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Bedrijfsanalyse in de paardensector

Doelstelling

Betrouwbare kengetallen zijn belangrijk voor toekomstgericht ondernemen. Binnen de
paardenhouderij zijn vanaf 2006 in een project kengetallen verzameld van ondernemers. Om
voor alle categorieën bedrijven representatieve en actuele gegevens te krijgen, zijn echter
meer deelnemende bedrijven nodig. Daarnaast is ook behoefte aan analyse en advies bij de
bedrijven die kengetallen aanleverden. Om aan concrete vragen van die ondernemers
tegemoet te komen, zet het project 'Bedrijfsanalyse in de paardensector' onderwijsprojecten
op. Dit biedt studenten een realistische leeromgeving, waarin zij - met de ondernemers leren hoe ze kengetallen kunnen gebruiken om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Doelstelling van het project is om onderwijsprojecten te ontwikkelen waarbinnen mbo- en
hbo-studenten samenwerken aan een verdiepende bedrijfsanalyse op basis van kengetallen.
Voor de betrokken hippisch ondernemers levert het project een advies op dat ze direct op
hun bedrijf kunnen toepassen.

Werkwijze

Hogeschool HAS Den Bosch, penvoerder van het project, en NHB Deurne (Helicon
opleidingen) ontwikkelen en organiseren gezamenlijk onderwijsprojecten rond het thema
bedrijfsanalyse in de paardensector. In projectgroepen werken mbo- en hbo-studenten
samen, begeleid door docenten van beide scholen, aan vragen van hippisch ondernemers.
Op basis van de onderwijsprojecten zullen zij een ‘Wegwijzer bedrijfsanalyse in de
paardensector’ ontwikkelen. Op een minisymposium tijdens het Hippisch
Ondernemerscongres 2012, georganiseerd door de FNRS, zal de wegwijzer gepresenteerd
worden. De onderwijsinstellingen werken intensief samen met de ZLTO (Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie) en de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra). Deze
organisaties stellen informatie uit het al lopende kengetallenproject beschikbaar voor de
onderwijsprojecten. Daarnaast zorgen zij voor werving van ondernemers. Samen met het
NHK, Nederlands Hippisch Kenniscentrum, leveren ZLTO en FNRS kennis en advies voor de
ontwikkeling van de wegwijzer en de organisatie van het minisymposium. Ten slotte is Joep
Bartels van Bartels Academy als expert betrokken bij het project.

Resultaat

Binnen het project hebben de studenten in real-life onderwijsprojecten (TUNE Paard) de
bedrijfsvoering in de paardenhouderij leren kennen door een uitgebreide analyse van het
bedrijf, inclusief een diepgaande analyse van de kengetallen. Als toekomstige ondernemers
zijn zij vertrouwd geraakt met het gebruik van kengetallen en de hippische adviseurs hebben
tools gekregen om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
Er is een ondernemersmonitor ontwikkeld die bruikbaar is voor onderwijsinstellingen als tool
voor bedrijfsanalyse en voor ondernemers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. In deze
publicatie, die op een minisymposium tijdens het Hippisch Ondernemerscongres 2012 is
gepresenteerd, staan de belangrijkste en actuele cijfers. Ook wordt een profielschets van de
paardensporter gegegeven en hoe dierenwelzijn in de bedrijfsvoering is te integreren. De
ondernemersmonitor 2012 is digitaal beschikbaar via:
http://www.hashogeschool.nl/sectorinformatie
Daarnaast is er een Ondernemersscan ontwikkeld. Deze scan geeft de ondernemer inzicht
waar zijn/haar sterke en zwakke punten liggen op het vlak van bedrijfsvoering. Hippische
studenten kunnen deze scan gebruiken om inzicht te krijgen welke eigenschappen nodig zijn
om een bedrijf te leiden. Zij kunnen dan gerichter hun competenties ontwikkelen. http://hasenquete.nl/home/93-394.aspx
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