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Voorwoord 
Voor u ligt het KTO 2015. Eén keer in de drie jaar neemt de ACLO samen met het 

Sportcentrum (SC) een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) af onder de sporters om een 

beter beeld te krijgen van hun  waarneming van de kwaliteit van het sportaanbod bij de 

ACLO. De resultaten kunnen gebruikt worden om mogelijke verbeterpunten te detecteren 

op het gebied van locaties, begeleiding, ondersteunende faciliteiten  en communicatie. 

Daarnaast is het erg interessant om te kijken naar verschillen tussen eerstejaars en 

ouderejaars studenten, RUG- en HG-studenten en Nederlandse en internationale 

studenten. De conclusies hiervan kunnen gebruikt worden om per doelgroep 

verbeterpunten aan te dragen. 

Het KTO is een intern document dat gebruikt zal worden door de besturen van de ACLO 

en door het SC. Het is echter de insteek om de conclusies van het rapport ook terug te 

koppelen aan de sportbewijshouders die door het invullen van de enquête bijgedragen 

hebben aan het onderzoek. 

1. Beschrijvende statistieken 
In totaal hebben 2.405 mensen de enquête volledig ingevuld. Hiervan was de meerderheid, 

ruim 65%, vrouw. Verder zijn eerstejaars met 888 volledig ingevulde enquêtes ruim 

vertegenwoordigd. Dit zorgt vooreen goed beeld van hun voorkeuren. Tot slot blijkt een 

overgrote meerderheid, 1.941 van de 2.073 mensen van wie deze informatie bekend is, 

uitwonend te zijn en studeert ruim 65% van de respondenten aan de RUG terwijl slechts 

28% van de respondenten aan de HG studeert. Een overzicht van de persoonskenmerken 

staat in Tabel 1. 

Kenmerk Aantal % van totaal 

Aantal volledig 
ingevulde enquêtes 

2.405 100 

Man 806 33,5 

Vrouw 1.582 65,8 

1e-jaars 888 36,9 

2e-jaars of ouder 1.517 63,1 

Thuiswonend 132 5,5 

Uitwonend 1.941 80,7 

RUG 1.555 64,7 

Hanze 676 28,1 

Tabel 1: persoonskenmerken van de respondenten 

1.2 Oordeel over SC/ACLO/communicatiemiddelen 
Kijkend naar het algemene oordeel over het SC / de ACLO, valt het op dat deze met een 

cijfer van 7,9 goed beoordeeld wordt. Het onderdeel variatie in het sportaanbod wordt 

beoordeeld met een 8,3 terwijl het onderdeel prijskwaliteit-verhouding een 8,5 scoort. Ook 
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de website en de verschillende oordelen over de balie en haar medewerkers scoren 

bovengemiddeld met cijfers boven de 7.  

Zowel de ACLO-nieuwsbrief als het gebruik van social media (Facebook en Twitter) scoren 

echter relatief laag met cijfers tussen de 6 en de 6,6. Hier liggen mogelijkheden tot 

verbetering. Daarnaast wordt de klachtenprocedure slecht beoordeeld. Een kanttekening 

hierbij is  dat slechts 82 mensen hun oordeel hebben gegeven over de klachtenprocedure. 

Kenmerk N Gemiddelde 

Algemeen rapportcijfer 2358 7,9 

Variatie sportaanbod 2358 8,3 

Prijskwaliteit-verhouding 2364 8,5 

Indeling website 2218 7,0 

Informatiewaarde 
website 

2224 7,1 

Gebruik van Facebook 910 6,6 

Gebruik van Twitter 43 6,0 

ACLO-nieuwsbrief 860 6,4 

Telefonische 
bereikbaarheid balie 

479 7,5 

Wachttijd balie 1256 7,3 

Klantvriendelijkheid 
baliemedewerkers 

1512 7,7 

Hulp bij balie 1503 7,7 

Klachtenprocedure 82 5,4 

Tabel 2: algemene cijfers en communicatiemiddelen 

Een belangrijke statistiek is uiteraard de intentie om het sportbewijs te vernieuwen. Het 

merendeel, ruim 79%, zegt dit zeker wel of waarschijnlijk wel te gaan doen. 9% twijfelt 

terwijl de resterende 8-9% dit zeker niet of hoogstwaarschijnlijk niet gaat doen.  

1.3 Vergelijken HG en RUG 
Bij het vergelijken van HG-studenten met RUG-studenten valt op dat HG-studenten over 

het algemeen minder tevreden zijn over de verschillende onderdelen van de ACLO. Dit kan 

deels verklaren waarom het percentage HG-studenten achterblijft bij het percentage RUG-

studenten dat sport bij de ACLO. Verder valt op dat HG-studenten minder tevreden zijn 

over de klachtenprocedure en over de verschillende manieren van reserveren. Een 

overzicht van deze gegevens is te vinden in Tabel 3. 

