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VIDEO OPLEIDING 
** BUSINESS MANAGEMENT ** 

Doelstellingen: 
- Bewustwordingsproces van de inzet en risico’s van business management 
- Kennis ontwikkelen op het vlak van business management met het oog op het veilig stellen van de 

duurzaamheid van het bedrijf 
- Aanreiken van elementen om crisis situaties te anticiperen en te beheren 
- Ontwikkelen van de activiteit 
 
Deze opleiding is bestemd voor alle professionals in deze bedrijfstak, bedrijfsleider van een structuur of nog in 
de oprichtingsfase van een bedrijf of studenten ingeschreven in een door de bedrijfstak erkend 
opleidingsprogramma, in alle takken van de paardenindustrie.  

MODULE 1 – Opmaken van de balans van uw activiteit 
- Analyseren van de werking 
- Analyseren van de economische situatie 
- Definiëren van ontwikkelingsmogelijkheden 

MODULE 2 – Opstellen van een strategie en deze invoeren 
- Uw doelstellingen definiëren 
- De relevantie van uw strategie toetsen 
- Uw acties invoeren en ontwikkelen 

MODULE 3 – Opmaken van een logboek 
- Bepalen van de sleutelgegevens van het beheer 
- Relevante indicators aanmaken 

MODULE 4 – Verbeteren van de doeltreffendheid 
- De balans van de werking opmaken 
- Beheersing van het tijdschema en prioriteiten beheer 
- Digitaal business management  

Sprekers: 
- Laure GOUBET – Bedrijfsleidster en paardenfokkerij 
Expertiseveld: merk- en ondernemingsstrategie – Projectbeheer – Marketing 
 
Programma: 
- Module 1: 1 sessie van 4 uur waarvan 30 minutes one tot one – vrijdag 21 mei 
- Module 2: 1 sessie van 4 uur waarvan 30 minutes one tot one – vrijdag 28 mei 
- Module 3: 1 sessie van 4 uur waarvan 30 minutes one tot one –vrijdag 11 juni 
- Module 4: 1 sessie van 4 uur waarvan 30 minutes one tot one –vrijdag 18 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: 4 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 58 07 59  - fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
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