
OVM4H

Wie wij zijn

Over ons

OVM4H is een vereniging voor en door ondernemers. Een ver-

eniging die streeft naar optimalisatie tussen de ondernemers 

in M4H en in de samenwerking met de wijken eromheen. 

Bestuursleden:

Marc Schellekens: voorzitter

Jillian Sant-Barendregt: secretaris

Martin Determann: penningmeester

Contact opnemen:

Telefoon: (+31) 653 554 02

E-mail: contact@ovm4h.nl

Web: ovm4h.nl

 facebook.com/OVM4H  

 twitter.com/OVM4H

 instagram.com/OVM4H

 linkedin.com/OVM4H

DE ONDERNEMERSVERENIGING IN 

MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM
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Rotterdam Science Tower

Marconistraat 16

3029 AK Rotterdam

Vormgeving & opmaak: rotterdamscollectief.nl
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Locatie
Merwe Vierhavens (M4H) ligt op een geweldige locatie tussen 

het Diepeveengebouw, het Marconiplein en Schiedam. In de 

buurt vindt u de bekende internationale luchthaven van Rot-

terdam, The Hague Airport. Los van uitstekende uitvalswegen 

brengen ook tram, metro, watertaxi en fiets u binnen enkele 

minuten naar de Rotterdamse binnenstad. Door de unieke 

ligging, aan de rand van het centrum, bevinden uw mogelijke 

afzetmarkten zich letterlijk om de hoek.

M4H is een aantrekkelijke werkplek. Rotterdam is een 

wereldstad met veel jonge inwoners. Hier vormen we een 

gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers, 

geïntegreerd in het bredere regionale innovatie – ecosysteem 

van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. 

M4H ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met 

woningen, nieuwe voorzieningen, cultuur en evenementen.



Doelstelling

In dit innovatieve ondernemersklimaat heeft OVM4H zich ten 

doel gesteld een gemeenschap van succesvolle en innovatieve 

ondernemers te creëren die een ware ambassadeur zijn van het 

Rotterdam Makers District. Als ondernemer kunt u rekenen op een 

hoog serviceniveau, snelle procedure en een klantgerichte orga-

nisatie vanuit Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. 

OVM4H ziet toe op de facilitering van ondernemers door regelma-

tige afstemming met vertegenwoordigers van beide organisaties. 

Om het netwerk te verstevigen zet de OVM4H in op zowel fysieke 

contactmomenten, als ook een actueel online platform.

Keiletafel

Ondernemersontbijt

Speciaal voor leden organiseert OVM4H twee keer per jaar een 

exclusief ondernemersontbijt. Dit is het moment om met elkaar 

actuele thema’s te agenderen in het kader van de gebieds-

ontwikkeling, duurzaamheid en bijvoorbeeld de sociale cohesie

met omliggende wijken.

Bisner

Als lid heeft u toegang tot de online Bisner-communitygroep 

OVM4H. U ontvangt een inlogcode. Hier delen we informatie over 

actuele ontwikkelingen op het gebied van aanbiedingen, ideeën en 

activiteiten.

Commissies 

Als OVM4H zijn wij een stem in de richting van de gebieds-

ontwikkeling. Een actieve rol is voor de leden weggelegd in

diverse commissies met thema’s zoals veiligheid, buitenruimte

en bereikbaarheid.

Meld u nu aan!

Momenteel telt de ondernemersvereniging ruim 30 leden. B

ent u nog geen lid van de OVM4H? Schrijf u dan nu in maak 

actief deel uit van dit groeiende ondernemersnetwerk in 

M4H.  Als lid kunt u jaarlijks deelnemen aan de

algemene ledenvergadering en heeft u de mogelijk-

heid om een actieve bijdrage te leveren door plaats 

te nemen in een van de commissies. De bijdrage 

bedraagt € 75,- per jaar per bedrijf.

Meld u nu aan via ovm4h.nl/contact.

Zo organiseert OVM4H ieder kwartaal een Keiletafel; het platform 

voor ondernemers in M4H om met klaar in contact te komen. 

Hier informeren wij ondernemers over de actuele ontwikke-

lingen in M4H. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de 

leden zelf; zo zijn we altijd te gast bij een andere ondernemer. 

Een vast onderdeel van het programma is de fruitkist waarop 

ondernemers zichzelf en hun onderneming presenteren tijdens 

een 2 minuten durende pitch. Iedereen is altijd van harte welkom 

om de Keiletafel bij te wonen.het netwerk te verstevigen zet de 

OVM4H in op zowel fysieke contactmomenten, als ook een actueel 

online platform.

OVM4H

De ondernemersvereniging OVM4H is een non-profitorganisatie.

De vereniging streeft samen met de leden, naar een optimaal onder-

nemersklimaat in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). M4H vormt 

samen met RDM Rotterdam het Rotterdam Makers District; dé plek in 

de regio voor de innovatieve maakindustrie.

Rotterdam Makers District

Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten 

of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en 

toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitali-

sering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen 

van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers 

District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. 

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke 

ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking 

en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met 

kennis – en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren 

maken hier kennis met de technieken van de toekomst.

In dit innovatieve ondernemersklimaat heeft OVM4H zich ten doel 

gesteld een gemeenschap van succesvolle en innovatieve

ondernemers te creëren die een ware ambassadeur zijn van het

Rotterdam Makers District. Als ondernemer kunt u rekenen op een 

hoog serviceniveau, snelle procedure en een klantgerichte

organisatie vanuit Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. 

OVM4H ziet toe op de facilitering van ondernemers door regelmatige 

afstemming met vertegenwoordigers van beide organisaties.

Om het netwerk te verstevigen zet de OVM4H in op zowel fysieke 

contactmomenten, als ook een actueel online platform.


