
De klantenreis is een gevleugeld begrip 
geworden. Precies dat is het wat er na 
het aantreden van Marcel Ruitenberg in 
de Hoornse Vaart gebeurd is: de 
complete route doorlopen die de klant 
maakt bij een bezoek, vanaf het eerste 
aanklikken van de website tot het 
vertrek van de parkeerplaats. Deels zijn 
fysieke maatregelen genomen, 
variërend van het snoeien van het groen 
om optimale zichtlijnen te creëren tot 
het verwijderen van zowat driekwart 
van alle bordjes in de accommodatie. 
Wat de signing betreft, die vond 
Ruitenberg te betuttelend. ”Alsof onze 
klanten als dom werden beschouwd.’’ 
Omdat de eerste indruk altijd telt werd 
de entree aangepakt. Er kwam een 
nieuw plafond en een nieuwe 
gebruiksvriendelijke vloer. Ook 
belangrijk: de kassa maakt een 
opgeruimde indruk, zonder allerlei 
papieren memo’s die er in het verleden 
rondslingerden. “Ik ben nogal digitaal 
ingesteld.’’ Nog een maatregel die 
bijdraagt aan de klantvriendelijkheid 
van het bad: nieuwe kluisjes in de 
kleedcabines in het recreatieve 
gedeelte. Ruitenberg schetst hoe het 
vroeger was. ”De hele dag door waren 
bezoekers hun sleutel kwijt. En iedere 
keer als een kluisje geopend werd 
moest er opnieuw betaald worden. Er 
kon alleen een muntstuk van 20 cent in. 

We waren voortdurend aan het 
wisselen. Allemaal overbodige 
handelingen, tijdverlies en stress. 
Terwijl een bezoeker hier naar toe komt 
om lekker te zwemmen.’’

Klachten 
Waar het allemaal mee begint: de wen-
sen van de bezoeker serieus nemen. 
Maar ook snel en open reageren op 
klachten. En die klachten delen met de 
betrokken medewerkers. ”Dat kan heel 
confronterend zijn.’’ Ruitenberg weet nog 
goed hoe hij, kort na zijn aantreden in 
Alkmaar, de traditionele klachtenbox in 
de Hoornse Vaart opende. Drie jaar gele-
den is dat nu. ”Ik kwam klachten uit 2009 
tegen.’’ Wat de grootste klachten in het 
verleden waren? Het bad werd vaak vies 
genoemd, er was kritiek op de trage 
afhandeling van klachten en ook de ser-
vice schoot over de hele lijn tekort. Of 
zoals Ruitenberg het zegt: ”Het bad werd 
als ons huis beschouwd, waar onze 
regels golden, met alle verboden en 
geboden die daar bij horen. Bezoekers 
werden door de badmeester in no time 
letterlijk weg gefloten. Het leek soms wel 
of we geen bezoekers wilden.’’ Samen 
met de toezichthouders en het receptie-
team werden 20 als beklemmend erva-
ren regels tegen het licht gehouden. Het 
resultaat: ruim 75% van die regels is 
geschrapt. Ruitenberg introduceerde het 

grijze gebied. ”Je moet als medewerker 
ook op je gevoel kunnen werken.’’

Cultuuromslag
Natuurlijk vroeg dat om een 
cultuuromslag in de hele organisatie, 
van hoog tot laag. Het organogram 
veranderde drastisch. Van de vier leden 
van het managementteam is er naast 
Ruitenberg als hoofd van de 
accommodatie nog maar één teamleider 
over. ”We hebben nu een veel plattere 
organisatie, met minder overhead.’’ Wat 
in dat proces ook meespeelt: de 
transformatie per 1 januari 2014 van een 
gemeentelijk bad naar exploitatie door 
Alkmaar Sport als zelfstandig 
sportbedrijf. ”Die omslag heeft gezorgd 
voor een versnelling in werken en 
denken.’’ Natuurlijk moesten ook alle 
medewerkers mee in het proces. Zij 
kregen ineens van bovenaf het 
vertrouwen en de bevoegdheid om zelf 
beslissingen te nemen. Ruitenberg 
noemt het één van de grote 
succesfactoren. “Het verleden had voor 
een soort angstcultuur gezorgd. 
Medewerkers werden aan het handje 
gehouden en gepamperd. Een 
beslissingen liep altijd via de 
teamleiders. Veel medewerkers zijn 
opgebloeid door onze nieuwe manier 
van werken. Natuurlijk ging het niet bij 
iedereen even snel en vanzelfsprekend. 
Sommige mensen hebben van nature 
meer moeite met ruimte en vrijheid.’’ Een 
dergelijke omslag is volgens Ruitenberg 
voor alle betrokkenen ook een 
leerproces. ”We staan als bedrijf ook 
achter de minder goede beslissingen die 
soms worden genomen. Dat bespreek je 
naderhand met elkaar.’’ 

