Toekomstplannen maken
op basis van resultaten!
Ledenonderzoek is vaak duur, omslachtig en vraagt een behoorlijke tijdsinvestering.
Met de online onderzoekstool van Brench! krijgt u snel inzicht in de
ledentevredenheid binnen uw vereniging, zodat u weet waar de behoefte écht naar
uitgaat en hoe uw leden de activiteiten waarderen. Zo kunt u toekomstplannen
maken op basis van resultaten, want een tevreden lid telt voor twee!

Wat is Brench!?
Brench!, online onderzoekstool voor verenigingen,
biedt gratis benchmarking. Vanaf nu uitgebreid met
mogelijkheid voor eigen ledenonderzoek:
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✓ Er staat een vragenlijst voor u klaar, die eventueel is
uit te breiden
✓ Het ledenonderzoek kunt u personaliseren met
eigen logo en verenigingsnaam
✓ De vragen zijn getoetst en hebben hun waarde
bewezen bij meer dan 250 verenigingen
✓ U ontvangt online een overzichtelijke rapportage
✓ Laagdrempelig, invullen kost slechts 10 minuten, en
betaalbaar (slechts € 1.500)

Kortom: snel inzicht in de wensen, behoeften en tevredenheid van uw leden!
Relevantie die de leden van Vereniging A toekennen
aan de volgende diensten
Algemene voorwaarden

90%

Invloed uitoefenen op lokaal/ regionale wet-- en regelgeving

85%

Invloed uitoefenen op nationale wet- en regelgeving

84%

Creëeren en ontwikkelen van nieuwe markten

72%

Individueel advies

62%

CAO

58%

Opleiding en training

46%

Brancheontwikkeling

43%

Informatie & Communicatie

42%

Samenwerking en overleg met externe partijen

39%

Verbinden van branche en kennis- en onderwijsinstellingen

34%

Financiële voordelen (kortingen, collectieve inkoop etc.)

31%

Producten, tools en hulpmiddelen voor mijn onderneming,
zoals juridisch spreekuur
Bureaubezoeken

Vereniging A is het beste te karakteriseren als
70%

Democratisch

65%

Gericht op leden
40%

20%

20%

90%
20%

Professioneel

20%

Snel

20%
20%

10%

Heldere koers

Gezaghebbend

10%

80%

Gericht op politiek
Deskundig

30%

25%

Proactief

35%

20%

45%

70%

15%

10%

40%

45%

50%

40%
65%

Invloedrijk

10%
30%

5%

22%
7%

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragen, opmerkingen, suggesties voor Brench!? Wij horen het graag!
Neem contact op met Marloes Rijken via info@brench.nl
013-594 44 44 | brench.nl |
@Brench_nl

