
Eén van de belangrijkste vragen die een manege-

houder zich kan stellen is; wat kan ik doen om meer 

ruiters naar mijn bedrijf te trekken en hoe houd ik ze 

langer vast? In dit artikel willen wij daarom vijf 

consumententrends met u delen waar hippische 

ondernemers rekening mee kunnen houden, en hoe 

u hierop in zou kunnen spelen. Want u wilt toch ook 

aansluiten bij de behoeften van uw klanten?

TREND 1: DEELECONOMIE
Delen is het nieuwe hebben. Jongeren van nu 

(geboren vanaf 2000) vinden het belangrijker 

om toegang te hebben tot iets, dan het 

daadwerkelijk te willen bezitten. Deze 

zogeheten generatie Y groeit op met green-

wheels, uberpop en Airbnb. Het bezit van een 

eigen paard zal voor de gemiddelde consument 

in de toekomst dan ook nog minder vanzelf-

sprekend zijn. Een flink aantal manegehouders 

werkt inmiddels al met leasepaarden, een 

trend die alleen maar zal doorzetten.  

Een paard kan zo meerdere ‘eigenaars’ en 

vaste berijders hebben, waarbij de lasten 

worden gedeeld.
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TREND 2: BELEVING IS HOT
Onderscheiden op kwaliteit of prijs is niet meer 

genoeg. Generatie Y is vooral op zoek naar 

unieke belevenissen. Hier ligt een grote kans 

voor hippische ondernemers. Paardrijden is 

immers een unieke sport, met een unieke 

beleving. De uitdaging is om dit ook zichtbaar te 

maken aan ‘de buitenwereld’. Hippische 

ondernemers zijn als geen ander in staat 

producten aan te bieden waarbij belevingen 

centraal staan. Denk aan meerdaagse 

trektochten, ontbijten op de manege, kampe-

In een tijd waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn is stilstaan geen optie. 
Het vraagt van iedere ondernemer, dus ook van de leden van de FNRS dat zij zich 
blijven ontwikkelen om niet alleen de veranderende markt voor te blijven, maar ook 
mee te gaan met de wensen van de klant. 
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ren, kinderprogramma’s ‘op en rond de 

manage’. Vult u deze opsomming verder aan?

De paardensector als totaal kan hier ook veel in 

betekenen. Gezamenlijk zouden we de krachten 

kunnen bundelen door de paardensport 

zichtbaar te maken voor iedereen. Denk hierbij 

aan een landelijke manegedag. Een vaste dag in 

het jaar waarop alle deuren in de paardensector 

open gaan voor publiek, met leuke acties en 

demonstraties en de paarden laten beleven 

door ze in kleine workshops het paard te laten 

voelen. Zo’n open dag kan ondersteund worden 

in de landelijke media en via de social media. 

TREND 3: IMPACT-ECONOMIE
Waar voor oudere generaties sociaal onderne-

merschap nog ‘iets nieuws’ is, vinden jongeren 

van nu het niet meer dan normaal dat een bedrijf 

duurzaam onderneemt, rekening houdt met het 

milieu en de maatschappij. Het gaat erom dat je 

‘goed doet’ in de wereld, en daadwerkelijk impact 

realiseert.

Er zijn genoeg goede voorbeelden van hippische 

ondernemers die zieke of gehandicapte kinderen 

gratis paard laten rijden. Waarom zou u dit ook 

niet met uw klanten communiceren? Denk eens 

aan het volgende voorbeeld; ‘Voor iedereen die 

bij mij paardrijdt stel ik 1 gratis les ter beschik-

king aan een ziek kind.’ Mensen zijn hier gevoelig 

voor. Paardrijden kunnen ze immers overal, en dit 

zou nu juist iets kunnen zijn wat uw onderneming 

anders maakt dan anderen. Of op één mendag in 

het jaar waarbij social zwakkeren uit onze 

omgeving een mooie menrit maken met na afloop 

een lunch of koffietafel op uw bedrijf.  

Overigens is bewezen dat mensen voor sociaal 

ondernemerschap ook best meer geld over 

hebben. Mensen letten op de kosten, maar willen 

tegelijkertijd ‘goed doen’ en betekenisvol bezig 

zijn. En dit mag best een beetje geld kosten.

TREND 4: TIJD-ECONOMIE
Tijd wordt in de toekomst het belangrijkste bezit 

van mensen. In een drukke wereld waar men veel 

materiële dingen bezit en talloze mogelijkheden 

heeft, is tijd een kostbaar goed. Generatie Y is 

razendsnel in de afweging ‘is dit het waard om 

mijn tijd in te steken?’ Het is dan ook de kunst 

om het paardrijden zo aantrekkelijk te maken, 

dat de klant het waard vindt om zijn/haar tijd in 

te steken. Het gaat daarbij dus lang niet meer 

alleen over de prijs en uw product, maar vooral 

over de beleving en het sociale en maatschap-

pelijke effect dat u hiermee realiseert.

Een voorbeeld is een gezellige kantine met wat 

rustige hoekjes en een goede wifi waar men nog 

even wat kan werken als de kinderen hun 

paardrijles hebben en waar me elkaar kan 

ontmoeten. Of met de vaders in het uur dat de 

kinderen paardrijles hebben, een mountainbike 

rit in de omgeving organiseren.  

TREND 5: EVENT-ECONOMIE
Lange en vaste zakelijke verbindingen zijn 

passé. Op de arbeidsmarkt zie je dit het best 

geïllustreerd. Jongeren van nu hebben een 

ondernemende geest. Door de huidige 

arbeidsmarktomstandigheden worden zij 

gedwongen tot zzp-schap, multi-carrières en 

job-hopping. Jongeren zien samenwerking als 

iets organisch en tijdelijk. Zij leven van project 

naar project en van event naar event.

In dit licht is jarenlange verbinding aan een 

sport zeker niet meer vanzelfsprekend. De 

doelgroep die incidenteel of in bepaalde 

periodes wil paardrijden groeit. Hoe kunt u deze 

doelgroep aanspreken op een laagdrempelig 

manier, zodat zij direct een leuke beleving 

hebben, zonder dat zij meteen veel spullen 

moeten aanschaffen?

Biedt u bijvoorbeeld ook kortstondige events 

aan, waarbij kinderen, buurtbewoners, scholen, 

voetbalteams of families bij u een keer een 

geweldige dag op het bedrijf kunnen hebben?

TOT SLOT
Het houdt natuurlijk niet op bij de bovenstaande 

vijf trends. De FNRS wil u aan het denken zetten 

met dit artikel. Met uw personeel op regelmatige 

basis een brainstormochtend organiseren waarbij 

iedereen vrij  zijn ideeën kan uiten (en er één is die 

al die ideeën noteert), zal u geen windeieren 

leggen, U kunt dit natuurlijk ook met collega 

bedrijven uit uw omgeving organiseren. Hoeveel 

mooie belevenissen kun je niet met elkaar creëren, 

waarbij je een geweldige dag organiseert, te paard 

trekkend van bedrijf naar bedrijf, waarbij op ieder 

bedrijf iets leuks valt te beleven?

Het gaat erom uw klant te kennen en aan zijn/

haar wensen tegemoet te komen. Dit vraagt om 

het loslaten van oude gewoonten en continue 

investeren in verandering.  

Wilt u naar aanleiding van dit artikel in 

contact komen met andere inspirerende 

collega’s, of sparren met een van de 

medewerkers van de FNRS over hoe u 

dingen zou kunnen aanpakken? Neem dan 

contact op met info@fnrs.nl of  

via 088 02 24 300.
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