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INLE ID ING  
 

 

Op 1 januari 2021 is Golf Park Tervuren officieel gestart als 

golfclub. Tijdens het eerste jaar werd de focus gelegd op de 

opstart van de club, de algemene clubwerking en een aantal grote 

infrastructuurwerken. Vermits de feedback van de leden enorm 

belangrijk is, werd in september 2021 de eerste 

tevredenheidsenquête uitgestuurd. De resultaten van deze 

enquête worden in dit document opgenomen en ze vormen ook 

een belangrijke bron van informatie voor het beleidsplan van 

2022.  
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ALGEMENE INFO  

A A N P A K  
De uitnodiging om de online tevredenheidsenquête in te vullen, is uitgestuurd 
naar 553 unieke emailadressen van de leden en starters van het Golf Park 
Tervuren. In totaal werden 106 enquêtes ingevuld. 
 

O N D E R W E R P E N  
De enquête bevatte 14 vragen die werden opgedeeld in 6 hoofdstukken 
namelijk infrastructuur, academie, secretariaat, clubhuis, wedstrijden en 
communicatie. In ieder hoofdstuk werden een aantal vragen gesteld en was 
er ook de mogelijkheid om feedback te geven in een vrij tekstveld. Er was ook 
de mogelijkheid om nog andere en algemene opmerkingen in te. De NPS (net 
promotor score) sloot de bevraging af.  
  

V O L G E N D E  S T A P P E N  
De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met alle leden en ze vormen 
ook de basis voor het beleidsplan 2022. 
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 RESULTATEN  

A L G E M E E N  O V E R Z I C H T  
De scores in het overzicht hiernaast geven de gemiddelde score weer die op 
de vragen per onderwerp gesteld werden. De scores moeten dan ook verder 
in detail bekeken worden maar het is wel duidelijk dat er een grote 
tevredenheid is over de werking van het clubhuis en het secretariaat.  
 
 
 
 
 
 
 

I N F R A S T R U C T U U R   
Met een score van 8,3 scoort de baan enorm goed. De werken die werden 
uitgevoerd en het onderhoud worden positief onthaald maar er waren wel 
suggesties rond o.a. het snoeien van de bomen. Anderzijds krijgen de 
oefenfaciliteiten de laagste score (6,0) en is de vraag voor een betere driving 
range de meest gestelde vraag in de commentaren. Ze werd maar liefst 29 
keer gesteld. De overige infrastructuur krijgt een gemiddelde score omdat het 
clubhuis zeer hoogt scoort en het sanitair duidelijk wordt aangehaald als een 
punt ter verbetering. Ook de vraag voor extra lockers komt regelmatig terug.  
  
 

A C A D E M I E   
Bij de academie werd gepolst naar de tevredenheid over de organisatie van de 
lessen en de lesgevers. De lesgevers krijgen een mooie score van 8,2 terwijl de 
organisatie met 7,8 iets lager scoort. Daarbij bleek vooral de communicatie 
niet altijd even vlot te gaan en werd aangegeven dat het niet altijd makkelijk 
was om de lessen in te plannen. 
 
 

S E C R E T A R I A A T   
Met een score van 8,2 scoort het secretariaat zeer goed. Vooral de komst van 
Jan-Pieter als vaste medewerker wordt vaak als een enorm pluspunt vermeld. 
En hoewel de openingsuren net een troef zouden moeten zijn, blijkt dat deze 
uren niet goed gekend zijn. Er zijn enkele opmerkingen over de kwaliteit van 
de communicatie.   
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C L U B H U I S   
Het clubhuis krijgt de beste score. Zowel de inrichting als de sfeer krijgen 
enorm positieve commentaren. De vraag rond de tevredenheid over de 
medewerkers krijgt maar liefst een score van 9,2 en heeft daarmee veruit het 
beste resultaat in de hele enquête. De aanpak van Majumbe wordt duidelijk 
door iedereen geapprecieerd. Hoewel het aanbod in het algemeen als 
voldoende wordt beschouwd, worden enkele persoonlijke wensen 
aangegeven. Enkel de vraag om ook warm eten te serveren komt vaak voor.   
 