De bezoekersaantallen van sportcomplex Hoornse Vaart zijn de 
laatste drie jaar gegroeid van 346.000 naar 391.000 bezoekers. Een 
stijging van maar liefst 10%, grotendeels afkomstig uit de losse 
kaartverkoop. Marcel Ruitenberg, hoofd zwemaccommodaties van 
Alkmaar Sport, legt uit hoe dat kan. ”We denken van buiten naar 
binnen, vanuit het klantperspectief.’’

Steeds meer bezoekers en 
grotere klanttevredenheid

Schoonmaken
De nieuwe organisatie en het 
veranderingsproces heeft niet geleid tot 
gedwongen ontslagen. Een deel van het 
oude management werkt in een nieuwe 
functie. Anderen kozen zelf voor een 
nieuwe uitdaging elders. Van alle 
medewerkers wordt verwacht dat ze 
overdag meedraaien in de nieuwe 
systematiek van schoonmaken. ”Vroeger 
gaven ze kritiek op de schoonmaak. Nu 
zijn ze er zelf bij betrokken.’’ ’s Ochtends 
vroeg en ’s avonds laat is een 
professioneel schoonmaakbedrijf in de 
Hoornse Vaart actief. Zij kwamen als 
meest aantrekkelijke partij uit de bus, na 
een verplichte aanbesteding die gold 
voor meerdere locaties. Na een 
moeizame aanloop zijn medewerkers, 
bezoekers en professionele 
schoonmakers aan elkaar gewend 
geraakt. Ruitenberg is er blij mee. ”Het is 
een onderwerp waar je als bedrijf, 

inclusief politiek, keihard op wordt 
aangesproken.’’

Doorgroeien 
Het ambitieniveau in de Hoornse Vaart 
ligt hoog. Binnen enkele jaren willen 
Ruitenberg en zijn team doorgroeien 
naar 440.000 bezoekers per jaar. 
Belangrijke speerpunten daarbij zijn de 
hoge kwaliteit van de zwemlessen, het 
50-meterwedstrijdbad dat door zwem-
mers uit heel Noord-Holland wordt 
gebruikt als trainingslocatie en zeker ook 
het recreatiebad. Ruitenberg: “We willen 
niet alleen het leukste recreatiebad van 
Noord-Holland, maar ook het leukste 
buitenbad aan de kust worden. Onze lig-
ging, dichtbij het strand, biedt daarbij 
extra kansen.” Het grote kleuterbad in de 
Hoornse Vaart is twee jaar geleden al 
aangepakt. ”We hebben in de water-
speeltuin meer sfeer gecreëerd.’’ Het 
25-meterbad ademt de nabijheid van het 

strand. In het golfslagbad is gekozen 
voor een tropisch concept. De glijbaan is 
interactief gemaakt met thema’s, gelui-
den, snelheidsmeter en foto mogelijkhe-
den. Beleving en entertainment hebben 
wat Ruitenberg betreft de toekomst. ”Als 
een van de eerste baden in Nederland 
hebben wij bijvoorbeeld een bucketgame 
staan.’’ Om de animatie in en rond het 
bad te versterken is het team in Alkmaar 
uitgebreid met twee professionele 
krachten. Twee medewerkers werden 
intern bijgeschoold in die discipline. Elke 
woensdag- en zaterdagmiddag is er in 
de Hoornse Vaart gratis animatie in het 
buitenbad. Die activiteiten werden de 
voorbije winter al doorgetrokken naar de 
binnen programmering. Een bewuste 
keuze, zegt Ruitenberg. ”Beleving en 
entertainment, ondersteund door social 
media, gaan de komende jaren het echte 
verschil maken. Hier gaan bezoekers hun 
keuze op maken.’’

“We willen niet alleen het leukste 
recreatiebad van Noord-Holland, maar 
ook het leukste buitenbad aan de kust 
worden. Onze ligging, dichtbij het 
strand, biedt daarbij extra kansen.”
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