FNRS

Tekst & foto's: Nikki Bijhouwer, FNRS

FNRS presenteert
standpunten
De FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) is dé branchevereniging voor
professionele hippische ondernemers. Met ruim 400 aangesloten bedrijven is de
vereniging een belangrijke speler in de Nederlandse hippische sector, onder andere op
het gebied van belangenbehartiging. Om duidelijk te maken waar de FNRS voor staat,
zijn er begin 2017 acht position papers uitgebracht.
De FNRS behartigt de belangen van ondernemers
richting externe partijen, biedt individuele
diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling
van de branche. De FNRS zet zich actief in om de
kwaliteit van haar leden te versterken en
daarmee de gehele hippische branche een boost
te geven. Daarnaast treedt de FNRS op als
belangenbehartiger van de paardenbranche
richting andere partijen. Denk hierbij aan een
stem in de besluitvorming van provinciale en
landelijke overheden, maar ook op Europees
gebied is de FNRS actief.
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EUROPEES EN NATIONAAL
Sinds oktober 2016 is de FNRS lid van het
European Horse Network (EHN). Deze organisatie
zet zich in voor de ontwikkeling van de hippische
sector in Europa. Ze helpt haar leden om de
zichtbaarheid en impact van de gehele
paardensector te vergroten. Daarnaast acteert
de EHN als een algemeen platform voor de
gehele paardensector richting de media en de
Europese politiek. FNRS-directeur Haike
Blaauw: “Het doel van deze samenwerking is om
kennis en kunde te delen met hippische

organisaties uit andere landen en zo belangrijke
thema’s als welzijn en veiligheid op Europees
niveau aan te kaarten.”
In eigen land werkt de FNRS samen met
strategische partners binnen de hippische
sector, zoals de KNHS, de Sectorraad Paarden,
de Federatie van Nederlandse Hippische
Ondernemers, Stichting Veilige Paardensport en
diverse hogescholen. Iedere partij heeft zijn
eigen speerpunten, waardoor er in gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan het versterken van
de hippische branche op verschillende fronten.
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VEILIGHEID
Veiligheid is het allerbelangrijkste in de
paardensport. Zowel op en rond het paard als
op de accommodatie. Daarom heeft de FNRS
veiligheid op de eerste, tweede en derde plek
staan. We werken nauw samen met de
Stichting Veilige Paardensport. Het is daarbij
belangrijk om in het oog te houden dat
veiligheid is geen statisch gegeven is: door
constant te blijven kijken waar het beter kan,
kan het alleen maar veiliger worden.

WELZIJN & GEZONDHEID
Welzijn en gezondheid staan hoog op de
agenda bij verschillende instanties, ook bij de
FNRS. Vanuit de maatschappij en de politiek
wordt er de laatste jaren steeds kritischer
gekeken naar de sectoren waarin er professioneel met dieren omgegaan wordt. Het is
belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is
voor de paardensport en dat kan alleen door
een positief beeld neer te zetten van de
hippische branche. De FNRS wil haar leden
stimuleren om zich constant af te vragen of en
hoe het beter kan op het gebied van welzijn.
Een van de concrete doelstellingen is een
algeheel verbod op stands binnen FNRSbedrijven.

ONDERWIJS
Het goed opleiden van hippische professionals is
een must. Nederland is één van de belangrijkste
paardenlanden ter wereld en het is van groot
belang dat deze kennis wordt overgedragen en
dat er geïnnoveerd wordt om de sector een

stevige toekomst te bieden. De FNRS hecht veel
waarde aan goed onderwijs in de hippische
sector, voor zowel de jongere generatie als
bestaande professionals én ruiters.

OMGEVINGSBELEID
Van bestemmingsplannen tot de ‘verpaarding’
van het platteland: hippisch ondernemers
komen regelmatig in aanraking met omgevingsbeleid. De FNRS vindt het belangrijk dat ondernemers binnen de grenzen van de wet
opereren, maar behartigen de belangen van de
sector richting politiek en consument. De
FNRS is van mening dat de hippische sector
een voorbeeldfunctie moet hebben: door
verantwoord met de omgeving en het milieu
om te gaan, dragen wij bij aan een positief
beeld van de paardenbranche.

SOCIAALECONOMISCHE
ZAKEN EN FISCALITEIT
De FNRS vindt het belangrijk dat hippische
ondernemers zich bewust zijn van de sociaaleconomische positie van hun bedrijf en de
hippische sector in het algemeen. Onderdelen
daarvan zijn goed werkgeverschap, veilige
bedrijven en het verbeteren van het ondernemersklimaat. De FNRS zet zich in voor een
fiscaal klimaat dat het voor ondernemers
betaalbaar houdt om te investeren en lenen,
om op deze manier het ondernemen in de
sector aantrekkelijk te houden.

PERSONEEL

vaak fysiek zwaar werk. Goed werkgeverschap
is daarom heel belangrijk. De FNRS hecht veel
waarde aan de Arbowet. Om de regels uit de
Arbowet begrijpelijker toegankelijker te maken
voor de ondernemer, houdt de FNRS zich actief
bezig met de ontwikkeling van de Arbocatalogus voor de paardenhouderij. De FNRS pleit
voor het gebruik van gestandaardiseerde,
rechtsgeldige contracten.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
gaat over een duurzame bedrijfsvoering. De
FNRS wil de leden laten inzien wat zij allemaal
al doen op dit gebied en stimuleert de
ontwikkeling van de sector op maatschappelijk
verantwoorde wijze. Het is belangrijk dat de
FNRS- leden zich hiervan bewust zijn en
beslissingen nemen waarin de afweging wordt
gemaakt wat verstandig is en wat de economische effecten zijn.

FINANCIEEL
De FNRS is groot voorstander van verantwoorde, maar soepeler financieringsregels door de
geldverstrekkende instanties. Met een omzet
van 1,5 miljard euro is de paardensector een
belangrijke pijler van de Nederlandse
economie en de moeite waard om in te
investeren. Daarnaast vindt de FNRS dat
ondernemen in de hippische sector op een
weloverwogen en gezonde wijze dient te
gebeuren: ook financieel.

De hippische sector is arbeidsintensief, met
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