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De voetbalindustrie is één van de meest invloedrijke industrieën ter wereld, omdat de impact niet 
alleen sportief zichtbaar is, maar ook economisch en sociaal. Het nieuwe managementperspectief van 
sport properties, het digitale tijdperk, de behoefte om continue betrokkenheid met fans te genereren, 
evenals de constante behoefte aan aanpassing aan de nieuwe eisen van de markt zijn allemaal 
sleutelfactoren van deze evolutie. 

Het executive programma stelt je in staat om een reëel en objectief beeld te verkrijgen van de 
context van de voetbalindustrie van vandaag. Dit met behulp van het nieuwe managementmodel 
van LaLiga: transformatie, wereldwijde merkstrategieën (omvang, inhoud en publiek) en waarde 
van het sociale component van één van de meest competitieve en grootste organisaties ter wereld.

€ 1,225,- 

Prijs

DAG 1

GLOBAAL OVERZICHT 
EN TRENDS VAN DE 
VOETBALINDUSTRIE
 
10.00 - 11.30 uur  
Trends, kansen en 
bedreigingen in het 
internationale voetbal 
landschap

11.30 - 11.45 uur  Pauze

11.45 - 13.00 uur 
Innovatie in de 
voetbalindustrie

13.00 - 14.00 uur  Lunch

 
BESTUUR
IN VOETBAL

14.00 - 15.45 uur  
Bestuur in voetbal

15.45 - 16.00 uur  Pauze

16.00 - 17.00 uur 
Bestuur in voetbal

DAG 2

 

10.00 - 11.55 uur

VAN BRAND MANAGEMENT NAAR 
SPONSORACTIVATIE
Sportmarketing in het tijdperk van 
economische  efficiëntie

DE TRANSFORMATIE VAN EEN MERK 
BEREID HAAR MONDIALE POSITIE  
OP TE EISEN
The evolutie van het businessmodel

11.55 - 12.05 uur  Pauze

12.05 - 14.00 uur 
SOCIALE, ZAKELIJKE EN TERRITORIALE 
ACQUISITIESTRATEGIE 
De KPI’s van de populairste sport   
“Economische controle/gecentraliseerde 
sales/bedrijfsvoeringen/tv-rechten”

–  Activatie van het merk LaLiga 

–  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

–  Branding en activatie

–  Audiovisuele  transformatie (bereik,

 kanalen, inhoud en formats)

– Digitale transformatie (mensgericht)

 
14.00 - 15.30 uur  Lunch

15.30 - 17.00 uur 
WERELDWIJDE UITBREIDING
WERELDWIJD NETWERK: EEN UNIEK 
MODEL

DAG 3

10.00 - 12.00 uur
LALIGA CASESTUDIE

12.00 - 12.15 uur  Pauze 

12.15 - 13.00 uur
LALIGA CASESTUDIE 
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DOCENTENTEAM

STEPHEN MORROW
Stephen is hoofddocent Sportfinanciën aan de Universiteit van Stirling. Hij was 
vijf jaar hoofd van de afdeling Sportstudies tot aan de zomer van 2011. Stephen is 
registeraccountant en volgde een opleiding bij het internationale accountantskantoor Ernst 
& Young. Zijn onderzoek richt zich op financiële, boekhoudkundige en bestuurskwesties 
die zich voordoen in de sport. Hij heeft meerdere boeken en monologen over de financiën 
en het besturen van het profvoetbal en een aantal artikelen geschreven. Zijn activiteiten 
voor kennisoverdracht omvatten het leiden van workshops over managementtraining 
voor managers in het voetbal als onderdeel van de Schotse FA/UEFA Pro-licentie. Onlangs 
was hij voorzitter van een deskundige werkgroep voor de Schotse regering inzake de 
betrokkenheid van supporters bij voetbalclubs. 

ANDREA ORIOL
Andrea is de afgevaardigde van LaLigA Global Network voor de BENELUX-markt, lid van 
de Raad van Bestuur van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg, 
voorzitter van het ESADE Alumni Belgium Chapter en lid van het WBR (Women Breaking 
Records) Network. Ze heeft een bachelor- en masterdiploma in Bedrijfskunde van ESADE 
Business School in Spanje en heeft ook een CEMS Master in International Management 
van Ivey Business School, London, Ontario, Canada.

IRSAN WIDARTO
Irsan is een ondernemer met een bewezen zakelijk inzicht. Hij is medeoprichter/CTO van 
X-Hive Corporation, wat in 2007 is overgenomen door EMC Corporation. Momenteel is 
Irsan Director of Engineering bij EMC Corporation. Hij is speciaal geïnteresseerd in startup 
mogelijkheden (investering, advies, lidmaatschap van Raad van Bestuur). Zijn specialiteiten 
zijn: mensen verbinden, teammanagement & ontwikkeling, projectmanagement, innovatie 
en softwareontwikkeling. Irsan is sinds meerdere jaren vaste docent in leiderschap en 
innovatie van Johan Cruyff Institute.

EDOUARD LEGENDRE
Edouard werkt voor Ogilvy en Geometry, beide bureaus van WPP, waar hij een expert is 
in merkcommunicatie en -activatie. Hij begon zijn carrière in de Formule 1, werkte voor 
verschillende teams en voltooide 12 jaar intensieve ervaring in deze unieke en exclusieve 
sport. Hij trad in 2007 in dienst bij WPP, de wereldleider in reclame- en marketingdiensten, 
om business units voor sponsoring en sportmarketing op verschillende Europese markten 
te creëren en te beheren. Zijn carrièrereferenties omvatten het werken voor commerciële 
bedrijven zoals Ford, Shell, Telefónica, Santander, Barclays, Generali, Heineken en 
Cruzcampo, maar ook voor sportorganisaties zoals Formula One, UEFA Champions League, 
America’s Cup, Volvo Ocean Race en vele anderen.

JOSÉ MOYA
José is algemeen directeur van LaLiga Business School. Hij was directeur van 
Elche C.F en marketing & communicatie directeur bij U.D. Salamanca. Hij 
heeft een bachelordiploma in Bedrijfskunde en Management van UCAM en in 
Bedrijfskunde van Staffordshire University. Hij heeft ook een Alfredo DI Stéfano 
MBA van de Real Madrid Graduate School.
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Johan Cruyff Institute
Pomaret, 8 
08017 Barcelona 
Spain
Tel: + 34 93 418 78 68
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Het Johan Cruyff Institute is lid van de North American Society for Sport Management (NASSM), de European Association for Sport 
Management (EASM), de Catalan Sports Cluster (INDESCAT) en het initiatief voor instellingen voor hoger onderwijs, gesteund door de United 
Nations (PRME).

www.johancruyffinstitute.nl

Mijn visie op sportmanagement is 
vrij eenvoudig. Ik vind dat meer 
mensen met een passie voor sport 
sportorganisaties moeten leiden.
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