In figuur 6.6 wordt nog eens beknopt uitgelegd
wat de drie criteria inhouden. Met de indicator
‘acceptability’ wordt direct de brug gelegd
naar stap 5 van het stappenplan: wat is het
draagvlak onder de stakeholders voor de
gekozen optie.

“Figuur 6.6 Suitability, Feasibility en Acceptability”
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6.5.

Draagvlakanalyse

Stakeholders kunnen achter de
gezamenlijke ambitie staan van
de doorontwikkeling van het
openluchtzwembad. Pas met stap
4 is duidelijk geworden wat die
doorontwikkeling precies betekent en
welke partijen hierbij definitief betrokken
(moeten) worden. Daarom is het opnieuw
relevant om te bepalen hoe alle huidige
en beoogde stakeholders tegenover deze
definitieve ontwikkelrichting staan.
Van Walsum (2014) heeft de analyse
van draagvlak onder stakeholders in
onderstaande figuur weergegeven. Aan
de basis staat de behoefte (1), in feite
de motivatie om mee te doen met het
project. De motivatie is nauw verbonden
met de eerder geanalyseerde belangen
per stakeholder. Nu wordt bekeken of
die belangen zijn veranderd met de
definitieve keuze voor de ontwikkelrichting.
Iedere stakeholder zoekt vervolgens naar
informatie (2) om een afweging te kunnen
maken waarom je wel of niet zou moeten
deelnemen aan het nieuwe project (3). Een
stakeholder kan verschillende redenen

hebben om mee te doen zoals verwacht
economisch rendement, imagoversterking
en politieke belangen. Anderzijds kan een
stakeholder nu ook overwegen (4) om toch
niet mee te doen omdat er bijvoorbeeld te
weinig “resources” voorhanden zijn (capaciteit,
geld) of de risico’s te groot. De stakeholder
besluit op basis van deze overwegingen om
deelname wel of niet toe te zeggen (5), men
heeft dus de intentie om wel of niet deel te
nemen. Met de intentie om deel te nemen,
rijst de vraag in welke mate een stakeholder
bereid is om te investeren (6). Investeren in het
project kan op verschillende manieren zoals:
met kennis, menskracht, materialen en geld.
Welke voorwaarden worden aan de deelname
en investering gesteld? Wordt de investering
alleen toegezegd als ook andere investeerders
toezeggen? Als de specificaties van deelname
helder zijn, volgt een definitieve toezegging (of
niet) (7).

Analysetool regie: draagvlakmatrix
A. Analyse v. ‘‘draagvlak’’:bepalen v/d mentale positie v/d stakeholders.
1

Behoefte/drive

Motivatie om mee te doen met het project

2

Kennis/info
zoekgedrag

Kennis achterliggende gedachte, het doel, de pro’s + contra’s

3

Afweging/
evaluatie

De wijze van afweging bij oordeel

4

Beslissingsgedrag Redenen om beslist wel/niet mee te doen

5

Intentie

In hoeverre is men van plan mee te doen?

6

Investering

Hoeveel, wanneer tegen welke voorwaarden

7

Deelname

In hoeverre doet men mee aan het project?
“Figuur 6.7. draagvlakanalyse”
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Voor iedere stakeholder kan nu worden bepaald waar
in dit proces men zich bevindt en wat de (mentale)
positie is ten opzichte van het project. Net als bij
de krachtenveldanalyse is het ook hier mogelijk om
stakeholders nog te beïnvloeden, bijvoorbeeld door
het wegnemen van twijfels over mogelijke risico’s
(meer informatie geven). In dit stadium is het zinvol om
een gedegen risicoanalyse op te stellen. Deze analyse
kwantificeert nader benoemde risico's door het bepalen
van de kans dat een dreiging zich voordoet en de
gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg.
Het maken van een risicoanalyse is van belang om in kaart
te brengen welke risico’s er mogelijkerwijs in de toekomst
een rol kunnen gaan spelen. Hoe groot de kans is en wat
voor beheersmaatregelen er genomen kunnen worden.
Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht van stakeholders
in een tabel en een inschatting per aspect van de
draagvlakmatrix hoe de stakeholder hierop ‘scoort’.
Het bepalen van het draagvlak voor het project bij
iedere stakeholder is belangrijk voordat stap 6 van het
stappenplan van start gaat.
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6.6.

