
LedenMonitor
Alle leden in beeld



Verleng de lidmaatschapscyclus

• De volledige Ledenreis in beeld

• Bij aanmelding onderzoeken redenen lidmaatschap / verwachtingen

• Na aanschaf producten/diensten – deelname bijeenkomst

• Tijdens het lidmaatschap – na een bepaalde periode krijgt ieder lid 
de kans mee te denken

• Signaleer opzegrisico’s vroegtijdig 

• Zelflerend Algoritme (AI) voorspelt kans opzegging zeer nauwkeurig

• Effect van acties (retentie) inzichtelijk maken 

• Bij opzegging achterhalen redenen 



Redenen lidmaatschap
(Verwachtingen)

• Direct bij aanmelding korte intake 
vragenlijst

• Volledig automatisch proces door 
koppeling met ledenadministratie

• Data over redenen en verwachtingen 
toevoegen aan ledendossier in CRM



Korte metingen – snel vanaf ieder scherm in te vullen



Direct inspelen op klachten

• Directe terugkoppeling wanneer invuller aangeeft contact te willen 
of een onvoldoende beoordeling geeft

• Mogelijkheid direct in te spelen op klachten



Online reputatie verbeteren

• Gemakkelijker nieuwe leden werven

• Faciliteren van (enthousiaste) leden en 
deelnemers aan events om als 
ambassadeur voor u op te treden 

• Verbeteren van online vindbaarheid 

• BusinessMonitor verzorgt automatische en 
directe doorplaatsing van beoordelingen naar 
eigen website en / of vergelijkingswebsites



Brede
inzetbaarheid

Evalueer uw trainingen, cursussen, 
inwerkprogramma’s etc.

• Congresevaluatie

• Workshopevaluaties

• Bijeenkomst evaluaties

Betrek deelnemers bij uw evenementen 
en laat ze feedback geven over 

het programma.



Accurate data ligt ten grondslag aan iedere beslissing 



Totaaloverzicht – trends 
en ontwikkelingen



Onderzoeksplatform als ledenvoordeel 

Richt een vragenbibliotheek in voor je leden
Stel leden in de gelegenheid om onderzoek te doen
Combineer resultaten tot branche-inzichten
Benchmark je vereniging met onze 
Ledentevredenheidsindex 

Leden kunnen eenvoudig en snel hun 
klanten uitnodigen voor onderzoek
op een mobiele landingpagina bm1.nl/cjqb
of met unieke link



Tevreden gebruikers van LedenMonitor



Beursplein 37 
3011 AA Rotterdam 

Postbus 30223 

3001 DE Rotterdam 

Neem contact op met René Lagendijk 
voor meer informatie.

T:   +31(6)21284200 
E:   r.lagendijk@businessmonitor.nl
W: www.businessmonitor.nl

http://www.businessmonitor.nl/

