
 

 

Uitnodiging bijeenkomst | 7 november 2017  

Uw bedrijf ‘in control’!? 

Wat kunnen we leren van het voetbalbedrijf?  

 

Wie wil er nu niet ‘in control’ zijn als organisatie? Of, hoe organiseer je het dat je er zo zeker mogelijk 

van bent dat je succes zult hebben en houden? 

Dat is ingewikkeld, zeker in een wereld die steeds sneller verandert. Woorden als ‘agile’, ‘lean’ en 

‘digitale transformatie’ vliegen je om de oren.  

Als er één tak van sport is, die continu te maken heeft met snelle veranderingen, is dat wel het 

voetbalbedrijf. Denk maar aan vertrekkende spelers als het seizoen al is begonnen of op een later 

moment en het wel of niet ‘Europees’ spelen. Daarnaast zijn er moeilijk te managen factoren die 

succes bepalen, bijvoorbeeld bal binnen- of buitenkant paal of een beslissing van de scheidsrechter. 

Het kan miljoenen euro’s schelen. Daarnaast is voetbal emotie en heb je te maken met andersoortige 

stakeholders als supporters en sponsors.   

Leer onder andere van de lessen uit de praktijk van de financieel directeur van FC Utrecht, Paulo 

Steverink. Hij neemt u na een inleiding over ‘in control’ mee in de fascinerende wereld van het ‘in 

control’ houden van een betaald voetbal organisatie en dan bij een club waarvan men zegt dat het er 

nooit rustig is! 

Programma 

15:30 – 16:00 Ontvangst 
16:00 – 16:15 Opening en welkom door Sjaak Veerman, IJsselvliet Strategie & Realisatie  
16:15 – 16:45 Wanneer ben je ‘in control’? En wanneer niet? - Inleiding door IJsselvliet 
16:45 – 17:30 Lessen uit de praktijk bij FC Utrecht met financieel directeur Paulo Steverink 
17:30 – 17:55 Ruimte voor vragen 
17:55 – 18:00 Afronding inhoudelijk gedeelte 
18:00 – 19:00 Netwerken en borrelen 
 

Praktische informatie 

Wanneer? Dinsdag 7 november 2017 
Hoe laat? 15:30 tot 19:00 uur 
Waar?  SV Huizen, Sportpark De Wolfskamer, IJsselmeerstraat 3 in Huizen 
Kosten?  Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden 
Aanmelden? Stuur een mail met uw naam, functie en bedrijfsnaam naar backoffice@ijsselvliet.nl 
Vragen?  Neem contact op met Sjaak Veerman: 06 23 36 71 28 / sjaakveerman@ijsselvliet.nl  

 

Let op! 

Meld u snel aan! 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De volgorde van aanmelding is bepalend. 
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