Medlemmerne blev inddraget i
udviklingen af en trængt forening
En workshop, hvor medlemmerne interviewede sig
selv og hinanden, var første skridt mod et øget
medlemsengagement i Senior Erhverv Aarhus.
Opgaven
Som frivilligt drevet forening er Senior Erhverv Aarhus afhængig af medlemmernes opbakning til at
løse daglige opgaver. Imidlertid halter det med opbakningen, og bestyrelsen ønsker at øge
engagementet og aktivitetsniveauet hos medlemmerne ved at udvikle foreningens tilbud og
virkemåde. Det skal ske på baggrund af viden om medlemmernes oplevelser af og med
foreningen, og deres ønsker, forventninger og behov i relation til foreningen.
Som første led i projektet afholdt Tovejs i efteråret 2016 en workshop i Senior Erhverv Aarhus.

Metoder
Ved workshoppen interviewede medlemmerne sig selv og
hinanden om

• hvilke ønsker og forventninger de som medlemmer har til
foreningen
• hvad der motiverer dem som medlemmer
• hvordan de oplever foreningen.
Ud over at give viden om de nævnte emner, fungerede
workshoppen som første skridt henimod at styrke
medlemsengagementet.
Ikke bare skabte workshoppen opmærksomhed om
udfordringen med det lave aktivitetsniveau. Medlemmerne
forholdt sig også aktivt til udfordringen ved at overveje og
diskutere, hvordan og hvorfor de som medlemmer bruger
foreningen.

“Tak for din rapport om
medlemmernes oplevelse
af vores forening. Jeg kan i
den grad se mulighederne i
de anvisninger og den
inspiration, du
fremlægger.”
Bestyrelsesmedlem Bibi
Engelholm

Ved at invitere til en workshop signalerede bestyrelsen desuden, at medlemmerne har medansvar
for foreningens udvikling.

Løsningen
Resultatet af medlemsinterviewene under workshoppen er opsummeret i fremstillingen af
medlemsrejsen, som ses herunder.

Sammen med en rapport, som beskriver medlemrejsen, fik Senior Erhverv Aarhus et idékatalog
med over 30 forslag til, hvordan foreningen kan udvikle sin kommunikation med medlemmerne og
sine medlemsaktiviteter i en mere dialogisk, inddragende retning.
Foreningens bestyrelse har efterfølgende udvalgt nogle fokuspunkter, de arbejdere videre med, og
udviklingsprocessen er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder fremover.
Projektet er blevet omtalt i blogindlæggene Hils på medborgeren - din nye, frivillige
samarbejdspartner og Medlemsrejsen blev kortlagt på en engagerende måde.

Samarbejdspartner
Senior Erhverv Aarhus.