Kenmerk Hanze RUG 

Gebruik Twitter 6,2 5,9 

Telefonische 
bereikbaarheid balie 

7,3 7,6 

Rapportcijfer 5,1 5,7 
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Klachtenprocedure 

Tabel 3: opvallende cijfers HG versus RUG 

1.4 Vergelijken eerstejaars met ouderejaars 
Eerstejaars studenten zijn over het algemeen iets meer tevreden over de ACLO dan 

ouderejaars. Dit geldt echter niet voor hun oordeel over het gebruik van social media; 

daarbij valt op dat het gebruik van Twitter totaal niet aansluit bij de wensen van eerstejaars; 

zij geven hier een 3,0 voor, tegen een 6,1 voor ouderejaars. Daarnaast scoort de 

klachtenprocedure bij eerstejaars een lage 4,9 tegenover een 5,6 voor ouderejaars. Van de 

respondenten heeft 12% wel eens een klacht willen indienen. Een derde deel geeft aan 

actie ondernomen te hebben naar aanleiding van de klacht. 

Kenmerk Eerstejaars Ouderejaars 

Gebruik Facebook 6,3 6,7 

Gebruik Twitter 3,0 6,1 

Rapportcijfer 
Klachtenprocedure 

4,9 5,6 

Tabel 4: opvallende kenmerken cijfers eerstejaars versus ouderejaars studenten 

1.5 Vergelijken nationale met internationale studenten 
Bij het vergelijken van nationale studenten met internationale studenten, valt op dat de 

internationals over het algemeen meer tevreden zijn over de aanwezige faciliteiten en de 

begeleiding. Wel zijn zij kritischer over het reserveren per telefoon en negatiever over de 

klachtenprocedure. Verder zijn er weinig noemenswaardige verschillen op te merken. 

Kenmerk Nationale 
studenten 

Internationale 
studenten 

Klantvriendelijkheid 
baliemedewerkers 

7,7 8,1 

Manier waarop iemand 
geholpen is  

7,7 8,1 

Rapportcijfer 
klachtenprocedure 

5,5 4,6 

Tabel 5: opvallende cijfers nationale studenten versus internationale 

studenten. 

1.6 Vergelijken mannen met vrouwen 
Tot slot zijn de mannelijke respondenten met de vrouwelijke respondenten vergeleken. 

Mannen zijn over het algemeen meer tevreden dan de vrouwelijke respondenten. Enige 

uitzondering hierop vormt de klachtenprocedure, die door vrouwen beter beoordeeld 

wordt.  
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Kenmerk Man Vrouw 

Indeling website 7,1 6,8 

Informatiewaarde 
website 

7,3 6,9 

Gebruik Facebook 6,7 6,3 

Gebruik Twitter 6,2 5,8 

ACLO nieuwsbrief 6,6 6,2 

Rapportcijfer 
klachtenprocedure 

5,3 5,6 

Tabel 6: opvallende kenmerken cijfers man versus vrouw 

2. Fitness 
Een belangrijk onderdeel van het SC is de fitnessruimte. 426 respondenten maken gebruik 

van de fitnessruimte. Hierin ligt ruimte voor groei, want 1.619 mensen geven aan fitness te 

gaan gebruiken wanneer deze inbegrepen zou zijn in het passe-partoutsysteem. Hiervoor 

blijken zij echter niet bereid om veel te betalen; gemiddeld leggen zij hun maximale prijs 

voor een passe-partout inclusief fitness op €76,66. 

De begeleiding bij de fitness scoort slecht met een 4,9. Ook vindt men de ruimte veel te 

druk. Omdat deze schaal subjectief opgesteld is (variërend van veel te druk tot rustig) dient 

de tabel bekeken te worden voor een goed oordeel. De onderdelen hygiëne, cardio-

apparaten en krachtapparaten materialen voor vrije oefeningen scoren allen een ruime 

voldoende. De hoeveelheid werkplekken voor vrije oefeningen scoort een 5,0 en verdiend 

dus aandacht. Een overzicht van deze gegevens is te vinden in Tabel 7. 

Kenmerk N Gemiddelde 

Aantal ingevulde 
enquêtes (onderdeel 
fitness) 

426 - 

Gebruik fitness als in 
passe-partout 

1619 - 

Maximale prijs voor 
passe-partout inclusief 
fitness 

1619 €76,66 

Begeleiding fitness 356 4,9 

Hygiëne bij fitness 416 6,4 

Aantal cardio-apparaten 255 6,6 

Kwaliteit cardio-
apparaten 

255 6,9 

Aantal krachtapparaten 359 6,7 

Kwaliteit 
krachtapparaten 

359 6,8 

Hoeveelheid 266 5,0 
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werkplekken voor vrije 
oefeningen 

Kwaliteit materialen voor 
vrije oefeningen 

263 6,5 

Algemeen cijfer 
Sportsbar 

246 7,9 

Tabel 7: beoordeling fitnessfaciliteiten Sportcentrum  

3. Algemene uren 
De  algemene uren zijn een belangrijk onderdeel van de ACLO. Dit is te zien in het aantal 

actieve deelnemers van de algemene uren; ruim 71% van de respondenten zegt hieraan 

deel te nemen. Zij beoordelen de kwaliteit van de begeleiding met een 7,6. Het oordeel 

over de drukte van deze uren loopt sterk uiteen. Wederom is ervoor gekozen om een 

subjectieve schaal te gebruiken (variërend van veel te druk tot rustig). Ook hier dient deze 

tabel dus volledig bekeken te worden voor een goed oordeel. Tot slot scoort de 

communicatie bij lesuitval een 6,7.  