Stakeholder regieplan

De laatste stap in het stappenplan is het stakeholder regieplan.
Tot nu toe is veel informatie verzameld over de stakeholders. Je
weet als eigenaar van je openluchtzwembad:
••
Wie de belangrijkste stakeholders zijn;
••
Wat hun belang en macht is;
••
Hoe het netwerk van stakeholders eruit ziet;
••
Wat de haalbaarheid is van de gewenste ontwikkelrichting;
••
Wat het draagvlak is van iedere stakeholder ten aanzien van
de gewenste ontwikkelrichting.

Nu is het tijd om het proces te beschrijven
van planvorming en intentie tot
deelname tot de realisatie van het nieuwe
businessmodel. Wat moet er gebeuren,
wie neemt welke rol in, wie krijgt welke
verantwoordelijkheid en hoe wordt de
voortgang gemonitord? Ga je daarvoor
individuele gesprekken aan, arrangeer je
een stakeholderbijeenkomst? Individuele
gesprekken zijn zinvol als je bij sommige
stakeholders nog twijfel wilt wegnemen,
vragen wilt beantwoorden of commitment
wil creëren voor de beoogde rol van die
stakeholder. Ook is het investeren in een
individueel gesprek waardevol om een
stakeholder aan jou of aan het project
te binden waarvan een aanzuigende
werking kan uitgaan. Als deze stakeholder
voor de volle 100% achter het project
staat, gaan anderen automatisch mee.
Meestal is het resultaat van dit eerste
deel van het regieplan een tijdspad met
daarin uiteengezet de activiteiten van de
initiatiefnemer(s) om alle stakeholders te
spreken/ dan wel voor het eerst bijeen te
brengen.
Een valkuil voor een initiatiefnemer
(bijvoorbeeld de gemeente) is dat het
initiatief bij de initiatiefnemer blijft.
Het is nu belangrijk om na te gaan hoe
je andere stakeholders kunt prikkelen
om hun beoogde rol op te pakken.
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Daarom adviseren Nuiver et al. (1998) om
een facilitator aan te wijzen voor een eerste
stakeholderbijeenkomst. Deze facilitator moet
neutraal zijn en een dergelijke bijeenkomst
in goede banen leiden. Het doel van deze
bijeenkomst kan zijn dat iedere stakeholder
voor zichzelf een duidelijke rol heeft
geformuleerd en dat er overeenstemming
is over de wijze van aanpak. Een belangrijke
beslissing betreft de regisseursrol. Wie neemt
het voortouw in de samenwerking, bewaakt
de voortgang en brengt partijen bij elkaar?
Dat kan een van de stakeholders zijn, maar
meestal is daarvoor intern onvoldoende
capaciteit waardoor voor een groter project een
extern bedrijf of persoon de regisseursrol krijgt
toegewezen.
Nuiver et al. (1998) adviseren om de gemaakte
afspraken officieel vast te leggen. Toezeggingen
en commitment staan dan op papier en het
geeft ook de mogelijkheid de samenwerking
wereldkundig te maken.
Tenslotte wijzen Nuiver et al. (1998) op het
belang van het goed regelen van de nazorg.

7. Belevingsconcepten
Op basis van de businessmodellen zijn er ter inspiratie verschillende belevingsconcepten
ontwikkeld. De belevingsconcepten zijn niet getoetst op haalbaarheid maar dienden ter
inspiratie en zijn bedoeld om de partijen van openluchtzwembaden uit hun comfortzone te
halen qua denkwijze. Een zwembad en de locatie van het zwembad kunnen voor zeer diverse
doeleinden gebruikt worden. In eerste instantie zijn er drie overkoepelende belevingsconcepten
ontwikkeld op abstract niveau. Daar opvolgend zijn specifiekere concepten ontwikkeld met
inspirerende voorbeelden van productuitwerkingen. Dit hoofdstuk van het rapport biedt een
opsomming van alle creatieve belevingsconcepten. Echter, het definitieve belevingsconcept
moet per openluchtzwembad apart ontwikkeld worden mede op basis van het ingevulde
businessmodel.

7.1. Overkoepelende belevingsconcepten
7.1.1. VogelVrij
Veel mensen hebben het erg druk. Niet alleen ouders maar ook
kinderen en opa’s en oma’s hebben een drukke agenda. Deze families
vinden het fijn om even tijd voor elkaar te maken en het gevoel van rust,
ontspanning en bezinning te ervaren. Om het concept VogelVrij toe te
passen wordt er op één locatie midden in de stad gezorgd voor rust.
Dit door de natuur naar de stad te halen. De natuur brengt het beste
in iedereen naar boven. Het geluk van rust en ravotten in de omgeving
komt hier samen. Door een pure omgeving waar de clusters Leisure,
Food en Nature samen komen kan het drukke leven even ontvlucht
worden. In dit concept is er geen ruimte voor drukke levens en volle
agenda’s. De locatie moet een plek worden waar de mensen zich vrij
voelen en waar het goede leven even naar voren komt en eventueel zelfs
gevierd kan worden. Zie bijlage II.

7.1.2. Tijdloos
Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar
vrijetijdsactiviteiten die actief zijn. Ook wanneer het minder weer is
worden er toch vaak actieve activiteiten ondernomen. Het concept
tijdloos speelt hier op in. Het gaat erom dat ongeacht de tijd van het
jaar er altijd iets te doen valt. Deze activiteiten moeten ervoor zorgen
dat er iets wordt bijgebracht. Hierin komt de kernwaarde educatie
terug. Vooral voor kinderen is het interessant en een uitdaging om
spelenderwijs iets te ondernemen en er ook nog van te leren. Naast
het avontuur en de educatie komt ook de creativiteit naar voren. De
actieve activiteiten kunnen door iedereen anders worden gedaan.
Vooral de eigen invulling van de vrije tijd is hier belangrijk waardoor de
creativiteit naar voren komt. De passie van ouders en kinderen wordt
vaak vergeten of komt niet tot nauwelijks tot uiting. De passie kan hier
(terug) gevonden worden. Kortom de locatie zorgt voor ‘extra’ energie
en daarnaast kan er ook nog wat geleerd worden.
Zie bijlage III.
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7.1.3. Het hart
Veel mensen vertrekken van het buitengebied naar de stad. Dit
betekent dat het buitengebied steeds minder te bieden heeft voor
mensen. Bij het concept Het Hart is het de bedoeling om van de
buitengebied locaties weer een centrum te creëren. Er is steeds minder
vrije tijd en deze moet steeds beter ingevuld worden. Hier gaat het
erom dat er weer een ontmoetingsplek ontstaat waar verschillende
dingen te ondernemen zijn. Er ontstaat een centrale plek waar niet
alleen de mensen woonachtig in het buiten gebied kunnen komen,
maar ook de mensen uit de stad. Door de nieuwe invulling is er een
nieuw centrum ontstaan waar Hart is voor elkaar, waar mensen met
elkaar verbonden worden, waar gelijkheid is en waar mensen betrokken
zijn met elkaar. Zie bijlage IV.

7.2. Productuitwerkingen
7.2.1. In-Pool-Entertainment
Bij In-Pool Entertainment gebruik je de lege bak die in de zomer als
zwembad dient als locatie voor entertainment. Entertainment zien wij
als activiteiten voor vermaak en plezier.
Het publiek verzamelt zich om het zwembad en kijkt naar het
entertainment wat zich dus in het zwembad afspeelt. Het feit dat
het publiek naar beneden moet kijken in plaats van naar boven, want
normaliter bevindt het entertainment zich op een verhoging, zorgt
voor een totaal andere beleving. Indien er geen gasten aanwezig zijn,
kan de locatie voor andere doeleinden gebruikt worden. Dit kan dan in
samenwerking met locale partijen gedaan worden. Wij denken dan aan
bijvoorbeeld een skatebaan, panna-veld, bokswedstrijd, (straat) theater,
kinderfeestjes en dergelijke.

7.2.2. Outdoor Speeltuin
In de zomermaanden gaan veel kinderen naar een zwembad, dit is een groot en speels avontuur.
Om dit avontuur plaats te laten vinden in welke maand van het jaar dan ook, is het speelparadijs
ontwikkeld. Het speelparadijs is dé outdoor ‘indoor’ speeltuin.
Het speelparadijs zal zich richten op kinderen. Kinderen kunnen
klimmen, klauteren, kruipen, glijden, rennen en springen in het
speelparadijs; een actief avontuurlijk dagje uit voor kinderen. Het
speelparadijs kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd.
1.
Het speeltoestel wordt in het zwembad geplaatst;
2.
Het speeltoestel wordt naast het zwembad geplaatst;
3.
Het zwembad wordt gevuld met ballen óf water;
4.
Het speeltoestel wordt over het zwembad geplaatst, zwembad
		
wordt gevuld met ballen óf water.
Zoals hiernaast is weergegeven is het speelparadijs in alle maanden
van het jaar toepasbaar. Tevens kun je de locatie nog uitbreiden met
andere speeltoestellen. Het zwembad wordt één groot avontuur:
vanuit het klimtoestel met een glijbaan in de ballenbak of het water.
Welk kind wil dat nu niet?
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7.2.3. Nomads & Energize
Je ziet ze tegenwoordig steeds vaker: de
Nomads, een werkende reiziger die zich
continu verplaatst op zoek naar nieuwe
(carrière-)uitdagingen. Hij reist bij voorkeur
tussen grote steden in zowel binnen- als
buitenland. Een Urban Nomad is 24/7 online en
maakt zijn eigen keuzes als het gaat om werk
en vrije tijd. Daarnaast willen ook jongeren
steeds vaker ergens anders studeren dan thuis,
ze gaan dan graag naar een rustige horeca
gelegenheid waar WiFi aanwezig is.
Om het seizoen te verlengen van de
openluchtzwembaden is Nomads & Energize
bedacht: Nomads & Energize is de nieuwe
werkplek voor Nomands, jong professionals,
bedrijven en studenten.

Elk openluchtzwembad met een
horecagelegenheid kan zich omtoveren tot ‘the
place to be ‘ voor deze groep. Een creatieve
plek met koffie en WiFi, wie wil dat nu niet?
Om dit allemaal nog eens te versterken en aan
te vullen is het volgende ontwikkeld. Bedrijven
zijn vaak opzoek naar vergaderruimtes,
bedrijfsuitjes of teambuilding activiteiten. Deze
kunnen met Nomads & Energize allemaal
plaatsvinden in het openluchtzwembad.
Tijdens creatieve sessies, bedrijfsuitjes en
teambuildingsactiviteiten moet er wat actiefs
te doen zijn. Het openluchtzwembad kan
dit aanbieden in de vorm van Aqua Bubbles.
Met de Aqua Bubbles is er in elke seizoen wat
te doen in het openluchtzwembad. Weer of
geen weer een Aqua
Bubble kan altijd.

