
OVV Enquête 2019
Wat willen onze leden



Doel en uitkomsten van de enquête

Inzicht krijgen 
in behoeften 
van onze 
leden

42 van de 180 
leden hebben 
de enquête 
ingevuld

Meesten 
willen gewoon 
netwerken

Gevolgd door 
kennis 
vergaren



1: Wat voor soort onderneming ben je?

42 antwoorden



2: Waarom ben je vooral lid van de OVV

42 antwoorden



3: Behoefte aan soort bijeenkomsten

Kennis delen
Netwerken

Bedrijfsbezoeken

Overige

41 antwoorden



4: Onderwerpen voor kennisbijeenkomsten

Verduurzaming

Aquisitie

Organisatiemanagement

Marketing

Bedrijfsvoering

Zorg

AI en ML

Actuele wet- & regelgeving



4: Onderwerpen voor kennisbijeenkomsten

• Marketing (w.o. Social media)
• Pensioen (o.a. voor zzp’ers)
• Ontwikkelingen bij de gemeente
• Hoe zzp’ers met elkaar en andere bedrijven in contact brengen
• Best practices
• Bedrijfsvoering
• Wet- en regelgeving - belastingen
• Actualiteit
• Zorg en aanbesteding in de zorg
• AI (Artificial Intelligence) en ML (Machine Learning)
• Toekomst (fintech, smart Industry, energie etc)



42 antwoorden

5: Aparte bijeenkomsten voor ZZP’ers?



6: Waarom ZZP’ers apart?

• Meer diepte in tav ZZP onderwerpen
• Uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden
• Dan zijn er ook aparte bijeenkomsten voor bedrijven met personeel
• Nee, juist de mix is interessant
• Omdat werkwijze verschilt van grote(re) bedrijven
• Andere behoeften dan grote(re) ondernemingen (verzekeringen, 

rechtsposities, w & S, vergunningen etc)



Eigen input van OVV leden

Pitchen tijdens 
bijeenkomsten, niet
alleen nieuwe leden Meer interactie tussen 

bestuur en leden

OVV lidmaatschap 
differentiëren naar

omvang bedrijf

Bij discussie items steeds 
andere groepsindeling (leden 

elkaar beter leren kennen) Meer bedrijfsbezoeken

Stickers met naam
en bedrijf 

weer invoeren



Eigen input van OVV leden

Missen niveau voor 
georganiseerde bedrijven Bestuur moet eerst leden 

informeren en dan
pas naar de pers

Speeddate sessies om 
‘bolwerk’ te doorbreken

Organiseer een sterk 
commerciële bijeenkomst 
(pitchen, elkaar aan leads helpen) Top wat jullie allemaal 

organiseren

Belangen sterker
naar voren brengen



OVV Enquête 2019
Dank voor uw aandacht


