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Inleiding

Kennis geeft sportbonden de kracht 
om te groeien, maar dan moeten ze 
wel beschikken over die kennis. 
Sportclubs die hun informatievoor-
ziening op orde hebben, en dit online 
aanbieden, vergroten hun aantrekke-
lijkheid. Dankzij data kunnen ze niet 
alleen beter in contact komen met 
huidige leden, maar bereiken ze ook 
toekomstige leden. 

Een sportbond kan clubs faciliteren 
met een digitaal platform waarmee ze 
hun leden beter op maat kunnen 
bedienen. Een sportbond biedt op 
deze manier een online marktplaats 
waar sporters clubs kunnen vinden 
die het beste bij ze passen. Omdat de 
clubs hun leden dankzij een digitaal 
platform beter kennen, kunnen ze 
toegevoegde waarde tonen op de 
momenten die voor de aangesloten 
sporters belangrijk zijn. Ze kunnen 
producten of diensten aanbieden of 
aanbiedingen doen die passen bij hun 
leden. Op die manier toont een 
lidmaatschap echt meerwaarde.  
Dat is tegenwoordig cruciaal. 

Sportclubs staan voor een aantal 
grote uitdagingen. De toegenomen 
concurrentie van andere sporten en 
bezigheden, dwingt leden vaker 
keuzes te maken. Zij willen soms 
meer recreatief sporten om hun 

hobby zonder veel verplichtingen uit 
te kunnen oefenen en gezonder te 
leven. Dat laatste willen anderen ook, 
maar zij willen zich via samen trainen 
en competitie blijven ontwikkelen. 

Keuzemogelijkheden zijn hierdoor 
belangrijker. Sportclubs moeten een 
relevant aanbod van programma’s 
aanbieden die goed aansluiten bij de 
behoefte van de sporter. Daarbij past 
een lidmaatschap op maat om 
meerwaarde te blijven bieden.  
Het faciliteren van de sport en het 
invullen van de doelstellingen van de 
leden wordt steeds belangrijker.  
Maar weet u waarom uw leden 
deelnemen aan de sport? Door het 
doel van de leden in lijn te brengen 
met de filosofie van de organisatie 
kunnen sportclubs inspelen op de 
vraag van de leden.

Leden willen duidelijke waarde zien 
voor contributie. De sporters gedra-
gen zich steeds meer als kritische 
consumenten. Daarin zien we veel 
raakvlakken met de retail waarin een 
veelheid van diensten 24/7, digitaal, 
laagdrempelig en gepersonaliseerd 
aangeboden worden. Lidmaatschap-
pen veranderen ook steeds meer in 
flexibele dienstenabonnementen. 
Want alleen op die manier blijft het 
lidmaatschap waardevol en aantrek-

*Alle cijfers en percentages in dit e-book zijn afkomstig uit The 2018 Membership Marketing Benchmarking Report, gepubliceerd door
Marketing General Inc.

Waarom zouden sporters lid worden en blijven van clubs? Wat is de meerwaarde? 
Dat zijn de grootste vragen van leden en tegelijk de grootste uitdaging voor 
 sportbonden volgens The 2018 Membership Marketing Benchmarking Report*.

kelijk voor bestaande en nieuwe 
leden.

Digitalisering en professionalisering 
zijn de motor achter de aantrekkings-
kracht van bedrijven, welke dienst ze 
ook leveren. Sportclubs zijn hierop 
geen uitzondering. Zij moeten aan 
steeds hogere eisen van de sporters 
voldoen met een soepele, moderne 
digitale communicatie, informatie-
voorziening, flexibele betaling en 
maatwerk. Sportclubs willen geauto-
matiseerde administratieve proces-
sen, een snelle informatievoorziening, 
minder werk voor de backoffice, een 
hogere wendbaarheid van de organi-
satie en lagere bedrijfskosten.

