
 

 

  

 

Vragen opstellen Ledenprofiel Verenigingslid 
 
Het opstellen van een Ledenprofiel 
Inspireer elkaar! 
Het maken van een ledenprofiel helpt om een bepaald type lid meer tot de 
verbeelding te brengen. Eén blik op het profiel van Bob, Anna of Theo inspireert meer dan de 
uitkomsten van jullie ledenenquête. Deze levende persoonlijkheid helpt jullie het aanbod beter aan te 
laten sluiten op de wensen van jullie leden.  
 
In dit document hebben we een aantal vragen voor jullie opgesteld die jullie zouden kunnen gebruiken 
voor het opstellen van een ledenprofiel voor jullie gekozen doelgroep. Deze vragen helpen jullie je zo 
goed mogelijk in te leven in het leven van jullie lid uit die doelgroep. Wat drijft dit lid? Wat zoekt hij? En 
tegen welke dillema’s loopt hij aan?  
 
Het maken van een profiel is best lastig! Probeer het niet perfect te doen. Je vindt nooit een profiel dat 
de gehele groep past. Er zijn altijd uitzonderingen in een groep. Probeer te kijken of jullie een plaatje 
kunnen bedenken dat over het algemeen goed past bij de doelgroep die jullie gekozen hebben; een 
verpersoonlijking van de grootst gemene deler van de gekozen doelgroep.  
 
Wat wil je precies weten?  
Bedenk wel goed van te voren, wat je precies te weten wilt komen. Welke grootste knelpunten willen 
jullie precies oplossen en welke antwoorden gaan jullie daar bij helpen? Hou dit goed in gedachten bij 
het samenstellen van een vragenlijst. Hieronder vinden jullie een aantal vragen ter inspiratie. Probeer 
het aantal vragen te beperken tot een stuk of 10 tot 15. 
 
Te brede doelgroep?  
Blijkt het toch nog steeds te lastig om een kloppend profiel te vinden? Bedenk dan of jullie gekozen 
doelgroep toch nog te breed is en het nuttig is om deze verder op te splitsen. Bij ieder verschillend 
type lid zou namelijk een andere benadering kunnen passen. 
 
Mogelijke vragen voor opstellen Ledenprofiel 
Wie is hij/zij?  

 Is het lid een hij of een zij?  

 Wat is zijn gemiddelde leeftijd?  

 Wat is zijn opleiding? 

 Wat voor type werk heeft hij?  

 Waar woont hij? In een dorp, in de stad? In een Vinex wijk of juist midden in het centrum? Buiten, 

op het platteland? Hoe ver van de vereniging en de ijsbaan?  

 Wat voor gezinssituatie heeft hij? Is hij getrouwd, alleen staand, student, kinderen, samenwonend, 

nog thuiswonend? 

 Heeft hij een modaal salaris? Of er boven of er onder? Tweeverdiener?  

 
Doelstellingen voor sport 

 Waarom sport hij?  

 Waarom schaatst/inline-skate hij?  

 Doet hij nog andere sporten?  

 Zoja, hoe past het schaatsen/inline-skaten hier in?  

 Waarom heeft hij voor jullie vereniging gekozen?  

 
  



 

 

  

 

Wat doet hij bij de vereniging?  

 Hoe lang is hij al lid?  

 Traint hij alleen of doet hij ook aan wedstrijden?  

 Werkt hij aan zijn conditie, traint hij voor een toertocht, werkt hij aan zijn 

technische vaardigheden of rijdt hij alleen rondjes voor de gezelligheid?  

 Hoe vaak traint hij?  

 Hoe vaak rijdt hij wedstrijden?  

 Hoe fanatiek is hij? Is hij er echt iedere week, weer of geen weer? Zet hij er alles voor aan de 

kant? Moet hij ver rijden om te kunnen schaatsen?  

 Heeft zijn gezinsleven nog invloed op verenigingsdeelname?  

 
Wat wil hij graag? Welke behoefte heeft hij?   

 Wat wil hij uit zijn sport halen (als hij meerdere sporten doet) 

 Wat wil hij uit zijn schaats/skate training halen? Heeft hij specifieke doelen? Droomt hij ergens 

van? Of doet hij het voor de gezelligheid?  

 Blijft hij na zijn training nog in de kantine hangen?  

 Heeft hij verder nog interesse in het verenigingsleven? Zo ja, op welke manier? Doet hij b.v. mee 

aan andere activiteiten?  

 Is hij vrijwilliger? Wat voor vrijwilliger? Het hele jaar door, of alleen als er extra handjes nodig zijn?  

 
Materialen 

 Wat voor materialen gebruikt hij?  

 Wat voor kleding draagt hij? 

 Komt hij veel in de sportwinkel?   

 Is hij op zoek naar nieuwe ontwikkelingen?  

 Geeft hij veel uit aan materialen & kleding? 

 Heeft hij veel aandacht voor veiligheid? 

 
Belemmeringen, knelpunten en frustraties 

 Wat frustreert hem het meest aan het schaatsen of inline-skaten?  

 Waarom slaat hij af en toe een training over?  

 Waarom vindt hij een training niet leuk? 

 Waarom vindt hij het lidmaatschap te duur?  

 Waarom vindt hij andere activiteiten niet leuk?  

 Wat mist hij nog om zijn doelstellingen te behalen?  

 Waarom overweegt hij om te stoppen met schaatsen of skaten bij jullie vereniging?  

 
Communicatie (zodat je weet hoe je hem beter kunt bereiken) 

 Wat voor communicatie vormen gebruikt hij? B.v. Post, E-mail, Facebook, Twitter, Instagram,   

 Heeft hij een smartphone?  

 Heeft hij e-mail op zijn smartphone?  

 Maakt hij gebruik van social media, zo ja, welke?  

 Zoekt hij via internet naar ontwikkelingen in het schaatsen? B.v. trainingsschema’s, voeding, 

materialen etc.  

 
  


