
 

 

  

 

In tien stappen een ledenprofiel maken  
 
Voorbereidende werkzaamheden 
Stap 1: Analyseren doelgroepen op basis van ledenenquête 
Probeer aan de hand van de uitkomsten van jullie ledenenquête te kijken of 
jullie verschillende doelgroepen kunnen onderscheiden. Kijk b.v. waar overeenkomsten zitten in 
doelstelling om te sporten, leeftijdscategorie, hoe vaak ze sporten, of ze aan wedstrijden meedoen, 
etc.  
 
Stap 2: Selecteren doelgroep waar jullie een actieplan (en dus ledenprofiel) voor willen ontwikkelen 
Welke doelgroep vinden jullie het belangrijkst om mee te starten? Denk hierbij vanuit de toekomstvisie 
van je vereniging. Wil je de binding verbeteren met de grootste groep? Of juist de groep die het minst 
tevreden is? Of hebben jullie binnen jullie vereniging een bepaalde leeftijdscategorie centraal staan en 
zou je daar op willen focussen?  
 
Probeer de doelgroep voor wie een ledenprofiel gemaakt zal worden zo goed mogelijk af te bakenen. 
Elk mens is uniek en daarmee kan nooit recht gedaan worden aan doelgroep in de gehele breedte. 
Maar je kunt wel zoeken naar belangrijke kenmerken van de gekozen doelgroep. Beschrijf deze 
kenmerken zo concreet mogelijk. Probeer daarnaast alvast een aantal belangrijke kaders vast te 
stellen (b.v. welke groep leden kun je zo al identificeren die heel erg op lijken op de gekozen 
doelgroep, maar die je toch niet in deze doelgroep mee wil nemen omdat ze toch net te veel afwijken). 
Dit helpt jullie de discussie tijdens de workshop te begeleiden en in goede banen te leiden.  
 
Maak je gekozen profiel alvast zo concreet mogelijk. Jullie gaan het profiel uitwerken tijdens de 
workshop, maar een aantal zaken kunnen jullie op basis van de uitkomsten van de enquêtes alvast 
uitdenken. Bedenk welke van de onderstaande punten je alvast kunt invullen in het profiel:  

 Man/vrouw 

 Leeftijd 

 Waar iemand woont (stad/platteland, fiets/auto, etc.) 

 Waarom hij of zij gekozen heeft voor jullie vereniging 

 Hoe vaak hij of zij sport 

 Wat zijn of haar belangrijkste doelstelling is binnen jullie vereniging (nieuwe Sven Kramer, 
regionale wedstrijden, trainen voor Weissensee, gezondheid, gezelligheid etc)  

 Hoe lang hij of zij al lid is van de vereniging.  

 Naam 
 
Vul de gevonden antwoorden alvast in in het document “Format voor een Ledenprofiel”. Op deze 
manier gaat de persoon zodra jullie hem tijdens de eerste werksessie introduceren meteen leven.   
 
Stap 3: Samenstellen vragenlijst 
Tijdens de workshop kunnen jullie met de deelnemers het ledenprofiel verder uitwerken aan de hand 
van een vragenlijst van 10 tot 15 vragen. Jullie kunnen het document “Vragenlijst voor het uitwerken 
van het Ledenprofiel” ter inspiratie gebruiken. Welke vragen jullie gebruiken hangt af van het gekozen 
ledenprofiel.  
 
Stap 4: Het plannen van de workshop 
Tijdsduur workshop 
Trek tweeënhalf tot drie uur uit voor de workshop.  
 
Groepsgrootte  
Een groep van negen tot twaalf deelnemers is ideaal voor deze situatie. Op deze manier is je input 
gevarieerd genoeg, maar is de groep nog wel overzichtelijk. Ook kun je de groep splitsen in minimaal 
drie groepen van drie tot vier personen, zodat je verschillende invalshoeken kunt vergelijken.  
 
  



 

 

  

 

Groepssamenstelling 

Zorg voor een goede gespreksleider die het proces kan bewaken en knopen 
door kan hakken. Probeer daarnaast verschillende type personen voor je 
sessie uit te nodigen.  
 
Naast de commissie zou je kunnen denken aan:  

 Vertegenwoordigers vanuit de gekozen doelgroep 

 Creatieve personen die ‘out of the box’ kunnen denken  

 Personen die de vereniging erg goed kennen.  
 