 

W E D S T R I J D E N   
Met een gemiddeld resultaat van 7,6 scoort de organisatie van de wedstrijden 
redelijk laag. Daarbij valt op dat zowel de vraag voor meer als voor minder 
wedstrijden regelmatig terugkomen en dat de verwachtingen duidelijk 
verschillen van persoon tot persoon. Er moet dis gestreefd worden naar een 
evenwicht maar het zal niet mogelijk zijn om iedereen tevreden te stellen. 
Verder blijkt dat de captain niet altijd gekend is maar zijn de mensen die de 
captain wel kennen wel tevreden zijn over de werking.   
 
 

C O M M U N I C A T I E   
Bij het onderdeel communicatie werd één algemene vraag gesteld waarbij in 
de antwoorden meerdere elementen naar boven komen. Zo is er een duidelijk 
appreciatie voor de open communicatie en de nieuwsbrieven maar blijkt ook 
dat die communicatie met een hogere frequentie mag worden uitgestuurd. Er 
wordt vooral ook meer informatie en duidelijkheid gevraagd door starters en 
ook de vraag rond regels en etiketten komt meerdere malen terug. Ook de 
vraag naar een meertalige communicatie kwam enkele keren terug en hoewel 
het bestuur van Golf Park Tervuren deze vraagt begrijpt, kan hierop o.w.v. 
contractuele bepalingen niet ingegaan worden. 
 
 

N E T  P R O M O T O R  S C O R E   
Tenslotte werd ook de vraag gesteld in hoeverre de respondent Golf Park 
Tervuren zou aanraden. Met een score van 64 ligt het resultaat dichtbij 
excellent.   
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ANALYSE  VAN DE 
COMMENTAREN  
Bij ieder onderwerp was het mogelijk om commentaren te geven. Deze 
commentaren werden in detail geanalyseerd en waar mogelijk onder dezelfde 
noemer geplaatst. De volgende grafiek geeft het overzicht van deze meest 
vermelde commentaren. 
 

 
 
De drie meest vernoemde opmerkingen zijn de nood aan een driving range, de 
vraag om ook warm eten te serveren en de ‘upgrade’ van de sanitaire 
installaties. 
Ook de verschillende facetten van de communicatie en de begeleiding van de 
starters worden regelmatig vernoemd en verdienen dan ook de nodige 
aandacht.  
Tenslotte geven we graag nog even mee dat de opmerkingen een zeer leuke 
informatiebron vormen. Een aantal van de suggesties werden dan ook al in 
acties omgezet of meegenomen in de planning van 2022. 



TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2021 | 7 

 
 

 

CONCLUSI E  

Uit de antwoorden op de vragen en de NPS van 64 blijkt dat de leden zeer tevreden zijn over het eerste jaar van Golf 
Park Tervuren. Dit is een bevestiging van de feedback die het bestuur ook op regelmatige basis krijgt. De hoogste 
scores werden gegeven aan de werking van het clubhuis en het secretariaat. De goede diensten van de vaste 
medewerkers waren hierin een belangrijke factor. De organisatie van de wedstrijden en de infrastructuur scoorden de 
laagste punten en moeten dan ook de nodige aandacht krijgen. Hoewel de baan en het clubhuis zeer mooie scores 
kregen, is er een duidelijk vraag tot verbetering van de oefenfaciliteiten en het sanitair. De gemiddelde scores voor de 
lessen en de communicatie komen door het feit dat de feedback zowel positieve als negatieve elementen bevat. En 
een goede omkadering van de starters verdient ook zeker de nodige aandacht.  
 

Het bestuur is enorm blij met deze eerste tevredenheidsenquête. Naast de positieve resultaten bevat het ook zeer 
veel nuttige tips die we in acties op korte of middellange termijn kunnen omzetten. We willen dan ook iedereen 
bedanken die de tijd heeft genomen om deze enquête in te vullen. 

 

 

 


