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Joop Munsterman (1951) is vanaf 2004 
voorzitter van FC Twente. Sinds 1967 is 
hij werkzaam in de dagbladenbranche. 
Na zijn directeurschap van Dagblad Tu-
bantia was hij vanaf 2002 directeur We-
gener Huis-aan-huisMedia en sinds 2008 
is hij CEO bij Wegener. Joop is getrouwd 
met Irma en heeft drie kinderen, Sander 
(30), Tristan (18) en Marthe (16).  

Met een warme handdruk, een open hou-
ding, een blik in elkaars ogen maakte hij 
contact en ik kennis met Joop Munster-
man. Hier zit zichtbaar een gedreven, 
passievol iemand die al verhalend en de-
lend de toon zet en ook op die manier 
verbinding creëert. Het maakte me nog 
nieuwsgieriger naar deze mens.

Joop vertelt over een bijzondere ervaring 
van nog niet zo lang geleden. “Onlangs 
was ik in Enter op een supportersfeest. 
Komt er een jongen van een jaar of 20 bij 

me met de vraag. Zou u mijn vader even 
een hand willen geven? Natuurlijk, waar 
is je vader? Wij wonen hier maar 10 mi-
nuten vandaan. Dan zou u met me mee 
moeten rijden. Mijn vader is namelijk 
ernstig ziek. Iedereen roept dan ‘daar kun 
je niet aan beginnen’, maar natuurlijk 
ben ik met hem en zijn vriendin meege-
gaan. Het bleek dat zijn vader al sinds 
1965 in het stadion kwam en hij deelde 
zijn verhalen over Twente met mij. De 
hele familie heb ik uitgenodigd bij FC 
Twente in een skybox. Tegen AZ zouden 
we hem in een ziekenhuisbed ophalen. 
Maar helaas belde zijn vrouw met de 
boodschap dat het niet meer ging. Toen 
hebben we een shirt en een bal voorzien 
van handtekeningen van alle spelers en 
een tekst van Steve McClaren naar hem 
toegebracht. Het hele gezin was FC 
Twente dankbaar. Op zo’n moment besef 
je weer wat je als FC Twente kunt doen 
voor mensen”.  

Wat zijn voor jou belangrijke 
momenten in het leven geweest? 
Tijdens de amuse, een lolly van Wolver-
lei geitenkaas met portgelei geeft Joop 
antwoord. “Echte markingpoints heb ik 
niet. Ik denk dat alles via een organisch 
proces verloopt. Als je de hal binnen-
loopt bij Wegener dan zie je allemaal ge-
bogen lijnen, Gaudi werkte ook met ge-
bogen lijnen. Bij mij is alles op een 
natuurlijke niet schoksgewijze manier 

verlopen, waarbij ik gedurende mijn le-
ven een aantal ervaringen rijker en vele 
illusies armer ben geworden. Mijn ou-
ders heb ik vroeg verloren en mijn zus 
ook al op haar 41ste. Ik heb geen familie 
meer dus. Gelukkig heeft mijn vrouw een 
grote en geweldige familie, dus compen-
satie genoeg. Maar leuk is het niet als je 
je moeder moet verliezen als je 16 bent”. 

In hoeverre hebben die momenten 
jouw leven bepaald?
“Het geeft een enorm relativeringsver-
mogen. Een ding is zeker: je missie in 
het leven wordt er een van mensen bij el-
kaar brengen, proberen mensen gelukkig 
te maken, met elkaar te laten werken. Als 
je dan een collectief ziet ontstaan krijg je 
daar een warm gevoel bij”.  

Ondertussen wordt ons drank 
aangeboden en Joop kiest voor wa-
ter. Is dat een reden om bewust ge-
zond te leven?
“Ik leef zeer bewust. Ik drink vrijwel 
geen alcohol. Oké, toen we de Champi-
ons Leaque voorronde gehaald hebben,  
heb ik twee pilsjes gedronken, maar dan 
raak ik ook meteen helemaal ontregeld”. 

Wat is je definitie van geluk? 
“Ik ben een mens van het kleine geluk. 
Als thuis en op de zaak mensen een ge-
lukkige indruk maken is er voor mij ook 
een gevoel van geluk. Ik probeer als ik 
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kan gewoon de zaken goed te regelen 
voor een ieder”. Onder het genot van een 
frisse zomerse salade van asperges met 
gamba’s en groene kruiden praat joop ver-
der. “Er is geen groter geluk voor mij bin-
nen een bedrijf dan mensen goed te zien 
functioneren, dat ze plezier hebben, dat ze 
lachen en in evenwicht zijn. Als je ergens 
zit te werken en je kinderen komen thuis 
met vrienden en er is gezamenlijk plezier: 
dat dus. Die momenten van alledag. 
Die zijn zo kostbaar, daar moet je zuinig 
op zijn”.

Voordat we met de golfcar naar de lodge 
reden stonden we nog even in de sportbar. 
Daar staat Joop even stil bij enkele nostal-
gische foto’s waaronder die van het oude 
FC Twente. Hij herkent de spelers met de 
lange haren direct: “Fransje Thijsen, Rene 
Notten, Kickie van de Vall, Van Ierssel, 
Pahlplatz, Jeuring, Zuidema”. 

Joop over FC Twente:
“We hebben tot nu toe een topteam  
gecreëerd, nog niet een topclub! We gaan 
de volgende fase in. Zijn we nu in staat 
hier in Enschede echt aan te haken bij de 
absolute top. Zijn we dat in staat op publi-
citair gebied, financieel gebied, technisch 
en sportief gezien, qua merchandising en 
toeschouwersaantallen. Hoe zetten we FC 
Twente in Nederland en Europa neer? Bij 
Perez bijvoorbeeld kwam de nationale 
pers in zijn geheel naar Twente, toen Ste-
ve McCLaren hier kwam waren er ineens 
vele camera’s all over the World”.

Tijdens ons ritje met de golfcar ver-
telt Joop over hoe hij zijn scheiding 
heeft ervaren:
“Pijnlijk natuurlijk, je maakt iets niet af. 
Ik ben heel plichtsgetrouw en loyaal. Zo-
iets voelt dan ook als een enorme neder-
laag. Ik heb wel keurig geleerd dat je niet 

moet doorgaan met dingen die onmogelijk 
zijn omdat je daar allerlei lichamelijke 
klachten van krijgt. Ik ben gescheiden 
zonder enig conflict. Ik heb nooit negatie-
ve gevoelens naar mensen. Dat kost alle-
maal tijd en negatieve energie. Ik wil geen 
ruzie, wil geen gedoe en geen gemopper. 
Daar word je een zuur mens van. Je moet 
van mensen houden. Dan brengen ze je 
elke dag weer vreugde en nieuwe 
inzichten”. 

We namen plaats in de sjieke buitenkeu-
ken en we hebben het over zijn liefhebbe-
rij muziek. Daar wordt door Michel van 
Riswijk een visserspalet van coquille st. 
Jacques, tarbot en dorade met risotto en 
kreeftensaus uitgeserveerd.  
“Ik ben een enorme muziekliefhebber. 
Elke ochtend voordat ik naar het werk ga 
speel ik gitaar. Daarnaast heb ik drie 
I-pods met duizenden nummers erop.  
Deze luister ik met name als ik in de auto 
zit of als ik aan het sporten ben”.

Welke muziek draai je als je 
somber bent?
“Somber ben ik eigenlijk nooit, wel me-
lancholisch. Dan luister ik naar U2, 
Where the streets have no name, With or 
without you maar ook naar Angie en Ru-
by Tuesday van The Stones, het Wein-
achtsoratorium en de Mattheus Passion 
van Bach”.

Welke sport doe je?
“Ik zit op de sportschool en doe aan 
krachttraining. Elke spier in mijn lichaam 
beweeg ik drie keer per week. Op zondag 
fiets ik twee uur fors”. 

Wie is Joop volgens Joop?
“Ik denk daar eigenlijk nooit over na. 
Elke fase van mijn leven is anders. Ik zit 
nu in een fase van mijn leven waarin ik 
het heerlijk vind om mensen te helpen. 
Om mee te helpen om de club in de vaart 
der volkeren op te stoten, om Wegener 
naar een nieuwe fase in haar lifecycle te 
brengen en daarmee de werkgelegenheid 
en de dynamiek van het bedrijf op een 
zo’n hoog mogelijk peil te houden”. 

Heb je een bepaald levensdoel?
Resoluut zegt Joop: “Nee, voor mij zit het 
leven in het kleine geluk. Lekker met Ir-
ma en de kinderen.  Als er al een doel is 
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dan is dat met iedereen in harmonie 
leven”. Hij eindigt nogmaals met de 
woorden: “In harmonie!” 