 

 

Kenmerk N Gemiddelde 

Aantal ingevulde 
enquêtes (onderdeel 
algemene uren) 

1723 - 

Kwaliteit begeleiding 
algemene uren 

1723 7,6 

Kwaliteit communicatie 
bij lesuitval 

1232 6,7 

Mogelijkheid tot sport 
op gewenste tijdstip 

1703 6,8 

Inhoud van de 
sportactiviteit 

1677 7,8 

Beschikbaarheid van 
informatie 

1708 8,0 

Tabel 8: beoordeling algemene uren ACLO  

4. Cursusuren 
De cursussen worden over het algemeen zeer goed beoordeeld. De verschillende 

onderdelen worden allen hoger dan een 7,0 beoordeeld. Een precieze specificatie van 

deze cijfers staat in Tabel 9. 

Kenmerk N Gemiddelde 

Aantal ingevulde 926 - 
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enquêtes (onderdeel 
algemene uren) 

Inhoud van de cursus 907 7,8 

Begeleiding bij de cursus 905 7,9 

Duur van de cursus 908 7,6 

Aantal beschikbare 
plekken 

887 7,2 

Voorinschrijving 827 7,3 

Lotingsysteem 781 7,0 

Borgbetaling 859 7,1 

Na-inschrijving 691 7,2 

Tabel 9: beoordeling cursusuren van de ACLO  

 

 

 

 

 

 

 

5. Verenigingsleden 
Verenigingsleden zijn zeer tevreden over de inhoud van de trainingen (7,8), de begeleiding 

bij de trainingen (7,7) en de lengte van de trainingen (7,8). Binnen de sportbewijshouders is 

deze groep bovengemiddeld tevreden. Wel zijn zij relatief kritisch over het tijdstip van de 

trainingen, welke zij beoordelen met een 7,0. 

Kenmerk N Gemiddelde 

Algemeen rapportcijfer 945 7,8 

Variatie sportaanbod 946 8,3 

Prijs-kwaliteit verhouding 951 8,5 

Algemeen rapportcijfer 
verenigingen 

950 7,8 

Inhoud trainingen 762 7,8 

Begeleiding trainingen 764 7,7 

Lengte trainingen 768 7,8 

Tijdstip trainingen 767 7,0 

Tabel 10: beoordeling verenigingsuren van de ACLO 
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6. Reserveren 
Het vergelijken van de kanalen waarmee gereserveerd kan worden, laat zien dat de website 

erg populair is. Ruim 97% van de respondenten geeft aan dit kanaal te gebruiken. De 

website wordt beoordeeld met een 8,1. Reserveren aan de balie (N=52) en telefonisch 

(N=29) zijn beduidend minder populair.  

Kenmerk Gemiddelde (SC) Gemiddelde 
(WAS) 

Via de website 894 97,0 
Mondeling aan de balie 52 5,6 
Telefonisch via de balie 29 3,1 
Tabel 11: reserveringskanalen  

7. Locaties 
Er zijn twee locaties vergeleken: het Sportcentrum (SC) en het WAS. Het SC scoort beter 

op de onderdelen: openingstijden, kleedkamers en restaurant. Het WAS wordt 

daarentegen beter beoordeeld op de onderdelen fietsenstalling, parkeergelegenheid en 

hygiëne (zowel in de sportruimten als de kleedkamers en sanitair). Uit deze cijfers blijkt dat 

beide locaties, zoals verwacht, verschillend scoren, wat uiteraard samenhangt met de 

beschikbare voorzieningen en het aantal sporters actief op beide locaties.  

Kenmerk SC 
(gemiddelde) 

WAS 
(gemiddelde) 

Aantal actieve 
gebruikers 

2208 1362 

Openingstijden 8,0 7,6 

Fietsenstalling 7,0 8,1 

Parkeergelegenheid 5,9 7,1 

Hygiëne sportruimten 6,9 7,4 

Kleedkamers en plek 7,1 6,6 

Hygiëne kleedkamers 
en sanitair 

6,5 7,3 

Restaurant 7,9 6,9 

Tabel 12: kwaliteit locaties (SC versus WAS) 

7.1 Zwembad WAS 
Het zwembad in de WAS scoort goed op de onderdelen kwaliteit (7,6) en hygiëne (7,4), 

maar minder goed op kleedruimte en openingstijden (6,8). Hierin ligt dus ruimte voor 

verbetering. Ook wordt het zwembad vaak beoordeeld met ‘goed te doen’, ‘druk’ of ‘erg 

druk’ (zie appendix). 
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Kenmerk Gemiddelde 

Openingstijden 6,8 

Kwaliteit 7,6 

Hygiëne sportruimte 7,4 

Kleedkamers en sanitair 6,2 

Inrichting kleedruimte 6,8 

Hygiëne kleedruimte en 
sanitair 

6,8 

   Tabel 13: cijfers zwembad (WAS) 

8. Vergelijking kerncijfers met vorig KTO 
Vergelijken we de kerncijfers van het huidige KTO met die van het overige KTO, dan valt 

op dat er relatief weinig verschillen zijn te ontdekken. Een aantal vragen zijn nieuw of 

vervallen en dus niet vergelijkbaar. De kerncijfers staan hieronder weergeven. Hierin valt op 

te merken dat het KTO 2014 door 800 mensen meer is beantwoord. Verder scoort de 

ACLO in 2014 hoger op ongeveer elk onderstaand onderdeel. 

