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BusinessMonitor ontwikkelt en realiseert samen met de 

Universiteit Gent/Prof. Dr. Dirk Van den Poel een 

wetenschappelijk gevalideerde aanpak voor 

ledenbehoud. Een zelflerend Algoritme (AI) zorgt voor 

een steeds nauwkeuriger voorspelling welke leden van 

uw vereniging gaan opzeggen. 

Nieuwe klanten werven kost 6-7 keer meer dan 

bestaande klanten behouden. Een 5% toename in 

klantbehoud kan zorgen voor een winststijging tot 75%.  

Ook voor ledenorganisaties gelden dergelijke regels,  

al zal een ledenorganisatie geen winstoptimalisatie  

nastreven, toch komt ook voor de vereniging de 

realisatie van doelstellingen dichterbij wanneer de 

vereniging erin slaagt haar huidige leden te behouden 

en voldoende nieuwe leden te werven.   

 

Een effectieve strategie gericht op het behoud van 

bestaande leden is dus ook voor verenigingen een 

belangrijke pijler onder het succes van de vereniging. 

Maar hoe kun je leden behouden en welke acties zijn 

nodig om leden die overwegen hun lidmaatschap op te 

zeggen hiervan te weerhouden? 

Het antwoord hierop is de LedenMonitor-Churnindicator, 
die wordt ontwikkeld op basis van de laatste inzichten 

rondom predictive analytics. 

Een speciaal project om dit te realiseren wordt gestart 

in april onder leiding van Professor Dirk Van den Poel 

van de Universiteit Gent. 

Doel van het project is om de laatste wetenschappelijke 

inzichten rondom Churn en Opzegging voor 

ledenorganisaties in de dagelijkse praktijk beschikbaar 

te maken. Het systeem maakt gebruik van verschillende 

databronnen en wordt ontwikkeld als een zelflerend 

algoritme dat op basis van de feitelijke opzeggingen 

steeds accurater gaat voorspellen. Een directe koppeling 

met de ledenadministratie zorgt ervoor dat de juiste 

acties gekoppeld kunnen worden aan het juiste lid via 

het lidmaatschapsnummer. 

Concreet levert de software een voorspelling van de 

kans op opzegging van het lidmaatschap voor elk  

individueel lid.

De samenwerking tussen experts uit de academische 

wereld en een vooruitstrevende technologiepartner als 

BusinessMonitor biedt ongekende kansen voor  

ledenorganisaties om hun ledenbehoudstrategie vorm 

te geven. 

Voor dit project zijn wij nog op zoek naar tenminste  
4 Ledenorganisaties met gezamenlijk meer dan 30.000 

leden.

Voorspel het opzegrisico per lid en  
onderneem tijdig de juiste acties! 
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AI – Machine learning helpt verenigingen om ledenbehoud als winnende strategie te implementeren.  

Leden voor de vereniging behouden? Breng het opzegrisico per lid in kaart en onderneem tijdig de juiste acties. 

Wat kost het? 
De deelnamekosten per deelnemende vereniging:
€ 12.500 excl. BTW Inclusief de tijd voor deelname 
aan overleggen en bijeenkomsten.

AVG 
Het project voldoet aan alle onder de AVG gestelde 
voorwaarden. Er zal een verwerkersovereenkomst 
worden opgesteld en het Privacy by design  
beginsel zal gehanteerd worden.

Wat levert het u op?
3  Uitgebreide studie naar opzegkans, verkenning bruikbare voorspelmodellen,  

keuze meest geschikte model

3  Model om opzeggingskans per lid te kunnen voorspellen   

(predictive analytics, machine learning) 

3  Werkende applicatie waarin model inclusief zelflerend algoritme is toegepast  

in BusinessMonitor Online Intelligence Platform

3  Jaarlicentie (Unlimited Account) op BusinessMonitor Online Intelligence platform 

3  Efficiënte contactstrategie (juiste acties per lid)

Ook uw ledenbehoud 

als winnende strategie

implementeren? 

Deelnemen?

Klik hier om u 
aan te melden

https://businessmonitor.nl
https://s.businessmonitor.nl/t.asp?SurveyID=lKM5nl2J979KK2
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Meer informatie?
In de academische literatuur staat dit probleem 
bekend als “Customer Churn”
(zie b.v. https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_
attrition voor meer info). 
Het is de bedoeling om een dergelijke studie voor 
vier ledenorganisaties uit te voeren, waarbij de 
generieke toepassing van de aanpak kan worden 
aangetoond. Het interessante aan deze opzet met 
meerdere ledenorganisaties, is dat we kunnen 
nagaan in welke mate b.v. het belang van bepaalde 
voorspellers verschilt tussen organisaties.

Disclaimer:
Met dergelijke afstudeerstudentenprojecten gaat de 
Universiteit Gent geen resultaatverbintenis (wel een 
“best effort” middelenverbintenis).
Softwarecode wordt afgeleverd “as is” zonder garanties. 

Wie is Prof. Dr. Dirk Van den Poel?
Hij is sinds 1999 verbonden aan de Universiteit Gent 
(België). Hij heeft de hoogste graad bereikt (full senior 
professor). Volgens de PLOS ONE publicatie van 
Stanfordprofessoren behoort hij tot de top 2% van 
wetenschappers wereldwijd (zie: https://journals.plos.
org/plosbiology/article/related?id=10.1371/journal.
pbio.3000918 

Wie is BusinessMonitor?
BusinessMonitor is ontwikkelaar van het BusinessMonitor 
online intelligence platform en voert voor tal van (leden-) 
organisaties op continue basis projecten uit op het gebied 
van Feedbackmanagement en Business Intelligence.  
Meer informatie: https://businessmonitor.nl
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