Wat zijn dan van die harmonieuze 
momenten?
“Ach, weet je wat het is. Er zijn van die 
momenten dat alle puzzelstukjes in elkaar 
vallen. Dat is nu bij FC Twente op spor-
tief, menselijk en zakelijk vlak, zo ook bij 
Wegener. Dat mensen met elkaar werken 
in plaats van tegen elkaar. Als je ziet dat 
mensen harmonieus met elkaar proberen 
een collectief doel te bereiken”.

Wat streef je in het bedrijf naar?
“Dat medewerkers in het bedrijf zich vol-
ledig en zo zelfstandig mogelijk kunnen 
ontplooien. Een lerende organisatie, waar 
mensen zichzelf kunnen redden. Daarom 
is bijvoorbeeld dat grote huis aan huis 
krantenbedrijf opgesplitst in units van drie 
à vier mensen in kleinschalige onderne-
mingen. Zo blijven ze werken met hun ei-
gen identiteit en eigen inbreng en die vrij-
heid moet je laten”. 

Als jij je op dit moment je mate van 
geluk een cijfer zou willen geven, wat 
is dat dan? 
“De mate van geluk is nu wel heel erg 
groot, dat is wel een 9. Eigenlijk kan ik 
mezelf niet meer zoveel wensen. Eigenlijk 
is dat toch wel een 10”.

Wat maakt het dat het een 10 is?
“Op een gegeven moment kreeg ik om 
mij heen veel sterfgevallen. Toen Tristan 
geboren werd dacht ik, ’oh als dat maar 
goed gaat’. Ik dacht, ’ik ben alweer een 
jaar zonder ongeluk. Er zal nu toch wel 
weer een klap komen’. Ik had het gevoel 
dat het niet zo kon zijn: zo lang achter el-
kaar gelukkig zijn”. Joop verwijst naar 

zijn overleden ouders en zus, een zwager 
van Irma en haar ouders. “Je hebt na zo’n 
periode voortdurend de angst van hoe 
lang gaat dit goed. Ik ben me dus zeer  
bewust van het geluk. Daarom wil je ook 
datzelfde voor andere mensen: helpen, sti-
muleren, corrigeren, van elkaar betere 
mensen maken. Daarom wil je ook een 
bedrijf gezond houden, zodat de  
werkgelegenheid in stand blijft en er  
toekomst is”. 

Is er dan niets dat je zou willen  
veranderen?
“Ik zou graag wat meer van het heden 
willen genieten en niet altijd bezig zijn 
met de toekomst bijvoorbeeld toen 
FC Twente drie jaren geleden gered 
was zou ik daarvan moeten genieten 
maar in plaats daarvan dacht ik: we moe-
ten vrouwenvoetbal beginnen, sociaal 
maatschappelijk beter bezig zijn, een gro-
ter stadion bouwen, bij de top-5 komen 
en ga zo maar door, kortom: ‘Cease the 
day’. Dat gaat me niet lukken vrees 
ik”.

Ben je een emotioneel mens?
Zakelijk niet zo, dat kan ook niet als je 
bedrijven als Wegener en FC Twente runt. 
Maar gedwongen ontslagen raken je wel 
in je hart. Trouwens als de supporters in 

het stadion “You’ll never walk alone” 
zingen. Dan krijg ik een brok in mijn keel 
en denk ik “hier doen wij het voor”.

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild?
“Onlangs bij de begrafenis van een jour-
nalist in Deventer: het verdriet van z’n 
vrouw en kinderen en z’n collega’s. Hart-
verscheurend. Ook bij jong overleden 
supporters van FC Twente zoals laatst een 
Vak-P supporter. Hij was 33 jaar oud, of 
jong moet ik zeggen. Hij laat een vrouw 
en een dochtertje na. Ze deelde haar ver-
driet met hem en met de rug naar ons 
toe!”. 

Wat is de minste periode geweest in 
je leven en welk cijfer wil je dat
 geven?
“Er zijn veel perioden die minder zijn”. 
Joop komt met een voorbeeld. “De perio-
de dat de ouders van mijn vrouw binnen 
korte tijd overleden. Dat verdriet van je 
vrouw, je dierbare, degene van wie je 
houdt, waarbij je niets kunt doen, je niets 
kunt overnemen dat is bijvoorbeeld een 
mindere periode. Ook haar beste vriendin 
is in die periode overleden. Het is zo’n 
vijf jaar geleden. Dan voel je jezelf ook 
ongelukkig, ik voel me in het algemeen  
ongelukkig als iemand die me dierbaar is 
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zich ongelukkig voelt. Ik zak dan wel weg 
maar de basis blijft altijd. Mijn basisgeluk 
zit altijd op een 6. Life hurts, zo is dat nu 
eenmaal”. 