Kenmerk Huidig KTO 
(2014) 

Vorig KTO 
(2010) 

Aantal deelnemers 2405 1616 

Algemeen rapportcijfer 7,9 7,8 

Variatie sportaanbod 8,3 8,3 

Prijs-kwaliteit 
verhouding 

8,5 8,5 

Inhoud algemene uren 7,8 7,5 

Begeleiding algemene 
uren 

7,6 7,5 

Inhoud cursus 7,8 7,8 

Begeleiding cursus 7,9 7,8 

Oordeel 
Klachtenprocedure 

5,4 4,8 

                            Tabel 14: vergelijking huidig KTO met vorig KTO 

9. Voornaamste aanbevelingen 

Verbeteren gebruik social media en nieuwsbrief 
Het eerste verbeterpunt heeft betrekking op de gebruikte communicatiemiddelen. 

Opvallend is dat zowel de nieuwsbrief als de social media teleurstellend scoren met cijfers 

tussen de 6 en de 6,6. Dit geldt zowel voor Twitter als Facebook, hoewel het gebruik van 

Facebook relatief mild beoordeeld wordt. Opvallend is dat vooral eerstejaars  social media 

als zeer slecht beoordelen. De ACLO en het SC zullen dus in kaart moeten brengen wat de 

wensen van deze doelgroep zijn op het gebied van social media en de nieuwsbrief, zodat 
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zij deze groep beter kunnen bedienen. Hierin zou een mogelijk onderzoek van de Denktank 

inzicht kunnen bieden. 

Verbeteren klachtenprocedure 
Naar aanleiding van het KTO 2010 is de klachtenprocedure gewijzigd. Dit heeft echter 

weinig effect gesorteerd. De klachtenprocedure scoort een onvoldoende (5,4), onder 

andere omdat men geen informatie kon vinden over de procedure, men de procedure te 

veel moeite vond kosten of omdat men de klacht niet belangrijk genoeg vond. De 

procedure scoort vooral slecht onder HG-studenten, eerstejaars en internationale 

studenten. De ACLO en het SC zullen dus proactief moeten zijn in het benaderen van deze 

studenten, om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke verbeterpunten in de 

klachtenprocedure. Deze zal in ieder geval nadrukkelijker en overzichtelijker gepresenteerd 

moeten worden.  

Verbeteren fitness 
De fitness is een belangrijk onderdeel van het SC. Bij het oordeel over de verschillende 

aspecten van de fitness valt op dat vooral de begeleiding en de hoeveelheid werkplekken 

voor de vrije oefeningen onvoldoende scoren. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat 

de fitness tegen een scherpe prijs aangeboden wordt en hier dus logischerwijs concessies 

in worden gedaan. Op basis van het KTO dient echter gekeken te worden of juist op deze 

twee onderdelen verbetering haalbaar is.  

Algemene uren 
De algemene uren scoren goed op bijna ieder onderdeel. Daarbij valt op dat het tijdstip en 

de kwaliteit van communicatie bij lesuitval enigszins achterblijven. De eerste hiervan is 

wellicht lastig te veranderen, maar berichten bij lesuitval kunnen bijvoorbeeld via een 

mobiele applicatie gemakkelijker en sneller verstuurd worden. 

Kleedkamers en hygiëne 
Hoewel de kleedkamers en hygiëne van het zwembad (WAS) en het SC voldoende scoren 

blijven deze cijfers achter bij de gemiddelde cijfers voor het sportaanbod en de 

voorzieningen in zijn geheel. Daar ligt dus ook hier ruimte voor verbetering. 

Parkeergelegenheid SC 
De parkeergelegenheid op het SC scoort een 5,9. Dit punt zal echter lastig te verbeteren 

zijn.  

 

10. Tips volgend KTO 

Beginnen met doel, vervolgens data verzamelen 
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Bij het analyseren van de data viel het op dat zowel het DB van de ACLO als het SC niet 

geheel duidelijk voor ogen had wat zij met de analyse van de data wilden bereiken. Er is 

zoveel data verzameld dat er zeer veel (gedetailleerde) analyses mogelijk zijn. Door vooraf 

een goed en helder beeld te hebben van wat de doelstelling is van het verzamelen van de 

data, kan er meer sturing worden gegeven aan het proces van de data-analyse en kan 

waardevolle tijd bespaard worden. Daarnaast wordt op deze manier vermeden dat er data 

verzameld wordt die later niet relevant blijkt, waardoor de enquête in kortere vorm 

gepresenteerd kan worden. Dit kan er tevens toe leiden dat meer mensen de enquête in 

zullen vullen omdat zij de tijd benodigd voor invullen niet langer als obstakel zien. De 

cruciale vraag hierbij is naar welke relaties SC/ACLO op zoek zijn. Dit kan geïnspireerd zijn 

door verwachtingen, maar ook door eerder gedane investeringen. 