De Workshop: Het ontwerpen van het ledenprofiel 
Stap 5: Introductie van de workshop: Waarom een ledenprofiel maken?  

 Korte uitleg over wat een ledenprofiel is en waarom je deze wil maken;  

 Licht toe hoe het programma er uit ziet;  

 Doe een kort kennismakingsrondje als iedereen elkaar nog niet kent. 
  
Tijdsduur: 10 minuten 
 
Stap 6: Toelichting gekozen Ledenprofiel 

 Leg uit welke ledenprofiel jullie graag willen uitwerken en waarom; 

 Licht de kenmerken toe die jullie – b.v. vanuit de ledenenquête - rondom dit ledenprofiel alvast 
hebben verzameld.  

 
Tijdsduur 10 minuten 
 
Stap 7: Kenmerken Doelgroep  
Allereerst een opwarm oefening: Laat de groep (alle deelnemers individueel) kort brainstormen over 
het gekozen ledenprofiel. Deze brainstorm mag alle kanten op gaan.  
 

 Licht de opdracht toe: “Wat komt er in je op als je aan dit type lid denkt”.  

 Leg uit hoe het proces te werk zal gaan;  

 Deel post-its en dikke stiften uit 

 Geef eventueel een paar steekwoorden mee, waar ze aan zouden kunnen denken 

 Geef aan dat ze per post-it één kernwoord opschrijven, zodat het van veraf te lezen is 

 Geef aan hoeveel tijd ze hebben (max 5 minuten);  
 
Koppel na afloop een aantal verschillende antwoorden terug, zodat iedereen een beetje gevoel krijgt 
bij het type informatie dat jullie zoeken. Bijvoorbeeld: “schaatst graag met vrienden”, “vindt het gezellig 
nog een drankje te doen”, “komt altijd met de auto”, “heeft altijd de nieuwste materialen”, “weet altijd 
precies wie wat zijn concurrenten voor pr hebben”, “heeft uitgewerkte trainingsschema’s voor het 
komende half jaar” etc..   
 
Als je merkt dat de groep het lastig vindt om vrij te brainstormen en men snel stil valt, stop dan de 
brainstorm en neem ze meteen mee met een aantal leuke antwoorden die in jou opkomen als je aan 
jullie gekozen ledenprofiel denkt. Op deze manier weet je zeker dat iedereen weet wat er in de 
volgende stap van hen verwacht wordt. 
 
Tijdsduur 10 minuten 
 
  



 

 

  

 

Stap 8: Ledenprofiel uitwerken 
Nu iedereen een goed beeld heeft gekregen van de gekozen doelgroep gaan 
we echt aan de slag om het ledenprofiel verder uit te werken. Deel de groep 
op in groepjes van drie tot vier personen en laat hen nadenken over de 
vragen uit de vragenlijst die jullie vooraf opgesteld hebben (zie stap 3). Aan 
het einde van dit onderdeel hebben jullie dus drie of vier verschillende ledenprofielen.  
 

 Leg uit hoe het proces te werk zal gaan  

 Deel de vragenlijsten uit 

 Deel per groep een aantal flipover bladen uit waar ze hun antwoorden op kunnen schrijven 

 Geef aan hoeveel tijd ze hebben (45 minuten);  

 Vraag de groepen alle antwoorden op te schrijven op de grote vellen (bewaar die ook, ook nemen 
ze niet alles mee in de samenvatting van hun ledenprofiel) 

 Vraag ieder aan het einde van de brainstormsessie hun ledenprofiel zo sprekend mogelijk samen 
te vatten en in maximaal 5 minuten aan de groep te presenteren 

 Laat iedere groep hun bevindingen presenteren (ca. 5 minuten per groepje; in totaal ca. 20 
minuten, inclusief eventueel afrondende totale terugkoppeling) 

 
Aanwijzingen voor de gespreksleider  

 Loop bij de groepjes langs om te kijken of de opdracht en de vragen duidelijk zijn;  

 Probeer de groepjes in de gaten te houden. Mocht je te veel discussie zien optreden, geef dan bij 
het groepje aan dat alles opgeschreven mag worden en spoor ze aan door te gaan naar de 
volgende vraag.  