7.2.4. Urban-Gardening
Urban Garden maakt van een openluchtzwembad dé nieuwe sociale
ontmoetingsplek. Het terrein om het zwembad heen wordt gevuld
met zakken zand van één bij één meter. Deze zakken dienen als
moestuintjes waardoor er een volkstuin gecreëerd wordt. Een tuin
waar iedereen samen komt om zijn of haar tuintje bij te houden, het
verbouwen van groentes en kruiden. Mensen komen zo onder elkaar
waardoor saamhorigheid ontstaat.
De zakken zand hebben natuurlijk veel voordelen. Allereerst dienen
ze als inkomen, ze kunnen verhuurd worden voor een bepaald bedrag
per maand. Omdat je werkt met zakken zand, hoef je niet te bukken
of op je knieën te werken tijdens het verbouwen van
de groentes en kruiden. Dit maakt de Urban Garden
ook aantrekkelijk voor de wat oudere mens. Als laatste
zorgen de zakken zand voor het personaliseren van de
bezoeker van zijn of haar moestuintje. Op de zakken
zand kun je eenvoudig laten zien van wie het tuintje is
door de bezoeker zijn of haar naam er op te zetten, dit
zorgt natuurlijk weer voor meer binding. Als laatste kan
er met de Urban Garden verschillende events gehouden
worden. Hierbij moet je denken aan een biologische
markt, workshops, etc.
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7.2.5. Winterwellness
WinterWellness is een product waarbij de gasten tijdens
de winter gebruik kunnen maken van de faciliteiten in
en rondom het zwembad. Denk hierbij aan ijsbanen,
koudwater therapie, heerlijke sauna’s, warme kachels,
bepaalde sessies die geboekt kunnen worden zoals
massages, reinigingskuurtjes, hammam en aan lekker
eten. Het voordeel is dat het zwembad het hele jaar kan
open blijven.
Duurzaamheid staat centraal. De faciliteiten waarover het
zwembad beschikt met, zullen worden opgewaardeerd
naar hoogstaande duurzame voorzieningen. Dit betekent
niet dat het altijd gepaard zal gaan met hoge kosten.
Er zijn ook mogelijke manieren om kostenbesparend
te werken namelijk tegen gereduceerde investeringen
door bijvoorbeeld te investeren in de aanschaf van water
zuiverende planten die het zwembad op een natuurlijke
wijze kan filteren.

7.2.6. Cultuurtuin
Het openluchtzwembad als cultuurtuin, waar bezoekers (betaalt/
openbaar) kunnen genieten van een prachtige tuin vol bloemen en
planten, waar diverse buitenkunst staat opgesteld. De bezoeker kan
genieten van een prachtige wandeling door deze tuin en eindigen op
een klein terrasje/restaurantje met een bakje koffie en een gebakje.
Het zwembad verliest haar functie als zwembad. De cultuurtuin
biedt een uitstekende uitkomst voor mensen die graag een middagje
uit willen of binnen hun omgeving een eindje willen wandelen of
genieten van de aanwezigheid van kunst en cultuur. Daarnaast kan
deze locatie uitstekend worden ingezet als ontmoetingsplek en een
sociale of culturele functie krijgen. De binnenruimte (restaurantje) zou
bij slecht weer periodes kunnen worden ingezet als soort wijkcentrum
en de ruimte verhuren voor verschillende doeleinden. Wij denken
dan aan dagbesteding voor ouderen en kwetsbare mensen uit de
samenleving en aan het verhuren van de ruimte voor vergaderingen en
feesten. Verder kan de tuin ook goed gebruikt worden voor culturele
evenementen voor kunst en cultuur voor crowdfunding evenementen,
bijvoorbeeld voor beginnend kunstenaars.
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8. Nawoord
In de hoofdstukken is een samenvatting gegeven van de vele
onderzoeken die wij gedaan hebben in de afgelopen jaren. Het
geeft u handvatten om met uw openluchtzwembad aan de slag te
gaan. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat u met vragen zit
die gelden voor uw situatie en die nader onderzoek of uitleg vergen.
Onze opgebouwde expertise willen wij graag met u delen. Wij willen
samen met u een concept ontwikkelen die past bij uw situatie. U
kunt daarvoor contact opnemen met Pim Dopheide (dopheide.p@
nhtv.nl / +31 6 537 11 970) of Anne-Marie Geijsel (geijsel.a@nhtv.nl / +31
6 539 18 979) voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek kunnen wij
u aanbevelingen doen over te nemen stappen.
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10. Bijlage I
		Toelichting RECRON leefstijlen
Om te kunnen bepalen welke doelgroep bij welk businessmodel past, wordt gebruik gemaakt
van de RecreantenAtlas van de Recron en The SmartAgent Company. De consument van
nu is een levensstijl consument. De hedendaagse consument gaat op zoek naar unieke,
bijzondere authentieke belevenissen. Het gedrag van de consument is vandaag de dag niet
meer uitsluitend op basis van demografische kenmerken zoals leeftijd, gezinsfase of inkomen
te begrijpen. Consumenten kiezen tegenwoordig vooral op basis van wensen, motieven en
interesses. Op deze wijze kan het feitelijk gedrag van de doelgroep beter verklaard worden. Er
zijn 7 belevingswerelden te onderscheiden die zijn verdeeld in 4 kwadranten. De levensstijlen
die horen bij de dagrecreant zijn in onderstaande tabel verwerkt. De percentages staan voor het
percentage per levensstijl binnen de totale 7 levensstijlen.
Dagrecreatie is lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning

Harmonie
Creatief en
inspirerend
rood
6,1%

Uitbundig
geel
18,2%

Gezellig lime
24,2%

ondernemend
paars

9,4%
Ingetogen
aqua
16,7%
Stijlvol en
luxe blauw
9,0%

Controle

Rustig groen
16,4%

Zekerheid

Het gezelschap, de mensen centraal

Activiteiten centraal

Vitaliteit

De werelden in het
BSR model
7 belevingswerelden
met percentages

Dagrecreatie is ontspannen en tot rust komen

“Figuur 10.1 Leefstijlen van Recron”
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De 7 levensstijlen staan voor:
Uitbundig geel “samen actief bezig zijn,
uitgaan en genieten”

Gezellig lime “even lekker weg met
elkaar”

Levensgenieters die graag samen met anderen
actief en sportief recreëren. Actief, sportief,
gezellig en verrassend. Contact met anderen
is belangrijk. Deze recreanten beschikken over
iets meer budget dan gemiddeld.

Gewone, gezellige mensen, die recreëren
om even weg te zijn van de dagelijkse
beslommeringen. Samen zijn, gezelligheid,
rust en (sportieve) ontspanning staan
centraal. Daarbij wordt en beetje op de
kosten gelet.

Rustig groen “even rust nemen in eigen
omgeving”
Nuchtere, gewone, kalme recreanten die
willen uitrusten, ontspannen en tijd willen
hebben voor hobby’s. Even rust nemen in
eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben.
De oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep
relatief oververtegenwoordigd.
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Ingetogen aqua “brede interesse,
ruimdenkend, engagement”
Bedachtzame, serieuze in cultuur
geïnteresseerde consumenten die wat
willen betekenen voor de maatschappij.
Ook sportieve activiteiten, ze willen graag
fit blijven. Relatief veel “empy nesters”,

die echter nog volop meedoen met de
maatschappij.

Stijlvol en luxe blauw “luxe, stijlvol
ontspannen, sport en ‘social network”
Zelfverzekerde consumenten die vinden
dat ze wel wat luxe en stijlvolle ontspanning
verdienen. Zakelijk en intelligent gericht op
exclusieve vormen van recreatie. Recreëren
betekent ontspannen en afstand nemen van
de dynamiek van alledag.

en ruimdenkend. Recreatie betekent sport
en ontspanning, maar ook moderne kunst en
andere culturen.

Ondernemend paars “cultuur, historie,
verrassing en inspiratie”
Laten zich graag verrassen en inspireren.
Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven.
Het gewone is vaak niet goed genoeg. Centraal
staat cultuur en sportiviteit/activiteit. Relatief
veel jonge één- en tweepersoonshuishoudens.

Creatief en inspirerend rood “creatieve,
uitdagende en inspirerende ervaringen”
Gaan graag buiten de bebaande paden, het
onbekende is spannend en prikkelend. Zijn
onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek
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