Subjectieve schalen 
Bij het huidige KTO zijn een aantal schalen overgenomen uit het vorige KTO om 

vergelijkbare resultaten te krijgen. Hoewel dit als voordeel heeft dat gemeten cijfers 

vergelijkbaar zijn, valt op dat een aantal schalen subjectief gemeten zijn. Voorbeeld vormen 

de antwoorden op de vraag of men de fitnessruimte te druk vindt. Antwoorden daarop 

variëren van veel te druk tot rustig, met daartussen de waarden te druk, erg druk, druk, 

goed te doen, ruimte genoeg en prima. 

Probleem van het meten met een soortgelijke schaal is dat de waarden subjectief zijn. Dat 

betekent dat zij (kunnen) verschillen per persoon, wat niet-vergelijkbare antwoorden 

oplevert. Immers, het verschil tussen antwoordmogelijkheden ‘ruimte genoeg’ en ‘goed te 

doen’ is voor de ene respondent anders dan voor de volgende respondent. Beter is het om 

bijvoorbeeld een 1-7 Likert schaal met aan de ene kant te druk en aan de andere kant te 

rustig te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de tussenliggende waarden voor iedere 

respondent gelijke afstand tot elkaar hebben waardoor uitkomsten beter te vergelijken zijn. 

Ontbrekende data 
Opvallend bij het KTO 2014 is dat er bepaalde data onverklaarbaar ontbreekt. Zo is niet 

duidelijk waarom er bij ruim 300 mensen geen informatie beschikbaar is over hun 

woonsituatie (uit- of thuiswonend). Deze ontbrekende data zou de gevonden resultaten 

kunnen beïnvloeden. Verschil in browserkeuze zou hierin een rol kunnen spelen, indien 

vragen overslaan bij bepaalde browsers een optie is. Bij een toekomstig KTO kan 

geprobeerd worden om maatregelen te nemen zodat dit niet meer mogelijk is. 
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11. Open vragen 
Respondenten hebben massaal opmerkingen geplaatst en antwoord gegeven op de open 

vragen. Hieronder is een overzicht gegeven. Er is geprobeerd de opmerkingen te 

groeperen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van de problemen die spelen 

en de grootte van deze problemen. 

 

11.1 Waarom sport je niet meer bij de ACLO? 
Reden Frequentie 
Verhuisd 2x 
Combinatie van afstand, ergens anders sporten, tijdgebrek, tijden komen 
niet goed uit 

4x 

Lui 2x 
 
‘’Een combinatie van factoren. Heb vaak geen tijd, en als ik wel tijd heb (weekenden; 
vakanties) is de ACLO maar heel beperkt open’’ 

11.2 Heb je nog opmerkingen of tips voor de fitness? 
Tips Frequentie 

Te klein, te weinig materiaal, te weinig persoonlijke begeleiding 36x 

Duurt lang voor reparaties plaatsvinden/achterstallig onderhoud 21x 

Drukte fitness 21x 

Meer ruimte vrije gewichten 18x 

Hygiëne fitness 14x 

Begeleiding bij uitvoeren oefeningen 12x 

Te weinig loopbanden 10x 

Te harde muziek 9x 

Drempel om begeleiding te vragen ligt erg hoog 6x 

Informatievoorziening omtrent beperkte opening fitness 
verbeteren 

6x 

Fitness te duur (t.o.v. goedkope fitnessscholen met betere 
materialen) 

5x 

Kluisjes 2x 

‘’Onderhoud! Gevaarlijke situaties met losse bouten in barbells en dumbells en apparaten. 
Bovendien zijn apparaten ronduit ranzig. Zie ook het watertappunt.’’ 
‘’Meer loopbanden. De huidige drie zijn vaak bezet.’’ 

“”Door de week, vanaf 19.00 uur, is het vaak (tijdelijk) erg druk. Verbod op het gebruik van 
mobieltjes (gebruik van het toestel is langer omdat men de behoefte heeft tijdens het 
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sporten te communiceren met de buitenwereld) Muziek mag ook wel wat zachter zodat de 
mensen die oordopjes in hun oren hebben ook nog een beetje van hun eigen muziek 
kunnen genieten.’’ 
 
‘’De fitnessruimte is altijd overvol, meer ruimte is hard nodig.’’ 

‘’Begeleiding voor trainingsprogrammas.’’ 

 

11.3 Heb je nog opmerkingen of tips voor de ACLO? 
Klacht Frequentie 

Meer algemene uren in de avond  21x 

Meer ventilatie/klimaat controle systeem/airco in de WAS-zaal i.v.m. 

drukte bij body-fit  13x 

Meer zwemmomenten, ook in het weekend en rond 20.00 uur  12x 

Meer ruimte/teveel mensen bij algemene uren (body-fit!)  11x 

 
‘’Use English as a standard (especially in courses! If it is offered as English, it should be 
English only and not half Dutch) and organize the website in an easier way.’’ 
 
“Meer algemene uren voor zwemmen. Aanbod is nu te beperkt waardoor het op elk 

moment te druk is.” 

‘’1- I hope there are no lottery after the registration of the course. The rule should be 'first 
come, first served'. 2- I complained about the lottery rule once by handing a complaint 
form. But I didn't get any reply.’’ 
 