 Herinner de groepjes na 30 minuten aan hun tijd (ze hebben dan nog 15 minuten).   

 Houd bij de presentaties het gesprek strak. Probeer hier niet te lange discussies te houden.  
 
Tijdsduur: 70 minuten 
 
Stap 9: Het Ledenprofiel 
Voor jullie de bijeenkomst afsluiten is het nuttig te kijken of het lukt om ter plekke al tot een grove 
schets van het ledenprofiel te maken op basis van de verschillende presentaties. Alle 
overeenkomende factoren kunnen één op één worden overgenomen in het profiel. Waar jullie veel 
verschillen zien tussen de profielen is het misschien nuttig om de discussie nog even op te starten 
waar die verschillen door veroorzaakt worden.  
 
Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:  

 Heeft ieder groepje de vraag vanuit een andere invalshoek beantwoord en zijn het antwoorden die 
elkaar aanvullen? Kunnen de leden van ieder groepje zich vinden in de antwoorden van de andere 
groepjes? Als dat het geval is, kunnen jullie de meest aansprekende antwoorden selecteren, en de 
overige informatie bewaren als achtergrond informatie.  

 Als de groepjes het niet met elkaar eens zijn over de antwoorden, kan het zijn dat de doelgroep 
toch nog te breed is. In dat geval is het nuttig om te kijken of het lukt om aan de hand van de 
antwoorden de doelgroep verder op te splitsen in verschillende subdoelgroepen. Check of de leden 
van de groepjes zich dan wel kunnen vinden in de antwoorden van de ander.  

 NB: het is van groot belang te realiseren dat er niet maar één antwoord mogelijk is. Het blijft een 
afspiegeling van een doelgroep waarbinnen veel verschillende soorten leden vertegenwoordigd 
zijn. Probeer te zoeken naar een zo goed mogelijk antwoord, dat voor een groot deel van de groep 
geldt. Probeer bij zeer diverse antwoorden te zoeken naar een aantal punten waar iedereen het 
over eens is en die ook relevant zijn voor het gekozen profiel. Houd de andere antwoorden als 
achtergrond informatie. Geef bij de groep aan dat jullie het profiel binnen de vereniging nog verder 
zullen toetsen, bijvoorbeeld bij trainers van de betreffende doelgroep.  

 Sluit af met een samenvatting van alle gevonden kenmerken. Dit is Bob, hij is 45 jaar, hij traint 
iedere week twee keer om in januari de Weissensee te kunnen schaatsen. Bob doet dit ieder jaar, 
al tien jaar lang. Naast dat hij zelf fanatiek traint….. Bob vindt het alleen wel jammer dat….”.   

 
Tijdsduur: 30 minuten.  



 

 

  

 

 
Stap 10: Afsluiting 

 Bedank iedereen voor hun deelname en de creatieve inbreng. 

 Vertel kort wat de vervolgstappen zijn (1. Afronden Ledenprofiel; 2. 
Testen bij verschillende personen binnen de vereniging en 3. Workshop 
om de Ledenreis uit te werken met deelnemers uit de doelgroep).  

 
Tijdsduur: 5 minuten 
 
Voor de gespreksleider 

 Een brainstorm is een creatief proces. Zorg er voor dat groep alles kan zeggen wat in hen op 
komt. Schrijf ook alles op, zodat ze zien dat iedere bijdrage waardevol is en wordt meegenomen.  

 Laat de deelnemers niet te veel met elkaar in discussie gaan. Prioritering kan op een later 
moment gebeuren.  

 Probeer zo veel mogelijk op flappen te schrijven tijdens de workshop. Leg zoveel mogelijk vast.  
 
Wat heb je voorbereid en neem je mee?  

 De beschrijving van de geselecteerde doelgroep  

 De daarbij horende eerste aanzet voor het ledenprofiel (uitgeschreven, zodat je hem op kunt 
hangen en iedereen er naar kan kijken) 

 Drie of vier kopieën van de vragenlijst (afhankelijk van het aantal te vormen groepjes en één voor 
de gespreksleider) 

 
Wat heb je verder nodig?  

 Post-its  

 Dikke stiften 

 Minimaal drie vellen flip-over papier per groepje (of ander groot papier).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


