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Doel onderzoek

• Al jaren spreken we in de golfbranche over de veranderende wensen van de golfer en de 
noodzaak om ons product aan te passen. Het ‘one size fits all’ ligt ver achter ons.

• Over het algemeen kan je stellen dat de angst voor kannibalisatie ervoor zorgt dat we het 
aanbod niet veranderen.

• Of dat we alleen maar ‘omlaag’ differentiëren met lagere inkomsten als mogelijk gevolg. 

• Het zou goed zijn om onze beslissingen o.b.v. feitelijke data te kunnen nemen en niet op gevoel. 
Door het verzamelen van data voor deelnemende Golfbanen kunnen zij betere beslissingen 
nemen voor een gezonde en duurzame exploitatie.

Wat willen we dan concreet bereiken?

• Komt je huidige aanbod overeen met hetgeen je bestaande leden willen qua inhoud en prijs.

• We zien dat in de leeftijd 30 – 60 jaar veel mensen zich ‘beperken’ tot slechts een 
handicapregistratie terwijl een deel van hen wellicht een soort van tussenproduct wenst. Is dat 
ook zo? En zo ja, wat is dat product dan?
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De primaire vraag is hoe we lidmaatschappen beter laten aansluiten 
op de behoeften van golfers

379.000 geregistreerde golfers Verschillende behoeften

Wat is de optimale samenstelling van 
lidmaatschappen voor een gezonde 

golfmarkt op de lange termijn?

Hoe differentiëren we lidmaatschappen 
om beter te laten aansluiten op behoeften 

van golfers?



De doelgroep voor het onderzoek bevat de drie kernsegmenten 
binnen de geregistreerde golfers (>18 jaar)

Leden zonder homecourse Leden van Stichting Golfsport

Leden golfclubs met homecourse

47%

53%



Naast de inhoud van het lidmaatschap spelen andere factoren een 
rol in het daadwerkelijke gedrag van de golfer

Persoonlijke factoren

Aanbod
GEDRAGINHOUD 

LIDMAATSCHAP

HOUDING T.O.V. 
GOLFSPORT

DE GOLFBAAN
(HARDWARE)

SOCIALE CONTEXT
(SOFTWARE)

DEMOGRAFIE

Modererend effect



Onderzoek naar nieuwe lidmaatschappen vraagt om specifieke 
onderzoeksmethodiek

Zou je het volgende lidmaatschap kiezen?

• Golfbaan Luxerheide

• 18 holes

• 25 keer per jaar spelen

• Deelname aan 10 groepslessen

• € 100 per maand



Mensen kunnen wel goed een voorkeur aangeven tussen een beperkt 
aantal opties, dit is de conjoint methodiek

Voorbeeld



We hebben de belangrijkste mogelijke dimensies van de inhoud 
van een lidmaatschap in kaart gebracht

1. Op welke manier kan ik golfen? 

• Speelrecht: aantal rondes in het lidmaatschap

• Lessen en oefenfaciliteiten

• Deelname aan activiteiten en wedstrijden

2. Wanneer kan ik golfen?

• Dagen & tijden om te spelen

• Lidmaatschapsperiode/seizoen

• Reserveren starttijden

3. Waar kan ik golfen?

• Eén of meerdere banen

4. Welke additionele voordelen krijg ik?

• Privileges en korting

5. Wat is de prijs van het lidmaatschap?

• Prijs



Daarnaast zullen we de andere factoren in het aanbod analyseren die 
invloed hebben op het keuzegedrag van de golfers

Belang van kenmerken van de golfbaan

• Afstand tot de golfbaan

• Aantal holes

• Lengte van de baan

• Kwaliteit van de baan en faciliteiten

Belang van sociale context

• Sociale setting

• Sfeer

• Sociale activiteiten



Tenslotte zijn de persoonlijke kenmerken van golfers van belang in 
de analyse van de uitkomsten

Demografie

• Leeftijd

• Man/vrouw

• Sociale klasse

Houding golfsport

• Basisbehoeften t.o.v. van golfsport

• Prioriteit van de sport 

• Frequentie en tijd te besteden aan de sport 

• Identificatie met de golfsport 



Daarmee wordt de online vragenlijst uit drie delen opgebouwd

1. Achtergrondvragen 2. Belang aspecten
lidmaatschap

3. Keuzetaken type 
lidmaatschappen



Het kernresultaat van het onderzoek is het belang en de waarde van 
de verschillende elementen van een lidmaatschap

Voorbeeld



Scenario’sDatabase

Met de onderliggende database kunnen we verschillende scenario’s 
doorrekenen en uitsplitsen naar doelgroepen

Voorbeeld



De scenario’s bieden inzicht in effect van nieuwe lidmaatschappen 
op aantallen ‘leden’ en de inkomsten

Aantal leden Inkomsten 

1.500
1.300

700

1.000

600

Huidige situatie Introductie 
nieuw product

2.500
2.600

+33%

€ 1.500.000
€ 1.300.000

€ 420.000
€ 300.000

€ 180.000

Huidige situatie Introductie 
nieuw product

€ 1.800.000
€ 1.900.000

+6%

Voorbeeld

Nieuw lidmaatschap
Greenfee spelers

Bestaand lidmaatschap



De resultaten bieden tevens inzicht in effect van prijswijzigingen van 
bestaande lidmaatschappen
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Huidig prijspeil:

€ 1.200

Optimaal prijspeil is € 1.400 en 

levert 12% meer inkomsten, 

maar 20% minder leden

Een verlaging naar € 700 

levert 30% meer leden, maar 

25% minder inkomsten

Voorbeeld



Met de onderzoeksuitkomsten ontwikkelen we voor iedere 
deelnemende club een specifieke rapportage

Kwantitatieve inzichten 
in behoeften van golfers

Nieuwe lidmaatschapsvormen 
passend bij ledenbestand van de club

Effecten nieuwe lidmaatschaps-
structuur op ledenaantal en inkomsten

Unieke databron voor beleid van 
je club voor nu en in de toekomst

1 2

3 4
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De planning is om eind mei, uiterlijk half juni, de resultaten te 
kunnen opleveren

1. Propositie-
ontwikkeling en 
onderzoeksdesign 3.b Rapportage met club 

specifieke resultaten

2. Marktonderzoek & 
analyse

3.a Conclusies landelijk

Nov - jan Feb - april April – mei/half juni



Belangrijke stappen in het proces voor je golfclub/-baan voor 
uitvoering marktonderzoek

jan feb mrt
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Optie

6. Reminder non-respons

7. Respons verzameling online enquête

8. Verzameling achterliggende data

Stappen

3. Vooraankondiging leden

2. Format huidige lidmaatschappen

4. Check up-to-date ledenbestand

5. Uitnodiging voor onderzoek

1. Ondertekening verwerkersovereenkomst

Planning
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Als MIcompany voldoen we aan de hoogste eisen op gebied van data 
security en compliance beleid

• Voldoen aan wet- en regelgeving (AVG) is een randvoorwaarde.
• In ons compliance-beleid staat hoe we omgaan met persoonsgegevens, zodat 

we ten alle tijden aan de AVG voldoen.

PRIVACY EN 
PERSOONSGEGEVENS

• MIcompany is gecertificeerd conform ISAE 3402 (International Standard on 
Assurance Engagements).

• Hiermee zijn alle processen, mogelijke risico’s en maatregelen beschreven en 
onafhankelijk ge-audit.

VEILIGE PROCESSEN

• Onze kantoren en datacentra zijn beveiligd volgens strikte industriestandaarden.FYSIEKE BEVEILIGING

• Alle medewerkers van MIcompany moeten het compliancebeleid kennen en 
worden jaarlijks geëxamineerd. 

NAVOLGING EN 
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Door de verwerkersovereenkomst mogen we persoonsdata voor 
analysedoeleinden gebruiken

• Er staat vastgelegd welke data we mogen gebruiken. Bijvoorbeeld 
persoonsgegevens zoals naam en postcode, evenals speelgedrag uit de database 
van de club en de data van het marktonderzoek. 

DATA

• De data wordt gebruikt puur en alleen voor analysedoeleinden, oftewel om inzichten 
te creëren in het gedrag en de behoeften van golfers.

• De data wordt expliciet niet gebruikt voor persoonlijke aanbiedingen of benadering 
van individuen. Alleen voor uitnodiging aan het onderzoek.

DOEL

• MIcompany hanteert een rigoureus veiligheidsbeleid. Door de 
verwerkersovereenkomst te ondertekenen wordt aanvaard dat de genoemde 
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voldoende zijn. 

• Tevens is vastgelegd hoe omgegaan wordt met eventuele incidenten en wat de 
aansprakelijkheid is van MIcompany.

AANVAARDE 
VOLLEDIGHEID

• De data van de klant is strikt vertrouwelijk en blijft volledig eigendom van de club.
• MIcompany verwijdert de data van haar systemen na afronding van het project.

VERTROUWELIJKHEID EN 
EIGENDOM DATA

• De inhoud van de verwerkersovereenkomst sluit aan bij de geldende wetgeving en 
de internationaal erkende ISAE 3402 certificering.

• De verwerkersovereenkomst is getoetst door jurist van NGF en Het Rijk Golfbanen 
en vervolgens toegespitst op dit specifieke project.

INHOUD VERWERKERS-
OVEREENKOMST
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Communicatie naar Leden

• Bijeenkomst 15 januari. 

• Uitkomsten worden een-op-een besproken met deelnemende banen door vaste contactpersonen. 

• Voorbeeld van ‘Vooraankondiging naar leden’.

• Voorbeeld van ‘Uitnodiging voor onderzoek: centraal versturen met club en/of baan als afzender’.

• Voorbeeld van ‘Reminder voor non-respons: centraal versturen met club en/of baan als afzender’.

• Toolkit met alle beschikbare informatie m.b.t. het onderzoek voor deelnemende banen op NGF.nl vanaf 
17 januari.

• ‘Helpdesk’ voor vragen. Iedere deelnemende club heeft een vast contactpersoon.



6. Vragen over inhoud en proces



Praktische punten op de korte termijn

Uiterlijk 31 januari:

• Verwerkersovereenkomst ‘rode teksten’ invullen met correcte gegevens golfvereniging/-baan, 
ondertekenen en per e-mail toesturen aan je vaste contactpersoon.

• Invullen format voor inventarisatie huidige lidmaatschappen en per e-mail toesturen aan je vaste 
contactpersoon.

Uiterlijk 7 februari:

• Vooraankondiging versturen aan leden boven de 18 jaar.

• Wie is afzender: golfverenigingen en/of baan?

Uiterlijk 14 februari:

• Check ledenbestand up-to-date.