‘’+Goeie prijs/kwaliteit-verhouding. -Het is niet inzichtelijk waarom (squash)banen soms de 
hele dag bezet zijn. -Enige ventilatie bij de squashbanen zou gewenst zijn. -
Baliemedewerkers zijn soms wat zielloos. +Tennisbanen altijd goed verzorgd!’’ 

11.4 Waar ging je klacht over? 
Klacht Frequentie 

Te druk tijdens open uren 76x 

Douches (hygiëne, te heet, kapot) 64x 

Hygiëne 40x 

Communicatie lesuitval/openingstijden SC 21x 

Algemene uren in de ochtend 17x 

Danszaal WAS te warm/vochtig/benauwd 16x 
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Klantvriendelijkheid baliepersoneel 14x 

Communicatie omtrent cursussen (skydiven informatie) 
(benodigdheden cursus) (locatie cursus) (info over inschrijven, planning 
hele jaar) 

14x 

Te weinig sporten aangeboden na 18.00 uur 13x 

Slechte beschikbaarheid van zalen/squashbanen 12x 

Regeling als je collegekaart bent vergeten 12x 

Halfjaarkaart eerste semester 11x 

Communicatie omtrent bespeelbaarheid tennisbanen 10x 

Wisselende informatie van baliemedewerkers 9x 

Gevonden voorwerpen te snel naar rode Kruis 9x 

Materiaal stinkt/kapot 9x 

Mobiele website voor reserveringen/app 9x 

Sportaccommodatie binnenstad 9x 

Lotingssysteem: ik wil first come first serve systeem 7x 

Hygiëne vloeren zaal 7x 

Hygiëne algemeen 6x 

Te harde muziek tijdens algemene uren 6x 

Bereikbaarheid telefonisch DB 6x 

Te weinig opties in de weekenden 5x 

Website ongeorganiseerd/onduidelijk 5x 

Te weinig controles (ook bij WAS) 5x 

Warmte in de zalen 5x 

 

‘’Lesuitval waarvan ik geen email heb gehad en wat ook niet op de site stond.’’ 

‘’The water in the showers. Female dress room 3 has only cold water in 3 of the showers.’’ 
 

‘’te hete douche vaak’’ 

“”Bij het organiseren van een toernooi waren de douches erg smerig en de wc’s verstopt”” 

‘’Er is een groot aantal douches kapot, en die zijn al 6 (!!!!) jaar niet gerepareerd, 

schandelijk.’’ 

“” Bij de balie kan je niet terecht met sommige diepgaande vragen. Dan moet je een mail 
sturen, maar 
het duurt erg lang voordat je hierop antwoord krijgt. Vaak is dan het antwoord niet eens 

volledig.’’ 

“Te weinig keus in algemene uren en te druk’’ 

‘’De les tijdens het algemene uur zijn rond 17:00/18:00 overvol’’ 
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11.5 Complimenten 
Naast de bovengenoemde klachten en tips zijn er ook tal van sterke punten van de ACLO 

benoemd door respondenten. Waarvan hieronder een overzicht. 

Compliment Frequentie 

Groot aanbod  15x 

Prijs/kwaliteit-verhouding  13x 

Heel tevreden!  6x 

Goede docenten   2x 

 

‘’Ik vind de mogelijkheid om op zaterdag- en zondagochtend te sporten (9.00 en 10.00 uur) 

erg fijn!’’ 

‘’Top!! Ik sport graag bij de ACLO!’’ 

‘’Het is geweldig dat de ACLO er is, veel diversiteit in sporten en dat voor een lage prijs. 
Wel is het jammer dat het niet in het centrum zit, of dat er overdag niet wat meer 
groepslessen zijn (bodypump) ivm colleges wanneer je toch op Zernike bent.’’ 

12. Originele Enquête KTO 2014 
 
Klanttevredenheidsonderzoek 2014 
 
Beste sporter,  
 
Je krijgt deze enquête omdat je dit seizoen een ACLO-Sportbewijs hebt aangeschaft. De 
ACLO vindt de mening van haar sporters erg belangrijk en streeft naar constante 
verbetering. Daarom is jouw mening erg belangrijk! Het invullen van deze enquête zal 
afhankelijk van je antwoorden 5 tot 10 minuten duren. De gegevens worden anoniem 
verwerkt.  
 
Als je deze enquête volledig invult maak je kans op €52,-. Dat betekent dus dat je je ACLO-
Sportbewijs terug betaald krijgt! Om kans dien je je studentnummer in te vullen.  
 
Alvast bedankt voor je medewerking! 
 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
Annet van Hunen & Hajo Aldershof 
Vicevoorzitter           Algemeen Adjunct 
 
Keuze: Engels / Nederlands 
 
 

Algemene gegevens: 
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Wat is je Nationaliteit ? 
Nederlandse 
Anders ……….. 
 
