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Een lidmaatschap van OVDD  

betekent dat uw belangen worden 

behartigd, dat u elkaar kunt leren 

kennen en dat u elkaar kunt  

inspireren. 

OVDD LAAT OOK

 UW STEM HOREN



Ondernemersvereniging De Driehoek

BELANGENBEHARTIGER  
VOOR DRONTEN

Bij OVDD kunt u netwerken met collega-ondernemers, kennis opdoen 

over de meest uiteenlopende onderwerpen én uw belangen worden      

behartigd. Met bijna 400 leden en een bestuur van professionele      

vrijwilligers, zijn wij uw belangenbehartiger, netwerkclub en inspirator 

in één. Alle activiteiten van OVDD zijn gericht op één of meer van de 

drie pijlers die de ondernemersvereniging kent: netwerken, kennis 

delen en belangenbehartiging. 

 

Het primaire doel van OVDD is om een nog beter ondernemers-         

klimaat te creëren in de gemeente Dronten. Daarbij is voldoende    

economische kracht en economische groei onmisbaar. Dit is een         

gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. 

Daarom is OVDD continu in gesprek met de gemeente, provincie en 

andere relevante overlegorganen zoals VNO-NCW en MKB. Door het 

leggen van verbindingen streeft OVDD ernaar om kansen te creëren, 

die individueel niet of moeilijk mogelijk zijn.  

 

OVDD is ontstaan uit de ondernemerskringen van Dronten, Bidding-

huizen en Swifterbant. Daardoor ontstond een stevige belangen-      

behartiger, een vereniging vóór ondernemers, die wordt bestuurd 

dóór ondernemers.

OVDD is continu in gesprek 

met gemeente, provincie en  

andere organisaties



bedrijven, overheden en onderwijs

SAMENWERKEN MAAKT  
ONS STERK 

Om goed te kunnen ondernemen, is er aandacht voor de omgeving nodig. 

En dat begint bij de directe omgeving van u als ondernemer. Aandacht 

voor de gebiedsontwikkeling, collega ondernemers, andere bedrijven op 

het bedrijventerrein, maar ook voor het lokale en regionale onderwijs-

aanbod, inclusief de politieke context. OVDD biedt de mogelijkheid om 

kennis te maken en kennis te delen met organisaties die, direct en              

indirect, uw ondernemerschap raken. 

 

De onderwerpen waar wij ons mee bezighouden, verzamelen wij door 

zitting te hebben in diverse overlegorganen en door input vanuit de 

leden. Zo zit OVDD namens de Drontense ondernemers tweemaan-

delijks aan tafel met de wethouder economische zaken en zijn wij             

gesprekspartner voor het college van burgemeester en wethouders.     

Elk bestuurslid van OVDD heeft een eigen aandachtsgebied, zoals           

infrastructuur, bedrijventerreinen, aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, 

vrijetijdseconomie en detailhandel. 

 

OVDD biedt op deze manier vele mogelijkheden om uw bedrijf te          

verankeren in de gemeente Dronten. Dit geldt voor grote bedrijven, 

MKB als ook voor de zelfstandig professional.

Heeft u een tip of een leuk idee? 

Laat het ons weten! 

info@ovdd.nl



VERSTERKEN

Wij agenderen onderwerpen die leden 

aandragen. En we halen actief informatie 

op over gebiedsontwikkeling en  

ondernemersklimaat in de breedste zin.

ELKAAR 



Netwerken en kennis delen

TIJDENS OVDD EVENTS  
EN BIJEENKOMSTEN

OVDD organiseert gedurende het jaar diverse events en bijeenkomsten. 

Het jaar wordt feestelijk ingeluid tijdens het OVDD Nieuwjaarsfeest. 

Met een bezoekersaantal van meer dan 300 gasten, mag dit evenement 

zich tot een van de grootste ondernemersfeesten van Flevoland                

rekenen. Tijdens het Nieuwjaarsfeest worden ook de ondernemers-   

prijzen uitgereikt. De voordrachten voor deze prijzen worden gedaan 

door collega-ondernemers in drie categorieën. Vlak voor de zomer-

vakantie begint, kijken we terug op het eerste half jaar en luiden we de 

zomer in met het OVDD zomerfeest. 

 

Door het jaar heen brengen we bedrijfsbezoeken aan leden die hun       

bedrijf openstellen voor u. Deze bedrijfsbezoeken worden afgesloten 

met een businessborrel. Op de vierde dinsdag in september is er een 

OVDD Masterclass. Een event, waar kennis wordt uitgewisseld over een 

specifiek ondernemersonderwerp. Activiteiten van OVDD zijn gratis 

toegankelijk voor leden. 

 

Naast de eigen evenementen organiseren wij jaarlijks bijeenkomsten      

in samenwerking met leden. Daarbij moedigen wij graag uw actieve   

deelname en inbreng aan. Voorbeelden zijn een sportief evenement,   

een ondernemersbarbecue, een voorstelling, een spreker. Ook worden 

er activiteiten georganiseerd samen met andere bedrijfskringen                

in Flevoland. Verder participeert OVDD in de organisatie van de              

Ondernemersacademie, die vier keer per jaar plaatsvindt. 

 

Informatie aan leden wordt  

gedeeld via website, nieuwsbrief 

en sociale media



Tijdens de goed bezochte OVDD 

events is er ruimte om te netwer-

ken, kennis op te doen en kennis 

te delen, maar vooral ook voor  

gezelligheid. Sluit u ook aan? 

NETWERKEN EN 

  INSPIRATIE OPDOEN



WILT U OOK NETWERKEN, 

KENNIS DELEN EN OPDOEN,

WORDEN BEHARTIGD? 

EN WILT U DAT UW BELANGEN  

Kijk op www.ovdd.nl voor de vormen en tarieven van het OVDD lidmaatschap.  

info@ovdd.nl,  www.ovdd.nl,  06 - 82 69 59 70,  KvK 4006 0364
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WORD OOK LID!