Dit e-book beschrijft de zes grootste 
uitdagingen van sportbonden.  
Hoe blijven ze hun relevantie en 
meerwaarde aantonen? In deze tijd 
van digitale platforms en sociale 
media is digitale innovatie cruciaal 
voor sportclubs om aantrekkelijk te 
blijven. We zien dat bij deze zes 
uitdagingen steeds twee trends de 
oplossing bieden:
1: De toepassing van een digitaal 

platform
2: Een 360-graden klantbeeld waar-

door sportclubs leden persoonlijk 
kunnen benaderen

© 2019 KPMG Crimsonwing B.V.. Alle rechten voorbehouden
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De 6 succesfactoren

Werving van nieuwe leden, 
met acties op basis van 
profielen en op maat gesneden
aanbiedingen

1. Werving
Waarde tonen is  
maatwerk

Behoud van bestaande leden, 
met handige herinneringen  
en soepele betaal- en admini-
stratieprocessen

2. Behoud
Keuzevrijheid, flexibiliteit 
en persoonlijke aandacht 
bieden

Betrokkenheid vergroten, met 
persoonlijke communicatie en 
een helder aanbod in lijn
met de behoeftes van leden

3. Betrokkenheid
Maak interactie persoon-
lijker om de waarde te 
versterken

Zichtbaarheid verbeteren van 
leden, door ze op de voet te 
volgen, beter te leren kennen en 
de beste klantervaring te bieden

4. Zichtbaarheid
Bouw een 360-graden 
beeld van leden

Inzicht in de bewegingen van 
uw organisatie en leden, met 
duidelijke dashboards

5. Inzicht
Baseer nieuwe aan-
biedingen op leden-
activiteiten

Duurzaamheid vergroten, met 
de stap naar verdere 
 professionalisering. De zakelijke 
toekomst is digitaal

6. Duurzaamheid
Innovatie en digitale 
technologie zijn on-
ontbeerlijk
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Digitale platformen en sociale media 
zijn geen bedreiging, maar een 
enorme kans voor sportbonden.  
Het geeft hen de mogelijkheid om 
zich te profileren, hun zichtbaarheid te 
vergroten en leden beter te leren 
kennen. 

Het is aan de sportbond om de clubs 
een digitale infrastructuur te bieden 
waarmee sporters eenvoudig online 
lid kunnen worden. Thuis, onderweg 
op de smartphone of op een scherm 
in de kantine.

Het contact tussen sporters en hun 
club vindt allang niet meer alleen 
plaats op de sportclub zelf. Digitale 
aanwezigheid is dé voorwaarde voor 
zichtbaarheid en werving van nieuwe 
leden. Een digitaal platform waar 
leden zich laagdrempelig kunnen 
aanmelden is de sleutel tot succes-
volle werving.

Nooit hadden ledenorganisaties 
zoveel kanalen voorhanden om data 
van (potentiële) leden te verzamelen 
en te analyseren. Dit maakt 
maatwerk mogelijk voor aanbieding-
en om nieuwe leden te werven en te 
enthousiasmeren voor de beleving 
die het lidmaatschap vormt. 

Bekende voorbeelden hiervan zijn de 
fans; de leden die een ambassadeurs-

1. Werving
Waarde tonen is maatwerk

53% van de organisaties maakt het mogelijk om een online profiel aan te maken.
31% van de organisaties zet online uitnodigingen in om deel te nemen aan  
een digitale community.

functie op sociale media vervullen 
voor de club. Via vlogs en berichten 
op onder andere Twitter, Instagram 
en Facebook delen clubs evene-
menten en delen leden hun 
 ervaringen en passie. Het is de 
moderne versie van mond-tot- 
mondreclame. 

Het lidmaatschap is tegenwoordig 
meer dan gebruikmaken van de 
kennis en faciliteiten van een bond en 
club. Het behelst een manier van 
leven met voorkeur voor bepaalde 
producten, merken, evenementen  
en zelfs eten en drinken of type 
vakanties. 