 
Wat is je woonsituatie? 
Thuiswonend 
Uitwonend 
 
Wat is je postcode? (Woonplaats) 
XXXX XX 
 
Sport je bij de ACLO en/of een studentensportvereniging? 
Ja, ga verder met vraag 5 
        
4a       Nee, kun je aangeven waarom niet?   
Gestopt met de studie 
Geen tijd 
Afstand 
Ik vind het te druk bij de ACLO uren 
Sport ergens anders, niet bij de ACLO 
Andere reden, nl …… 
 
4b     Motivatie voor vraag 4a 
 
 
Geef  ACLO/Sportcentrum een rapportcijfer  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ACLO 
 
Geef een rapportcijfer 
 
Gevarieerde sportmogelijkheden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Prijs-kwaliteit verhouding  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Communicatiemiddelen 
 
Geef een rapportcijfer 
 
Telefonische bereikbaarheid  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
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Indeling van de website  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 
Gebruik van Facebook  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 
Gebruik van Twitter  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 
 

Klachten procedure 

 
Heb je wel eens een klacht gehad over de ACLO/Sportcentrum? 
Ja (Nee, einde) 
 
Waar ging je klacht over? 
       Open vraag 
 
 
Heb je actie ondernomen naar aanleiding van je klacht over de ACLO/Sportcentrum? 
Ja, (Nee, einde) 
 
Geef  de klachtenprocedure van de ACLO/Sportcentrum een rapportcijfer.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 
Waarom heb je niets met je klacht over de ACLO/Sportcentrum gedaan? 
Ik kon geen informatie vinden over de klachtenprocedure van de ACLO 
Het kostte mij te veel moeite om de klacht officieel te melden 
Ik vond de klacht niet belangrijk genoeg om officieel te melden 
Anders, namelijk: 
 

Sporten: 
 
Bij de ACLO kun je met je sportbewijs op vijf verschillende manieren sporten:  
Aan welke van de 5 neem jij deel? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
Algemene uren: Algemene uren worden het hele jaar door op vaste tijdstippen in de week 
gegeven en je hoeft je er niet voor op te geven.  
 
Cursus uren: De ACLO biedt in verschillende sporten cursussen aan, waarin cursisten kennis 
kunnen maken met een sport. Zo bestaan er vijf- en tien weekse cursussen. 
 
Vrij reserveren: Op uren die nog niet vergeven zijn aan cursussen, algemene uren of 
verenigingen is het mogelijk om kosteloos een baan, veld of zaal op het Sportcentrum via 
een reservering te gebruiken. 
 
Verenigingen: Er zijn 49 studentensportverenigingen aangesloten bij de ACLO, in meer dan 
40 verschillende sporten. 
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Fitness: Tegen betaling van €65,- extra kun je 7 dagen per week vrij trainen (kracht en 
cardio) in de fitness ruimte op het Sportcentrum 
 

Algemene uren 

 
Ik maak gebruik van de volgende algemene uren: (meerdere antwoorden mogelijk, 
uitvouwmenu) 
 
Hoe vaak doe je gemiddeld mee aan algemene uren?               
Minder dan 1 keer per 2 weken 
1 keer per 2 weken 
1 keer per week 
2 keer per week 
3-4 keer per week 
5 keer of meer per week 
 
Ik sport tussen: (Meerdere antwoorden mogelijk?) 
07:00 uur – 09:00 uur 
09:00 uur – 12:00 uur 
12:00 uur – 14:00 uur 
14:00 uur – 16:00 uur 
16:00 uur – 19:00 uur 
19:00 uur – 23:00 uur 
 
Geef de algemene uren een rapportcijfer: 
 
verschillend aantal aangeboden algemene uren. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
inhoud 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
begeleiding  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Beschikbare tijdstippen  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Groepsgrootte  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de beschikbare informatie (website/roosters) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Communicatie lesuitval 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 

Cursussen 

 
Cursus uren: De ACLO biedt in verschillende sporten cursussen aan, waarin cursisten kennis 
kunnen maken met een sport. Zo bestaan er vijf- en tienweekse cursussen. 
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Aan welke cursus(en) heb je dit seizoen deelgenomen (meerdere antwoorden mogelijk, 
uitvouwmenu) 
 
 
Geef de cursusuren een rapportcijfer: 
 
inhoud 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
begeleiding 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
lengte/duur van de cursus  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
beschikbare plekken  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 

Vrije reserveren 

 
Vrij reserveren: Op uren die nog niet vergeven zijn aan cursussen, algemene uren of 
verenigingen is het mogelijk om kosteloos een baan, veld of zaal op het Sportcentrum via 
een reservering te gebruiken. 
 
Kun je aangeven welke reservering je dit seizoen hebt gemaakt (Meerdere antwoorden 
mogelijk?) 
Squashbaan 
Tennisbaan  
Kleine Sportzaal (1 of  4)+ welke sportactiviteit 
Sporthal + welke sportactiviteit 
Kunstgras veld (voetbal) 
Beachveld (volleybal) 
 
Hoe vaak maak je een reservering? 
Minder dan 1 keer per 2 weken 
1 keer per 2 weken 
1 keer per week 
2 keer per week 
3-4 keer per week 
5 keer of meer per week 
 
Ik sport tussen: (Meerdere antwoorden mogelijk?) 
07:00 uur – 09:00 uur 
09:00 uur – 12:00 uur 
12:00 uur – 14:00 uur 
14:00 uur – 16:00 uur 
16:00 uur – 19:00 uur 
19:00 uur – 23:00 uur 
 