Wat betekent je vrouw Irma voor je?
Direct en volmondig: “Alles. Ze is mijn 
alles”. Vervolgens: “Van mijn vrouw heb 
ik iets zeer belangrijks geleerd: zuiver 
denken en zuiver handelen”.

Wat is voor jou leiderschap?
“Ik vind dat je altijd uit moet gaan van 
dienend leiderschap, je moet voorwaarde 
scheppend bezig zijn. Alle neuzen moeten 
dezelfde kant op staan. Bij FC Twente zie 
je dat heel sterk. Pure focus zit erin. We 
zijn allemaal met elkaar één! Daarin heb 
ik een dienende rol alhoewel je best wel 
eens autoritair moet handelen. Verder ge-
loof ik niet in machtsuitoefening vanuit je 
functie”. Joop proeft zijn eten en gaat 
door: “Als managers medewerkers goed 
willen laten functioneren moeten ze de 
kunst van het luisteren beheersen. Mensen 
hebben altijd de avond van hun leven als 
ze mensen treffen die de hele tijd naar ze 
luisteren. Let er maar eens op. Ik voel me 
nu ook zo happy want praat en praat maar 
en vind hier een luisterend oor! Maar le-
ren luisteren dat is wat managers gegeven 

moet worden want daar draait het om. 
Wat hebben je medewerkers je te vertel-
len, wat vertelt bijvoorbeeld de schoon-
maakster. Als je die informatie niet oppakt 
en er dus niets mee doet laat je kansen lig-
gen. Daarom werk ik altijd vanuit  de om-
gekeerde organisatie pyramide. Directeu-
ren onderaan: medewerkers bovenaan in 
de pyramide van belangrijkheid en mana-
gers ertussen. Managers en directeuren 
moeten dienend bezig zijn. En medewer-
kers centraal stellen in het bedrijf. Dan 
komt het succes vanzelf waarbij je uiter-
aard niet naïef moet zijn”. 

Wat is je motto? 
Ondertussen krijgt Joop een voetbaldes-
sert uitgeserveerd van witte chocolade 
met rode vruchten. “Altijd werken en om-
gaan met mensen vanuit vertrouwen, sa-
men groeien als organisatie en als mens 
zodat iedereen zichzelf volledig kan ont-
plooien en daardoor perfect kan functio-
neren in een hecht collectief”. 

Wat zou je mensen nog graag mee 
willen geven? 
“Nee, daar hou ik niet van, dat vind ik al-
tijd zo paternalistisch en van dedain getui-
gen. Iedereen moet iets doen vanuit zijn 
eigen overtuiging en zo dicht mogelijk bij 

zichzelf blijven. Vanuit je eigen persoon-
lijkheid en vanuit je eigen opgebouwde 
ervaringen en vanuit je eigen tegenslagen 
die je hebt ondervonden moet je op jouw 
eigen manier je dingen doen: vaak vele 
ervaringen rijker en vele illusies armer”.
 
Tijdens ons afscheid bood Raymond 
Strikker Joop een mountainbike aan. Joop 
is voorzitter van Stichting Scoren in de 
Wijk. Op de fiets staan handtekeningen 
van voetballers die eerder verbleven bij 
De Bloemenbeek. De mountainbike werd 
ter beschikking gesteld voor het goede 
doel waar Joop voorzitter van is. 

Naast de heerlijke ambiance bij De Bloe-
menbeek was ik uitverkoren om een zeer 
bijzonder mens te ontmoeten. Een mens, 
een leider die staat voor een eigentijdse en 
verbindende manier van leiding geven. 
Hij doet me denken aan de Zuid-Afri-
kaanse Ubuntu-filosofie: “ik ben omdat 
wij zijn”. Dit doet hij op een harmonieuze 
manier. Door Joop Munsterman doet zich 
een nieuwe vorm van leiderschap voor: 
“Harmonieus Leiderschap”.  

Tot ziens, Frank Rekers 

Landhuishotel & restaurant  
De Bloemenbeek
 
Voor deze diepte-interviews is 
gekozen voor een prachtige  
locatie, Landhuishotel &  
Restaurant De Bloemenbeek in 
De Lutte. Dit vanwege zijn uit-
zonderlijke nonchelant chique 
setting, mooie ligging, perfecte 
bereikbaarheid en al het goede 
van het rijke Twentse landleven 
dat onder supervisie van mees-
terkok Michel van Riswijk ver-
taald wordt in gastronomische 
hoogstandjes. 
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