


Welkom!

Webinar Ledenwerving 
bij de vereniging

Ga naar www.mentimeter.com en 
vul de code …….. In. 

Beantwoord deze vragen. 

http://www.mentimeter.com/


De spelregels

• Zet je microfoon op mute

• Het webinar wordt opgenomen. 

Bezwaar? Zet je camera uit

• Vragen kunnen gesteld worden in de 

chat



Programma

19.30 uur Welkom

19.40 uur Introductie ledenwerving

20.00 uur Intermezzo

20.10 uur Pauze

20.15 uur Hoe werf je jeugd?

20.25 uur Hoe werf je 30plussers?

20.35 uur Hoe werf je senioren?

20.45 uur Afsluiting en vragen



Functionaliteiten zoom 

• Als je de balk onderin niet ziet, beweeg je je cursor, dan verschijnt de balk 

• Camera/microfoon aan- en uitschakelen (mute/unmute en stop/start). 
Standaard microfoon op mute (rood streepje erdoor)

• Vragen stellen via de Chat. Begin je vraag met “vereniging” of “stichting” en 
een – en stel dan de vraag

• Wil je toch een mondelinge vraag stellen? Steek je hand op. Klik op Participants
en kies Raise Hand 

• Rechts onderaan kun je de vergadering verlaten (Leave meeting)

• Rechts bovenaan kun je wisselen tussen klein en volledig scherm (Speaker 
view/Gallery view)



Kick off leden werven

• Hoe staat het met de resultaten van 

Mentimeter? 



Stappen van leden werven

1

Analyseer

2

Kies je doelgroep
(levensfase + motieven)

3

Maak een persona

4

Bedenk een nieuw 
product of pas je 

huidige aanbod aan 
(marketingmix)

5

Aan de slag!



Stap :    : Analyseer jouw organisatie & omgeving  1



Stap :    : Kies je doelgroep 2

1.Wat verwachten en wat wensen de 
potentiële leden van de kernactiviteit? 

2. Wat zijn hun redenen om eventueel aan 
te sluiten om de kernactiviteit van jouw 
vereniging te gaan beoefenen?

3. Waarom zouden zij lid worden van juist
jullie vereniging? 



Stap :    : Maak een persona 3



Stap :    : Bedenk een plan 4



Stap :    : Aan de slag! 5



Doelgroepen 

• Hoe bereik je ze? 



Doelgroep: jongeren

(12-18 jaar)



Kenmerken

• Puberale fase van de ontwikkeling

• Meningen van anderen veel invloed

• Spenderen veel tijd met vrienden en 
vriendinnen

• Jongeren steeds minder bij vereniging!



Waarom stoppen 
jongeren bij een 
vereniging? 

• Jongeren hebben steeds meer hobby’s 
buiten verenigingsverband

• Hardlopen / fitnessen 
(individualisering)

• Weinig tijd door bijbaantjes en studie

• Digitalisering





Wat kun je er als 
vereniging aan doen? 

• Wees actief op sociale media

• Betrek jongeren bij de vereniging

• Reflecteer op afhaakredenen



Doelgroep: 30 plussers



Waarom deze doelgroep?



Aafke, Werkgroep dorpsbelang 



‘Niemand wordt lid omdat jij dat 
wil. Iemand wordt lid omdat 
iemand dat zelf wil.’



Wat spreekt 30 plussers 
aan? 



Waarom haken ze af? 



Hoe bereik je de 

30 plusser?



Doelgroep: 50 plus

‘De vergeten 

doelgroep’



Waarom juist deze 
doelgroep? 

• Actief tot hun 75e

• Toename van deze doelgroep

• Actief in ontwikkeling

• Meer vrije tijd

• Mobiel

• Digitaal actief

• Ervaren



Chantal, muzikant.



Wat spreekt hen aan? 

• Sfeer en service

• Flexibiliteit en vrijblijvendheid

• Overdag i.p.v. 's avonds

• Echtheid, herkenning, begrip, humor



Gezelligheid en samen! 



Waardoor haken ze af?

• Fysieke capaciteiten
worden beperkter

• Veel verplichtingen en
structurele afspraken





Hoe bereik je de 

50 plusser? 

• Online

• Traditionele media (tv, krant, bladen)

• Instanties met direct contact

• Relevante aanleiding



Vragen stellen

• Stel ze (alvast) in de chat

• Begin je vraag met “vereniging” of 

“stichting” en een – en stel dan de vraag

• Mondelinge toelichting geven? Gebruik 

Participants – Raise Hand



Hendrik Tamsma

06 89 99 10 89 

htamsma@doarpswurk.frl

Allard Donker & Diana van Houten

06 53 48 08 99 & 06 12 17 04 40

hulpvoorclubs@sportfryslan.nl

Rozemarijn Strubbe

058 234 34 50

Rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl




