
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

OVM Twente richt zich in haar bedrijfsvoering bewust op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame 

wijze van ondernemen. Wij vinden dit ook logisch gezien onze historie, ons onderlinge karakter en de opbouw 

van ons ledenbestand als onderlinge verzekeringsmaatschappij.   

Om deze samenhang te verduidelijken volgen onderstaand eerst enkele definities: 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is 

een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), 

binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Bij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans 

leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving" 

(Bron: Wikipedia) 

Onderlinge verzekering 

Wijze van verzekeren, gebaseerd op het beginsel dat de verzekerden de door hen geleden schaden gezamenlijk 

dragen. De daartoe gebruikte rechtsvorm is die van een onderlinge (of wederkerige) waarborgmaatschappij. 

(Bron: www.encyclo.nl) 

Noaberschop 

Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) (Nederlands: nabuurschap) is een 

kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap van noabers (buren). Iedere noaber heeft in het 

noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Dit is de verplichting de andere noabers desgewenst met raad en 

daad bij te staan. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was 

voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. Het 

is vooral een begrip dat bekend is in de Achterhoek, Twente en andere delen van Overijssel. 

(Bron: Wikipedia) 

 

OVM Twente geeft praktische invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere ons 

personeelsbeleid waarbij wij een goede werkgever in de brede zin van het woord willen zijn. Daarnaast staan 

wij voor een duurzaam verantwoord beleggingsbeleid. Wij toetsen onze beleggingen aan criteria op het gebied 

van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement. Tevens tonen 

onze maatschappelijke betrokkenheid bijvoorbeeld door het ondersteunen van projecten en initiatieven die 

zich kenmerken door de basisprincipes: maatschappelijk, onderling en noaberschop.  

Concreet betekent dit dat OVM Twente jaarlijks meerdere verenigingen en organisaties financieel  

ondersteunt. Aanvragen hiervoor worden beoordeeld op maatschappelijk nut en lokaal karakter.  

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen op de hiervoor geschetste wijze wordt jaarlijks binnen OVM 

Twente geëvalueerd. In de toekomst kan een andere invulling aan dit thema worden gegeven.   