Op welke wijze maak jij een reservering? (Meerdere antwoorden mogelijk?) 
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Online, via de ACLO website  
Mondeling, via de balie (medeweker) 
Telefonisch, via de balie (medeweker) 
 
(Afhankelijk van de wijze van reserveren) 
 
Geef de vrij te reserveren uren een rapportcijfer: 
Reserveren via internet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
Reserveren aan de balie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
Reserveren via de telefoon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt 
 
(Afhankelijk van de keuze van de reservering) 
 
Geef een rapportcijfer over de beschikbaarheid van de vrije uren: 
de squashbanen  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de tennisbanen  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kleine zalen (zaal 1 en 4)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de grote zalen (Struikhal en HG-hal)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
het kunstgras veld  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de beachvolleybalvelden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 

Vereniging 
 
Geef aan bij welke ACLO vereniging jij lid bent. (meerdere antwoorden mogelijk, 
uitvouwmenu) 
 
 

Fitness 

 
Hoe vaak ben je in de fitnessruimte aan het trainen? 
Minder dan 1 keer per week 
1 keer per 2 weken 
1 keer per week 
2 keer per week 
3-4 keer per week 
5 keer of meer per week 
 
Op welke tijden ben je meestal in de fitnessruimte: (Meerdere antwoorden mogelijk?) 
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07:00 uur – 09:00 uur 
09:00 uur – 12:00 uur 
12:00 uur – 14:00 uur 
14:00 uur – 16:00 uur 
16:00 uur – 19:00 uur 
19:00 uur – 23:00 uur 
 
Geef de fitnessruimte een rapportcijfer 
Openingstijden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Hygiëne  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Kun je aangeven van welke apparaten/materialen jij gebruikt maakt in de fitness ruimte? 
Cardio apparaten 
Krachttoestellen  
Losse gewichten (dumbells en/of stangen) 
Anders, …… 
  
(Afhankelijk van de keuze) 
 
Geef een rapportcijfer over 
 
Cardio 
cardioapparaten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kwaliteit van de cardioapparaten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Krachtapparaten 
krachtapparaten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kwaliteit van de krachtapparaten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Losse gewichten 
gewichten/werkplekken. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kwaliteit van de beschikbare gewichten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 
De ACLO biedt het sporten aan via een passe-partout systeem, dat wil zeggen: je betaalt 
een vast bedrag (52 euro) en hiermee kun je aan alle algemene uren, cursus uren en vrije 
uren deelnemen. Het gebruik van de fitness ruimte zit nu niet in het passe-partout systeem 
(hiervoor betaal je 65 euro extra). 
 
Zou je gebruik maken van de fitness wanneer het in het passe-partout systeem wordt 
opgenomen? 
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Ja 
Nee 
 
(Afhankelijk van de keuze) 
 
Bij  Ja ,  tot welk bedrag ben je dan bereid om voor de ACLO-Sportbewijs (met fitness) te 
betalen 
 
60    /   70   / 80  /  90 / 100    euro      (nu betaal voor beide 117,- euro) 
 

Accommodatie 

 
Kun je aangeven op welke locatie jij gebruik maakt van de aanwezige faciliteiten: 
 
Sportcentrum Rijksuniversiteit & Hanzehogeschool (Zernike) 
Willem Alexander Sportcentrum (Zernike) 
Andere locatie namelijk …….  
 
(Afhankelijk van de keuze) 
 
Geef een rapportcijfer: 
 
 
ACLO  Sportcentrum 
 
de bereikbaarheid van de sportaccommodatie. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de openingstijden van de sportaccommodatie. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de fietsenstalling. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
klantvriendelijkheid van de baliemedewerkers bij de Sportaccommodatie. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
sportmaterialen. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
kwaliteit van de sportruimte (zaal/baan/veld).  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
hygiëne van de sportruimte (zaal/baan/veld). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
hygiëne van de kleedruimten en sanitaire voorzieningen. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
het aantal kleedkamers en het aantal beschikbare plekken 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de inrichting van de kleedkamers 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de Sportsbar op het sportcentrum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Willem Alexander Sportcentrum (WAS) 
bereikbaarheid van de sportaccommodatie. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de openingstijden van de sportaccommodatie. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 
Op het Willem Alexander Sportcentrum is het zwembad en diverse sportzalen 
Kun je aangeven waar jij sport (beide is mogelijk) 
 
Sportzalen en of sporthal 
Zwembad 
 
(Afhankelijk van de keuze) 
 
Geef een rapportcijfer over de sportzalen en of sporthal 
 
de sportmaterialen. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kwaliteit van de sportruimte (zaal/sporthal).  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de hygiëne van de sportruimte (zaal/sporthal). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de hygiëne van de kleedruimten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de hygiëne van de sanitaire voorzieningen (douche/toilet). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Zwembad  
Geef een rapportcijfer over het zwembad 
 
de openingstijden van het zwembad. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
de kwaliteit van zwembad  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 
Tot slot: 
 
Ben je van plan om ook het volgend seizoen een ACLO-Sportbewijs aan te schaffen? 
 
Ja, zeker weten 
Misschien, hangt af van ……. 
Nee, zeker niet, want ……… 
 
 
Bedankt voor je bijdrage 
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(EINDE ENQUETE) 
 
 
 
 


