
 

 

Right to Challenge:  

gebruikers nemen beheer zwembaden over 

 

In Alphen aan den Rijn hebben gebruikers het beheer van 
zwembaden overgenomen. Het gevolg: 
 

- meer én nieuwe activiteiten in het zwembad 
- een goede samenwerking tussen professionals en  
   vrijwilligers. 
 

Wethouder Michel du Chatinier en Gerard Harmes van de 
Stichting “Zwemmen Voor Iedereen” vertellen. 
 

 

Wat gebeurt er? 

Met Right to Challenge krijgen zwemverenigingen meer 

handelingsvrijheid.  

 “Een paar jaar geleden hebben wij het roer omgegooid”, vertelt 

wethouder Du Chatinier. “Alle lopende subsidierelaties zijn beëindigd, en 

we hebben aan de gebruikers (verenigingen) gevraagd zélf het heft in eigen 

hand te nemen. ‘Hier heb je de sleutel, ga aan de slag’. En dat hebben ze 

gedaan bij de zwembaden Aquarijn en de Hoorn.” 

Right to Challenge biedt de mogelijkheid voor verbindingen tussen sport en 

Wmo in Alphen aan den Rijn. “Een voorbeeld: mensen met dementie 

worden nu naar het zwembad gebracht en krijgen zwemles van de 

zwemvereniging. Het gevolg is dat zij meer beweging krijgen, dus minder 

overgewicht en het medicijngebruik vermindert”.  

“Wij hebben de overtuiging dat wij faciliteiten beter kunnen benutten én 

geld kunnen besparen. Want we kunnen niet om bezuinigingen heen. De 

kosten verminderen in de komende jaren van 2,3 miljoen naar 1,5 miljoen 

euro per jaar, maar daarbij worden de faciliteiten wél beter gebruikt. De 

gebruikers en leden hebben hier het voordeel van: meer activiteiten en de 

contributie gaat niet omhoog.” 

 

 



 

Hoe sturen gebruikers aan? 

Voor de overname van de zwembaden hebben verschillende 

initiatieven belangstelling getoond. De gemeente gaf wel als 

voorwaarde mee gaf dat men ondernemer moest zijn, ook omdat er 

werknemers overgenomen moesten worden. Een van de initiatieven was 

de nieuwe stichting De Thermen 2, opgericht door ondernemende 

zwemmers en zwemtrainers van de Alphense zwemvereniging AZC 

Moscow. Zij hebben voor een jaar de exploitatie overgenomen.   

Het jaar 2016 is een overgangsjaar en er moet een business plan voor 

komen voor de periode 2017 - 2022. Het initiatief laat zich samenvatten 

door ‘een exploitatie met vrijwillige inzet waar het kan en professionele 

inzet waar het moet’, waarmee het inzet op een hogere bezettingsgraad 

van de zwembaden met meer maatschappelijke inzet tegen lagere kosten 

voor de gemeente.  Dan moet ook duidelijk worden hoe gebruikers van het 

zwembad mee kunnen aansturen.   

 

Gerard Harmes zet zich in voor het schoolzwemmen in Alphen aan 

den Rijn en is voorzitter van de stichting “Zwemmen Voor 

Iedereen”.  “Wij hebben geregeld overleg met  De Thermen 2 en dat gaat 

goed. De zwembaden zijn toegankelijker geworden. Wij willen meer 

mogelijkheden voor het schoolzwemmen met diploma en hebben deze 

vraag ook bij De Thermen 2 neergelegd. Ook willen wij graag inzicht in het 

businessplan voor de komende jaren en weten hoe wij als gebruikers daar 

mede vorm aan kunnen geven”. Iedereen werkt er verder aan om het 

zwembad weer van de gebruiker te laten worden, met inzet vanuit 

verenigingen en andere gebruikers. 

 

 

 

 

  

 