Jongeren zijn minder snel geneigd lid 
te worden van verenigingen en 
gedragen zich als kritische consu-
menten. Ze zijn on-demand lid, 
selecteren de beste aanbieding en 
blijven vervolgens een vrijblijvende 
periode lid. Tegelijkertijd kunnen 
leden van de bonden via wendbare 
sociale media en digitale platforms 
zelf een bond of een club oprichten. 
Dit betekent een risico voor de 
ledenaantallen.

Zichtbaarheid, laagdrempeligheid en 
een digitaal platform dat data kan 
opslaan en verwerken zijn essentieel 
voor sportbonden om nieuwe leden 
te kunnen werven. Het is zaak om 

leden en fans op sportevenementen 
en op digitale plaatsen te registeren. 
Dat kan zijn door ze faciliteiten te 
gunnen die normaal alleen voor leden 
zijn, of door ze korting te geven op 
evenementen en producten die direct 
te maken hebben met de sport of 
samenhangen met de beleving van 
het lidmaatschap. 

Houd surfgedrag, leesgedrag van 
nieuwsbrieven, contact op het 
verenigingsforum en contact-
momenten in de fysieke wereld bij. 
Zo krijgen organisaties een compleet 
klantbeeld wat op maat gemaakte 
aanbiedingen mogelijk maakt.  
Op deze manier kunnen ze expertise, 
betrokkenheid en relevantie tonen op 
persoonlijk niveau. Het spreekt voor 
zich dat het gebruik van deze 
 gegevens wel in overeenstemming 
moet zijn met de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming 
(AVG).

• Richt een digitaal platform in waar
leden en niet-leden de meerwaarde
van het lidmaatschap kunnen
ervaren.

• Om een goed klantbeeld te krijgen
van (potentiële) leden zullen veel
koepelorganisaties zich moeten
vernieuwen. Innovatie is daarom
een must. Richt een innovatieclub
binnen de organisatie op. Deze richt

© 2019 KPMG Crimsonwing B.V.. Alle rechten voorbehouden
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Voordeel van technologie
Een nationale hippische federatie in een groot 
Europees land werkte met veel papieren documenten 
en een verouderd systeem. Na fusies met andere 
organisaties sloten de verschillende systemen niet 
goed op elkaar aan. De totaaloplossing Dynamics for 
Membership verwerkt nu grote transacties en 
complexe processen. Het werkt soepel, biedt meer 
overzicht en reageert snel en gemakkelijk op ver-
anderingen. Hierdoor is de informatievoorziening 
sterk verbeterd. Dankzij de self-service functies is  
de tevredenheid van de leden en het ledenaantal 
gegroeid. Complexe administratieve processen zijn 
vereenvoudigd, de werklast van de backoffice is 
afgenomen en de bedrijfskosten zijn lager.

zich op de aanwezigheid in alle 
relevante digitale kanalen en 
evenementen waar (potentiële) 
leden samenkomen. Deze innova-
tors combineren datastromen en 
kijken hoe ze met nieuwe digitale 
technologie de relevantie van de 
organisatie kan vergroten. 

• Maak het lid worden zo eenvoudig 
mogelijk, dus eenvoudige registratie 
en inlogprocedures.

• Bied zoveel mogelijk betalings-
mogelijkheden: van gespreide 
betalingsmogelijkheden tot een 
digitale wijze van het betalen van de 
contributie. 

• Ga allianties aan met partijen in de 
markt die bij de lifestyle van de 
sport horen. Zorg voor gepersonali-
seerde aanbiedingen. Dit versterkt 
de merkbeleving en vergroot het 
aantal contactmomenten met 
nieuwe en bestaande leden.
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Voordeel van technologie
Bij een grote Canadese organisatie die fitness, zwemlessen en 
kinderopvang aanbiedt, konden nieuwe leden eerst alleen aan de 
balie lid worden. Tegelijk had de organisatie met 2,24 miljoen leden last 
van een bewerkelijke backoffice met veel papier en gefragmenteerde 
IT-oplossingen. Onderhoud van het inflexibele systeem was duur, en 
men miste centraal overzicht. Met één totaaloplossing op één platform 
kunnen leden nu ook online lid worden, zich inschrijven voor alle 
activi teiten en de papierstroom is teruggedrongen. Dankzij Dynamics for 
Membership zijn alle vormen van betaling geregeld, van regulier betalen 
door het lid zelf, tot split billing (gedeelde betaling door bijvoorbeeld 
beide ouders) en subsidies (betaling door overheden, donateurs en 
andere organisaties).

© 2019 KPMG Crimsonwing B.V.. Alle rechten voorbehouden
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Keuzevrijheid, flexibiliteit en persoonlijke aandacht bieden

78% van organisaties geeft aan dat e-mailmarketing het effectiefst is voor 
 lidmaatschapsverlenging.

Een constant ledenbestand zorgt voor 
organisatorische rust, financiële 
stabiliteit en aantrekkingskracht voor 
nieuwe leden. Het lidmaatschap is 
geen sprint, maar een marathon 
waarin de leden continu aandacht 
nodig hebben.

Het is cruciaal om regelmatig te 
communiceren met leden, maar dan 
wel gebaseerd op de fase waarin het 
lid zich bevindt. Benader leden 
bijvoorbeeld aan het eind van de 
proeftijd of rondom verlenging.  
Hierbij kunt u vragen of de redenen 
om te gaan sporten zijn veranderd. 
Breng in kaart of er behoefte is aan 
een andere manier van sporten.  
Komt een lid minder vaak naar de 
club, vraag dan wat er aan de hand is.

De database en statistieken zijn de 
belangrijkste gereedschappen om 
hier een goed beeld van te krijgen. 
Door data-analyse krijgt u ook in 
beeld welke leden geneigd zijn op te 
zeggen. Door hen vroegtijdig te 
identificeren, kunt u een opzegging 
voorkomen. Geef extra aandacht aan 
leden die dreigen op te zeggen, zo 
worden opzegmotieven duidelijk. 
Stimuleer ook verlenging van het 
lidmaatschap, vooral de eerste keer.

Soms ligt het niet verlengen van het 
lidmaatschap in een technische 
barrière, zoals bijvoorbeeld een 
betaling op een website die niet 
laagdrempelig verloopt. Gemak dient 
de mens, de leden en de sportclub. 
Bied leden daarom eenvoudige en zo 
veel mogelijk relevante manieren om 
hun lidmaatschap te verlengen.  
Zorg dat de werknemer van de club 
direct kan beschikken over alle 
relevante informatie voor een soepele 
klantenservice. 

Door de vinger aan de pols te 
houden, ontstaat een duurzame 
relatie met uw leden en leert u ze 
steeds beter kennen. Het gaat niet 
alleen om communicatie maar ook 
om de service en dienstverlening die 
op basis van data persoonlijker 
gemaakt wordt. Sportclubs kunnen 
na digitale transformatie hun dienst-
verlening optimaliseren, persoonlijker 
maken en beter afstemmen op hun 
leden. 

Ledenbehoud hangt nauw samen 
met wat het lidmaatschap biedt en in 
welke mate dit aansluit bij de behoef-
te van de leden. De relevantie kan 
worden vergroot door een ruimer 
aanbod aan lidmaatschappen aan te 

bieden en het lid te ondersteunen bij 
het behalen van hun doel. Meer 
training aanbieden op andere dagen, 
andere competitievormen, sport-
kampen, etc. Sportclubs vergroten 
hun relevantie door in te spelen op 
achterliggende redenen om te 
sporten. 

• Houd een klantbeeld bij, zeker van 
het laatste jaar.

• Richt een duidelijk proces in voor 
herinneringen bij verlengingen.

• Ga allianties aan met partijen in de 
markt die bij de lifestyle van de 
sport horen. Zorg voor gepersonali-
seerde aanbiedingen. Dit versterkt 
de merkbeleving en vergroot het 
aantal contactmomenten met 
nieuwe en bestaande leden.

2. Behoud
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3. Betrokkenheid
Maak interactie persoonlijker om de waarde te versterken

50% van alle organisaties heeft als hoofddoelstelling om meer interactie met de 
leden te hebben.

