
     Bevindingen en aanbevelingen enquête VVN 2022 

 

1  

 

 

De enquête is door 105 (aspirant)-leden beantwoord, ter vergelijk in 2019 hebben 71 leden de 
enquête beantwoord. 

 

A. BEVINDINGEN 
1. ALGEMEEN 

a. De verhouding tussen leden die actief zijn in de wijnbusiness en leden die hobbyist 
zijn is ongeveer 50/50.  
Van diegene die beroepsmatig actief te zijn is het grootste (40%) deel actief in de 
wijneducatie.     

b. Wij hebben veel oudere leden. 87% is ouder dan 45 jaar, waarvan 25% ouder dan 64. 
Slecht 2% is jonger dan 30. 

c. Er zijn geen opvallende verschillen wat betreft de beantwoording van de vragen 
tussen leden die actief zijn in de wijnbusiness en hobbyisten of tussen 
leeftijdsgroepen. 

d. Meer dan 70% geeft aan dat zij het kunnen behalen van PE punten voor de titel 
Register Vinoloog belangrijk vinden. 

e. 27% van de beantwoorders (28) zou iets voor de vereniging willen doen, zoals het 
organiseren van een activiteit of een bestuursfunctie.  

f. Als antwoord op de vraag: heb je suggesties voor het bestuur, zijn punten die 
meerdere keren worden genoemd; Systeem van PE punten is moeizaam bij te 
houden en niet transparant, ontbreken van internationale erkenning van de 
vinologen opleiding, meer initiatieven om jonge leden aan te trekken.  
Verder zijn opvallende suggesties: jaarlijks organiseren van “feest van de wijn” en het 
toelaten van WSET geslaagden. 
 
 

2. WORKSHOP/MASTERCLASSES 
a. Het overgrote deel van de deelnemers aan de enquête heeft de afgelopen 2 jaar 

deelgenomen aan een workshop/masterclass. 
b. De gemiddelde waardering is een 8 ( goed). 
c. Als goede punten van onze workshops worden met name genoemd de onderwerpen 

en de sprekers. 
d. Punten die voor verbetering in aanmerking komen zijn de locatie ( de plaats waar de 

workshops worden gehouden) en de prijs ( 46% van diegene die hebben geantwoord 
vinden de prijs te hoog). 

e. Op de vraag of wij structureel ook workshop online moeten aanbieden, antwoord 
50% ja en 50% neen. Men is dus sterk verdeeld hierover. 

f. Onderwerpen die meerdere keren zijn genoemd voor workshops zijn: wijn-spijs; 
horizontale en verticale proeverij en actuele ontwikkelingen over oogstjaren en 
wingaardbeheer/vinificatie. 
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3. STUDIEREIZEN 
a. Een kwart van de beantwoorders heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan 

een wijnreis. 
b. De wijnreizen worden gemiddeld met een 8,7 ( zeer goed) beoordeeld. 
c. Als goede punten noemt men: begeleiding van professionals; bezochte wijngebieden 

en de organisatie. 
d. Als verbeterpunt wordt met name de kwaliteit van de hotels genoemd.  
e. Bijna 70% vindt wel dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit in evenwicht is en is 

hiermee tevreden, 24% zou meer willen betalen voor een betere kwaliteit.  
f. Wijngebieden die men graag wil bezoeken en meerdere keren zijn genoemd zijn: 

Australië , Bourgogne , Oostenrijk en Portugal. 
g. De meeste beantwoorders hebben een voorkeur voor reizen met een duur van 4-5 

dagen, er is ook een grote groep die een reis met duur van 2-3 dagen  prima vindt. 
 
 

4. VINOLOOG VAN HET JAAR 
a. Van diegene die hebben deelgenomen aan de enquête heeft 29% een keer 

deelgenomen aan Vinoloog van het Jaar. 
b. Van diegene die niet hebben deelgenomen geeft een groot deel aan dat het 

wedstrijdelement hun niet aanspreekt, een ongeveer even groot deel geeft aan dat 
zij geen tijd hebben. Ook wordt genoemd dat de locaties te ver weg zijn. 

c. Op de vraag wat kan beter met betrekking tot VVHJ geeft de helft van diegene die de 
vraag hebben beantwoord aan dat het format van de vragen en de vraagstelling 
beter kan. Ook worden genoemd de locaties en de evaluatie na afloop. 

d. Over de vraag om in de plaats van VVHJ een blind proefwedstrijd te organiseren 
waaraan ook niet vinologen kunnen deelnemen antwoord 38% prima, terwijl  31% 
geen mening heeft en 31% antwoord: niet doen. 
 

5. WEBSITE 
a. Onze nieuwe website wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,9 ( Goed), wel is de 

spreiding groot van 1 keer een 4 tot 2 keer een 10. 
b. Als opmerkingen over de website worden genoemd: mooie website, duidelijk en 

overzichtelijk, traag met name bij inloggen, aantallen deelnemers kloppen niet, 
problemen met inloggen. 
 

6. OVERIGEN 
a. 74% geeft aan ook interesse  te hebben in sociale activiteiten ( 26% dus niet). Meest 

populair is een zomerfeest, een lustrumgala en de nieuwjaarsreceptie. 
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B. AANBEVELINGEN 
1. Er is geen gericht beleid nodig op bepaalde doelgroepen zoals leden die wel of niet actief zijn 

in de wijnbusiness of op grond van leeftijd.  
2. Wel is er beleid nodig om meer jongere aan te trekken die ook lid blijven. 
3. Het kunnen behalen van PE punten is belangrijk voor onze leden. Wij moeten ons er op 

richten om zo veel mogelijk activiteiten te laten accrediteren voor A punten en bij al onze 
activiteiten vermelden hoeveel punten men krijgt.  

4. Nagaan of wij iets kunnen doen met suggesties als; 
a. Internationale erkenning van de Vinologenopleiding 
b. Overleg met de Wijnacademie over het PE systeem 
c. Toelaten van WSET geslaagden 
d. Nieuwe activiteiten zoals feest van de wijn, wijn-spijs activiteiten. 

5. Locatie (plaats) wordt vaak als verbeterpunt genoemd. Wij zouden dit kunnen ondervangen 
door meer regionale activiteiten aan te bieden, dus uitbouw van onze beleid regionale 
afdelingen op te zetten. 

6. Wij moeten overwegen om structureel workshops online aan te bieden.  
7. Wat betreft wijnreizen moeten wij de kwaliteit van de hotels verbeteren en reizen 

organiseren naar Australië en bijv. Bourgogne, Oostenrijk en Portugal. 
8. Aanpassen, moderniseren van de opzet (vraagstelling, evaluatie en locaties) van Vinoloog 

van het Jaar. 
9. Oplossen verbeterpunten website: snelheid inloggen, aantallen deelnemers, etc.  
10. Nagaan welke leden die aan hebben gegeven een bijdrage te willen leveren aan de 

vereniging in aanmerking komen voor een bestuursfunctie of lidmaatschap van 1 van onze 
commissies ( voorkeur voor jongere en vrouwen). Dit ook terugkoppelen aan de leden die 
hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren.  

 

Zoetermeer, 29 augustus 2022  
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C. ANTWOORDEN 
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