Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een
integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering, waarbij bij
elke beslissing de afweging wordt gemaakt tussen de
verschillende maatschappelijke en economische effecten
hiervan. Hierbij wordt er rekening gehouden met mensen
die hier belangen bij hebben, zoals medewerkers en
klanten, maar ook omwonenden, leveranciers en de
maatschappij in algemene zin.
In de hippische sector speelt MVO ook een belangrijke rol.
Het is vaak al verweven in de bedrijfsculturen. Zo zijn op
veel hippische bedrijven scholen welkom om de leerlingen
een middag mee te laten kijken op een hippisch bedrijf. Het
begeleiden van stagiaires, re-integratie van mensen,
therapie bieden of het begeleiden van geestelijk of
lichamelijk beperkte mensen is MVO. En ook zaken die
bijdragen aan het verbeteren van het milieu, zoals het
verminderen van energieverbruik of het proces van het
afvoeren van mest, vallen hieronder. MVO kan breed
worden ingezet op uw bedrijf.

Wat vindt de FNRS?
De FNRS wil de leden laten inzien wat er allemaal al aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de hippische
sector gebeurt. Onbewust dragen veel hippische
ondernemers al hun steentje bij aan een duurzamere en
milieubewuste maatschappij, omdat dat zo ‘hoort’. Denk
hierbij aan afvalscheiding, het hergebruik van paardenmest
en stro in de champignonkwekerij, het verplichten van een
cap en aandacht voor paardenwelzijn. Door slimme
marketing en promotie valt hier echter nog meer uit te
halen.

Bewustmaking en stimuleren
Daarnaast wil de FNRS stimuleren en zorgdragen dat onze
sector zich hierin ontwikkelt. Wij vinden het belangrijk dat
onze leden zich hiervan bewust zijn en beslissingen nemen
waarin de afweging wordt gemaakt wat verstandig is en
wat de economische effecten zijn. MVO is vaak logisch,
praktisch in te steken en voor de hand liggend, maar door
hier bewust van te zijn, kunnen hier keuzes in gemaakt
worden en ontwikkelingen plaats vinden.

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

--disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

