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VIDEO OPLEIDING 
** OPRICHTING VAN EEN BEDRIJF ** 

Doelstellingen : 
- Bewustwordingsproces van de inzet en de risico’s bij het oprichten van een bedrijf 
- Aanreiken van tools en sleutels aan de toekomstige ondernemers in de paardenbedrijfstak om ze te kunnen 

begeleiden bij het onderbouwen van hun project 
- Alles in het werk stellen om de duurzaamheid van de toekomstige ondernemingen in de 

paardenbedrijfstak veilig te stellen.  
 
Deze opleiding is bestemd voor de professionals in deze bedrijfstak die een bedrijf wensen op te richten, in alle 
takken van de paardenindustrie.  

Module 1 – Van idee tot project  
- Identificatie van de motiveringen 
- Sleutel resources bij het ondernemen 
- De basis leggen van uw project 

Module 2 – Marktonderzoek en ondernemingsstrategieën 
- Doelstellingen van het Business Plan 
- Uw eigen markonderzoek tot stand brengen 
- Uw bedrijfsstrategie omschrijven 

MODULE 3 – Financiële aanpak van uw project 
- De toekomstige behoeften van uw onderneming begroten 
- Uw voorlopige budget opstellen 
- Uw hypotheses valideren 

MODULE 4 – Formaliseren van uw Business Plan 
- Definitie van de presentatie regels  
- Uw plan opmaken 
- Uw project presenteren 

Sprekers :  
- Laure GOUBET – Bedrijfsleidster en paardenfokkerij 
Expertiseveld: merk- en ondernemingsstrategie – Projectbeheer – Marketing 
 
Programme :  
- Module 1: 1 sessie van 3 uur – dinsdag 18 mei 
- Module 2: 1 sessie van 3 uur – dinsdag 25 mei 
- Module 3: 1 sessie van 3 uur – dinsdag 8 juni 
- Module 4: 1 sessie van 3 uur – dinsdag 15 juni 
 
Plaats: De modules worden via videoconferentie gegeven.  
 
De sprekers worden volledig vergoed in het kader van het grensoverschrijdend coöperatieproject ‘Interreg 
EQWOS’. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot: 8 personen 
 
Inschrijving: U kunt u inschrijven tot aan 72 uur voor de aanvang van de opleiding.  
Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier naar: fcarpentier@chevaux- hauts-de-france.com  
Inlichtingen: Fanny CARPENTIER – Tel.: +33 6 70 85 07 59  - fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
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