Voor betrokkenheid is het van belang 
de klant te begrijpen. Dat betekent 
echt luisteren en iets doen met die 
informatie. Het gaat om het hogere 
doel dat ze willen bereiken met hun 
sport. Begrijp waarom de leden lid 
zijn en maak daarvan de doelstelling: 
”Wij willen mensen helpen naar een 
gezonder en gelukkiger leven”.  
Met interactie toont u betrokkenheid 
en expertise naar de leden.  
Dit versterkt de band en vergroot de 
aantrekkelijkheid van de organisatie. 

Integrale communicatie met en 
tussen leden is een must. Het gaat 
hier om een geïntegreerde multi-
mediale communicatie-aanpak, 
waarin (digitale) interactie met en 
tussen leden een belangrijke plaats 
inneemt. Deze communicatie moet 
kosteloos en laagdrempelig zijn.

Het betreft niet alleen marketing-
communicatie, maar vooral ook 
praktische, persoonsgerichte 
 communicatie over de diensten die 
leden afnemen. Denk bijvoorbeeld 
aan het inplannen van extra 
 trainingen, de beschikbaarheid van 
nieuw materiaal, een vervallen 
training of gewijzigde trainings- of 
wedstrijd tijden. Begrijp de hinder-
nissen van de leden om het hogere 

doel te bereiken en stem het aanbod 
daarop af. De mobiele telefoon is 
steeds meer het referentieapparaat 
om informatie op te kunnen halen en 
mee te kunnen afspreken.

Bij communicatie en betrokkenheid is 
het van belang dat leden elkaar  
weten te vinden en ervaringen 
kunnen delen. Gebruik je leden als je 
 ambassadeurs, ervaringsdeskundi-
gen, de ogen en oren van de 
 organisatie. Betrokkenheid is niet 
alleen een zaak van de organisatie 
naar de leden maar ook van de leden 
onderling zodat kleine problemen snel 
kunnen worden opgelost.

Leden eisen meer betrokkenheid en 
dat is goed nieuws voor ledenorgani-
saties. Het biedt namelijk de kans 
voor up-selling en cross-selling van 
producten en diensten. Leden voelen 
zich meer betrokken als ze aan 
 evenementen kunnen deelnemen, 
merchandise kunnen aanschaffen en 
hun passie kunnen delen. Dit vergroot 
de waarde van het lidmaatschap 
waardoor ze eerder geneigd zijn te 
verlengen. Tegelijk worden ze 
hierdoor een ambassadeur van de 
organisatie en tonen ze dit bijvoor-
beeld via sociale media.

Niets is mooier dan een clublid 
volgen die via een vlog zijn sportieve 
successen tijdens de competitie en 
toernooien deelt. Van zo’n lid een fan 
maken, een inspiratie voor andere 
leden, draagt enorm bij aan betrok-
kenheid. Maar ook sportprofessionals 
of bekende leden van een club 
kunnen interessante sessies  
 organiseren binnen het platform.  
Het organiseren van dit aanbod en de 
mogelijkheid om met professionele 
hulp de doelstellingen te bereiken van 
uw leden kan hier aan bijdragen.

Personalisatie en het maken van 
profielen zijn de succesfactoren in 
marketingcampagnes. Stuur daarom 
niet meer hetzelfde bericht naar alle 
leden. Geef ze persoonlijke aandacht 
op basis van data. Timing is essenti-
eel, aanbiedingen hebben alleen 
effect op momenten die meerwaarde 
creëren. Denk daarbij onder andere 
aan de start van een seizoen, bij 
promotie of degradatie, de beschik-
baarheid van nieuwe trainingsmidde-
len of een verjaardag. Meet alle 
relevante ledendata en maak daar 
stuurdata van. Deze KPI’s omvatten 
onder andere website-, app-, e-mail 
en sociale media-interacties.

