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Win-back
Hvordan vinne tilbake og re-aktivere 
medlemmer?

VI GJØR 
NORGE BEDRE

Hvorfor prioritere Win-back?

1) Delta mister i dag en rekke medlemmer hvert år
1) Hovedstyret har derfor besluttet at et viktig mål for 2019 er å 

prioritere arbeidet med win-back og beholde medlemmer. 

2) Det krever erfaringsmessig mindre å beholde et medlem 
enn å skaffe et nytt

3) Fornøyde medlemmer skaper ambassadører som lettere 
skaffer nye medlemmer 

4) Viktig at vi alle gjør en dugnad – for å få dette til.  Det er 
viktig for oss alle at listene er i orden
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Hva mener vi med win-back?
1) Vinne tilbake medlemmer som har meldt seg ut – men 

som fremdeles er i oppsigelsestid!
2) Reaktivere passive medlemmer

1) Eksempelvis elever/studenter/lærlinger – som er passert 
eksamensdato

2) De som står i fare for å miste sine medlemsfordeler, ved at de 
eksempelvis har sluttet å betale
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Hvilken verdi har det at medlemslistene 
for yrkesaktive er komplette:

1) For at medlemmer som tror de fortsatt er medlemmer 
skal bli ivaretatt

2) Viktig med tanke på «kjøttvekta» knyttet til delegater etc
3) Streikeuttak
4) Økt frikjøp
5) Overføringer 
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Hvilken verdi har det at medlemslistene for 
utdanningsmedlemmer er komplette:

1) Fra elev til lærling/student til aktiv medlem
2) For at medlemmer som tror de fortsatt er 

medlemmer, skal bli ivaretatt
1) Får vi ikke tilbakemeldinger vil de ikke kunne få bistand fra Delta

3) Overføringer 
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Hvordan bør jeg jobbe?
Lag deg en god rutine

 Gå eksempelvis inn en gang i uka

Kontakt de og finn ut hvorfor de har meldt 
seg ut
 Mange antagelser – en samtale kan rette opp 

feilantagelser
 Vi må ringe de før de rekker å tegne ny forsikring og 

bankforbindelse
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Konklusjoner  

 Raskt etter hendelse
 Lokalt og nært
 Telefon er beste verktøy
 Sett i system
 En ansvarlig – som delegerer
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Dagens dugnad 

Du får en liste over medlemmer i denne regionen – som i dag 
står i fare for å miste sine medlemsfordeler.  

Sjekk de medlemmene du har fått navn på
Oppdrag: oppdatere med rett informasjon, 
og sette de som er det som yrkesaktive
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Tips til hvordan! 
 Lete dem opp på Facebook eller andre sosiale medier

 Ofte finner du da ut hvor de jobber
 Skrive til de på Messenger – fortelle om at Delta gjør 

en oppdatering av medlemsregisteret og ønsker en 
tilbakemelding på hvor du jobber

 Får man ikke tak i dem på messenger så forsøker vi å 
ringe dem.

 Kontakt den tillitsvalgte i kommunen – finne ut sammen 
hvor vedkommende jobber

 Kjenner du noen i din HR-avdeling?
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Hva skjer når du har endret status?

 Ved en statusendring vil medlemmet få en SMS med følgende beskjed:
 «Hei NN, Vi har registrert at du nå er i jobb. Som yrkesaktivt Delta-medlem får du 

blant annet rett til bistand ved behov og til utdanningsstipend etter seks måneder 
som betalende medlem. Medlemskontingent betales som lønnstrekk. Ønsker du å 
betale på annen måte kan du kontakte Delta Direkte Tlf. 987 02 125»
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Noen fordeler du får som 
yrkesaktivt medlem
Argumenter du kan bruke: 
Rett til bistand ved behov
Rett til utdanningsstipend etter seks måneder som betalende 

medlem
Du får beholde dine medlemsfordeler

 Eks. Gode betingelser på bank- og forsikring
 Som Delta-medlem sparer du ofte mye penger på å benytte deg av vår 

forsikringsavtale i Gjensidige.
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1) Delta Direkte har utført 3 henvendelser
2) De har ikke oppnådd kontakt
3) Dette handler om både innflytelse, ivaretakelse, og økonomi –
både for oss og medlemmene det gjelder

De som er i ferd med å 
miste medlemsfordelene
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Erfaringer Ambulanseforbundet har høstet

 Under en runde hvor de kontaktet 120 medlemmer som hadde gått over til status 
passiv, lyktes de med å re-aktivere 97 av disse igjen

 De tok tak i passive medlemmer, som av en eller annen grunn ikke betalte lenger.
 Den store majoritet av de som de fikk tak i var ikke klar over at de ikke lenger var 

medlem, og hadde ikke registrert at lønnstrekket hadde opphørt. Det var derfor 
liten overtalelse som skulle til for å få de tilbake som medlemmer.

 Telefon er det beste verktøyet for slike henvendelser
 Jo nærmere – jo mer sannsynlighet for å lykkes. Kjennskap til lokale forhold er 

ofte en ice-breaker, og gjør det enklere å lykkes. 
 De har gjort samme oppfølging av studenter og lærlinger når de avslutter – med 

gode resultater
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Anbefalinger fra Ambulanseforbundet
 Slik oppfølging bør settes i system, og skje på jevnlig basis
 Det bør være insentiver og påminnelser til vanlige medlemmer gjennom året om at de må huske å 

oppdatere sin kontaktinformasjon (Har du byttet jobb- eller flyttet? Husk….»
 Gjerne med en gulrot for de som oppdaterer
 Viktig: Det må være svært enkelt å gjøre denne oppdateringen

 Det bør også være mulig å vinne tilbake de som har meldt seg ut, men det er da avgjørende at 
disse følges opp med en gang de har sagt opp (enkel retur innen lønnstrekk har opphørt etc)

 Det kan gjerne være PTV som følger opp de som nylig har sagt opp. Erfaring fra AF viser at 
grunnen til en utmelding ofte skyldes feilinformasjon på arbeidsplass – og at det ofte ikke skal så 
mye til å få folk til å snu i sin beslutning – om man er raskt på. 

 Listene bør kun mottas av en hovedkontakt – slik at det er en som har hovedansvar over listene –
og fordeling videre av disse

 Bemanning om sommeren: Er det kapasitet på DD kunne kanskje denne perioden med mindre 
aktivitet vært benyttet til å følge opp noen av de vi enten står i fare for å miste, eller 


