
is tevreden of zeer 
tevreden over de 
‘opbrengsten’ van 
het lidmaatschap

67%
is minder dan 

5 jaar lid van de 
vereniging

47%

1

Leden hebben de 
ondernemersvereniging op 
de volgende criteria beoordeeld:

Lidmaatschap
Communicatie
Netwerk
Bijeenkomsten
Belangenbehartiging

Maar zou graag meer op de 
hoogte worden gehouden via: 

Algemeen 
rapportcijfer

Ondernemersvereniging:
Werkgeverskring Enter

De verenigingsmonitor 
is afgenomen in: 
Juli 2019

Contributie 
€ 250,- per jaar

Aantal leden &
reacties:

7,5
2 Communicatie

Lidmaatschap

130 

60
reacties

84
leden

Algemene informatie

Verenigingsmonitor

Leden omschrijven zichzelf als:

Passief
Actief

64%

vindt dat er nu 
voldoende wordt 
gecommuniceerd

89%

wil een rol binnen de 
vereniging vervullen

28%

Belangrijkste redenen 
om lid te worden:

Digitale nieuwsbrief

App

75% 

42% 

zou het lidmaatschap aan een 
collega ondernemer aanbevelen

98%

1

2

3

4

5

De leden van 
werkgeverskring Enter 
waarderen hun lidmaatschap 
met een:

Belangenbehartiging (62%)

Om nieuwe contacten op te doen (60%)

Om op de hoogte te blijven (55%)



Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek hebben wij een lijst met 
aanbevelingen opgesteld. 
Dit zijn tips waarmee het bestuur 
de waarde van het lidmaatschap voor 
haar leden kan vergroten. 

7,5

3 Netwerk

4 Bijeenkomsten

5 Belangenbehartiging

Tips en aanbevelingen

is tevreden over de 
belangenbehartiging

Coppi denkt graag met u mee! Tip!

zou meer ondernemers 

willen leren kennen via 

de ondernemers-

vereniging

89%

van de leden heeft van de 

laatste 10 bijeenkomsten 

er minder dan 2 bezocht
23%

heeft netwerk 

uitgebreid door het 

lidmaatschap

80%

kent meer dan de 

helft van de leden

54%
doet meer zaken 

door lidmaatschap

38%

De 2 hoogst gewaardeerde 
bijeenkomsten:

1

2

Leden willen graag meer 
exclusieve bedrijfsbezoeken.

2-5 bĳeenkomsten

5-7 bĳeenkomsten

>7 bĳeenkomsten

< 2 bĳeenkomsten

wil een betere 

belangenbehartiging

van de ondernemers-

vereniging

47%

24%
21%

23%
32%

wil dat de gemeente 

meer contact zoekt 

met de ondernemers-

vereniging voor 

afstemming plannen/

projecten

49%

De leden waarderen 

de georganiseerde 

bijeenkomsten met een:

Bezoek 
bijeenkomsten

Vereniging

Gemeente

61%

www.coppi.nl
Ledenvergadering

Bedrijfsbezoeken

Voor leden is dit 
de belangrijkste 
reden om lid te 
worden (62%)