© 2019 KPMG Crimsonwing B.V.. Alle rechten voorbehouden
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Voordeel van technologie
Een grote wandelorganisatie wil alle 
wandeltochten van meerdere aanbieders op 
één platform neerzetten en inzicht krijgen in 
de deelname. Via een fanbase-strategie wil 
het onbekende tochten bekender maken en 
potentiële participanten enthousiasmeren. 
Als een wandelaar via dit platform inschrijft 
op een wandeltocht krijgt de organisatie 
informatie van de wandelaar. Daarmee 
heeft de organisatie alle informatie die ze 
nodig hebben om marketingcampagnes 
rond tochten te houden. De wandelaar kan 
na het boeken ervoor kiezen om via sociale 
media zijn deelname met de wereld te 
delen. Op die manier wordt hij een fan en 
een uithangbord voor de tocht en de 
ledenorganisatie. De informatie uit deze 
database is ook interessant voor sponsoren 
of gezondheidsorganisaties. Zij kunnen via 
de website of app hun artikelen aanbieden 
aan de fans die op hun beurt in één winkel-
mandje kunnen afrekenen. Op deze manier 
wordt de wandelorganisatie een broker die 
vraag en aanbod van producten en diensten 
bij elkaar brengt. 
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4. Zichtbaarheid
Bouw een 360-graden beeld van leden om aan voorkeuren te 
voldoen en deze te voorspellen

Een 360-graden beeld van individuele 
leden is in deze digitale tijd een must 
geworden. Het is de basis om de 
meerwaarde van de club te kunnen 
tonen. Deze meerwaarde moeten ze 
continu laten zien, zowel naar huidige 
leden als naar potentiële leden.  
Dit doen ze steeds meer door online 
aanwezig te zijn en geïnteresseerden 
te bedienen met actuele informatie 
en aanbiedingen. 

Leden willen gemak en de controle 
over hun product. Ze verwachten 
altijd en overal toegang tot hun 
lidmaatschapsaccount. In alle 
 branches groeit daarom het aantal 
portalen en apps waar leden zelf hun 
lidmaatschap kunnen inzien en 
aanpassen. Daarnaast fungeert het 
als een communicatieplatform tussen 
de club en de leden. Door veel 
informatie ook toegankelijk te maken 

voor niet-leden, vergroot dat de 
aantrekkelijkheid van de club.

Het ledenportaal is de plaats waar ze 
alles kunnen vinden: van trainingen 
en cursussen tot en met evenemen-
ten en klassementen. Het biedt ook 
de kans om leden beter te leren 
kennen en hen persoonlijk te 
 benaderen. Denk bijvoorbeeld aan 
een app die extra informatie tijdens 
het sporten toont. Deze informatie  
is gebaseerd op persoonlijke voor-
keuren zoals favoriete sporters, 
aankoopgedrag etc. Het spreekt voor 
zich dat deze producten en diensten 
via verschillende manieren kunnen 
worden afgerekend. Koppeling met 
digitale betalingsplatforms is daarom 
een must om een drempelloze 
ervaring te bieden.

Sportclubs- en bonden vergroten hun 
interne en externe zichtbaarheid door 
allianties aan te gaan. Tegenwoordig 
zijn er bijna geen bedrijven en 
organisaties meer die alles zelf doen. 

Strategische samenwerkings-
verbanden zijn dé manier om nieuwe 
waarde toe te voegen aan het 
lidmaatschap. Dat kunnen organisa-
ties zijn die producten en diensten 
aanbieden die passen bij de merk-
beleving. Bij sportclubs zouden dit 
(bonden van) fysiotherapeuten 
kunnen zijn of sponsoren als kleding-
fabrikanten of voedingsmiddelen-
producenten. Het serviceniveau voor 
leden verbetert als bedrijfsprocessen 
en -systemen van deze partners 
aansluiten op die van de sportclubs.
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5. Inzicht
Baseer nieuwe aanbiedingen op leden-
activiteiten en gedrag in het verleden

Ondanks toegenomen digitale 
mogelijkheden zet slechts 51% van 
de onderzochte ledenorganisaties 
analyses in om de effectiviteit van 
marketingcampagnes te meten.  
Maak gebruik van moderne digitale 
analysetechnieken zodat u weet 
welke campagnes resultaat opleve-
ren. Slechts 10% vergelijkt nieuwe 
leden via een prospect database. 

Mensen zijn voorspelbaar. Bezocht u 
de vorige drie jaren een sport-
evenement, dan is de kans groot dat 
u dit jaar ook weer gaat. Toekomstig 
gedrag wordt steeds nauwkeuriger 
voorspeld op basis van gedragingen 
uit het verleden. Op dit moment 
worden veel marketingbeslissingen 
genomen op basis van een gevoel of 
een traditie. Intelligente tools die 
gebruikmaken van machine learning 
en kunstmatige intelligentie kunnen 
helpen potentiële opzeggers op te 
sporen op basis van feiten. Hiermee 
verstevigen bonden de grip op hun 
ledenaantallen. 

Veel ledenorganisaties werken nog 
via papier of allerlei systemen die niet 
of moeizaam met elkaar samenwer-
ken. Hierdoor wordt de database niet 
of onvoldoende gevoed met nieuwe 
informatie en is het onmogelijk een 
goed beeld te krijgen van leden. Door 
alle processen en contactmomenten 
digitaal te registreren en centraal op 

te slaan, maakt u profielen en verrijkt 
u die met historische data. Daarmee 
is toekomstig gedrag te voorspellen. 
Tegelijk zijn voorkeuren van indivi-
duen en groepen beter in beeld te 
krijgen. Hierdoor wordt maatwerk-
marketing mogelijk binnen de eigen 
organisatie of tegen betaling door 
sponsoren.

De portalen, websites, advertentie-
campagnes, sociale media en de 
fysieke evenementen generen data 
die samenkomen op één platform.  
De analyse van deze historische 
gegevens met inzet van kunstmatige 
intelligentie en BI-toepassingen 
kunnen interessante dwarsverbanden 
opleveren. Met deze inzichten is het 
mogelijk nieuwe aanbiedingen te 
doen, de zichtbaarheid te vergroten 
en zelfs nieuwe businessmodellen te 
ontwikkelen. Hiermee vergroot de 
organisatie zijn relevantie, zichtbaar-
heid en aantrekkelijkheid.

• Bieden huidige systemen u de
gewenste wendbaarheid?

• Heeft u voldoende kennis en
tooling in huis om ledenactiviteit te
analyseren en te voorspellen?

© 2019 KPMG Crimsonwing B.V.. Alle rechten voorbehouden
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6. Duurzaamheid
Innovatie en digitale technologie zijn onontbeerlijk

93% van de organisaties maakt gebruik van Facebook. 89% van de organisaties 
maakt gebruik van Twitter. 73% van de organisaties ziet participatie via sociale media 
stijgen. 

Veel ledenorganisaties bestaan al 
lang, maar lopen de kans ingehaald te 
worden door flexibele nieuwe 
platformen. Bijna iedereen is tegen-
woordig online actief en via sociale 
media verenigen nieuwe leden zich 
razendsnel in nieuwe clubs en 
organisaties. Omdat deze nieuwe 
spelers op basis van cloud-technolo-
gie werken, zijn ze flexibeler en 
kunnen ze gemakkelijker nieuwe 
technologie aan hun systeem toe-
voegen. Hierdoor dreigt een leegloop 
bij de bestaande platformen, zij 
moeten daarom continu hun meer-
waarde bewijzen. Doen ze dit niet, 
dan lopen ze de kans dat ze binnen 
vijf jaar hun relevantie verliezen. 

De fitnessbranche is een pionier op 
het gebied van digitale innovatie van 
ledenorganisaties. Mooie voor-
beelden zijn bijvoorbeeld een 
24/7-dienstverlening en persoonlijke 
informatie op basis van data.  
Deze data is afkomstig van onder 
andere wearables die hartslag, 
bloeddruk, en prestaties bijhouden. 
De databases van fitnessscholen 
staan open voor de data van andere 
aanbieders. Hierdoor krijgen 
bezoekers een beter advies op basis 
van hun fitnessdata gecombineerd 

met data van bijvoorbeeld hardloop-, 
wandel- of fietsactiviteit. Interne en 
externe gebruikersgroepen of 
sponsoren kunnen (tegen betaling) 
bepaalde data gebruiken voor 
gerichte marketing.

Virtual en augmented reality zijn al 
een paar jaar gemeengoed bij 
sportbonden. Denk hierbij aan 
virtueel meerijden in een wieler-
wedstrijd van een groot evenement 
of het opnemen tegen iemand aan de 
andere kant van de wereld. Dit soort 
voorbeelden zijn ook mogelijk voor 
andere sporten waarbij de actie 
geheel of gedeeltelijk een 3D-wereld 
plaatsvindt. De data en prestaties uit 
al deze activiteiten zijn niet alleen 
interessant voor de leden zelf, maar 
ook voor de marketingactiviteiten van 
de sportclub.

We zien ook dat amateurwedstrijden 
in het voetbal integraal worden 
opgenomen, waarna een intelligent 
systeem zelf de samenvatting maakt 
en deze publiceert op de site of app. 
Ook hier zijn weer interessante 
samenwerkingsverbanden mogelijk 
op het gebied van sponsoring. 
E-sports is daarnaast een belangrijk 
nieuw uithangbord voor sportclubs en 

daarmee ook voor de sportbonden. 
Hierin spelen gamers uit naam van de 
club tegen elkaar in competitiever-
band.

• Richt een platform in waar u 
probleemloos nieuwe technolo-
gieën op inhaakt.

• Maak gebruik van cloud-technologie.
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Dynamics for 
 Membership
Een geïntegreerde  aanpak voor het 
 beheren van leden

Het is cruciaal om op een digitale, 
moderne manier lidmaatschappen te 
beheren en te kunnen beschikken 
over een up-to-date klantbeeld. 
Sportbonden kunnen het zich niet 
veroorloven om te vertrouwen op 
verschillende systemen en processen 
die niet met elkaar in verbinding 
staan.  

Dynamics for Membership (DfM) is 
gebaseerd op de intelligente cloud 
oplossing Microsoft Dynamics 365. 
DfM is de volledig geïntegreerde 
oplossing die speciaal is ontwikkeld 
voor de unieke eisen van leden-
organisaties, beroepsorganisaties en 
verenigingen. 

DfM beheert de lidmaatschappen 
volledig via een omni-channel 
omgeving. Zo kunt u alle uitdagingen 
en mogelijkheden aan die door 
digitalisatie, mobilisatie en sociale 
media ontstaan. 

DfM zorgt ervoor dat leden-
organisaties: 
• Hun aanwezigheid en vertrouwen  

in een digitale wereld kunnen 
vergroten door middel van self- 
service portals voor hun leden.

• Meer inzicht en controle kunnen 
krijgen over het behouden en 
werven van leden via de integratie 
van alle backoffice systemen en 
processen.

• Naadloos en consequent terug-
kerende complexe facturatie 
kunnen beheren.

• Gerichte diensten kunnen bieden 
aan leden om het lidmaatschap te 
verbeteren en de omzetgroei te 
verhogen.

• Gemakkelijk nieuwe digitale 
technologie kunnen aanhaken.

• Security en AVG compliant kunnen 
zijn.

Ontdek hoe Dynamics for Membership uw organisatie helpt 
opnieuw na te denken over ledenbetrokkenheid, door deze  
zes vereisten te gebruiken als basis en de toonaangevende 
technologie als motor.



© 2019 KPMG Crimsonwing B.V., a subsidiary of KPMG Investments Malta Limited, a subsidiary of KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide 
accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one 
should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative.

Contact

KPMG
Seinstraat 32 
1223 DA Hilversum
+31 35 655 44 33

Jeroen van Zwienen 
Director Sales & Marketing 
T: +31 (0)6 10 98 23 13
E: jeroen.van.zwienen@kpmg.com


