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1. FC TWENTE 
 
 
FC TWENTE, VERBINDENDE KRACHT IN DE REGIO 
FC Twente is in 1965 opgericht, uit een fusie tussen Enschedese Boys en Sportclub Enschede. Buiten 
de traditionele topclubs zijn er maar weinig plekken in Nederland waar het voetbal zo intens wordt 
beleefd als bij FC Twente. In goede tijden, maar ook zeker in mindere tijden. 
 
Sinds de oprichting speelt de club betaald voetbal. Met uitzondering van het seizoen 1983/84 kwam 
de club tot en met het seizoen 2017/18 constant uit in de Eredivisie. Tot medio 1998 was Stadion Het 
Diekman de thuisbasis van de club en sindsdien spelen De 'Tukkers' hun thuiswedstrijden in De 
Grolsch Veste, één van de meest sfeervolle stadions van Nederland met een capaciteit van 30.000 
toeschouwers. De traditionele uitrusting van FC Twente bestaat uit een volledig rood tenue. 
 
FC Twente kent een rijke historie met vele hoogtepunten: landskampioen in 2010, meervoudig 
winnaar van de KNVB beker, twee maal de Johan Cruijffschaal en successen in Europa. De club kent 
echter ook meerdere dieptepunten. Degradatie in 1983, het instorten van het dak van de tribune 
tijdens de verbouwing in 2011 waarbij twee doden en 15 gewonden vielen en terugkerende 
financiële problemen zijn hier enkele voorbeelden van. Een ander dieptepunt was de degradatie in 
het voorjaar van 2018, echter het jaar daarop volgde het kampioenschap en de promotie terug naar 
de eredivisie. 
 
Hoewel vooral het eerste elftal veelal in de schijnwerpers staat is FC Twente veel meer dan dat. 
Verschillende jeugdteams en natuurlijk het eerste vrouwenelftal wat sinds de oprichting van de 
Eredivisie voor vrouwenteams in 2007 één van de meest succesvolle teams is. Daarnaast heeft FC 
Twente binnen de regio een belangrijke maatschappelijke positie, getuige het grote aantal sociale 
projecten waar het aan deelneemt. En tenslotte De Grolsch Veste als belangrijke congreslocatie van 
Twente waar ook op niet-wedstrijddagen vele evenementen plaatsvinden. 
 
Naast de professionele medewerkers zijn de supporters, sponsors en stakeholders wellicht het 
belangrijkste kapitaal van FC Twente. Hun grote betrokkenheid, zowel in goede als in slechte tijden, 
zorgt voor continuïteit en gezamenlijk vormen zij het oorspronkelijk DNA van de club. 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Betaald_voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/FC_Twente_in_het_seizoen_1983/84
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eredivisie_(mannenvoetbal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Het_Diekman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Het_Diekman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tukker
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grolsch_Veste
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grolsch_Veste


   

 

 

 

 

 

 

TOEKOMST 
FC Twente wil een regionale club zijn met een landelijke uitstraling. Een club van en voor de mensen, 
waar iedereen trots op kan zijn. Van supporters tot sponsors en van medewerkers tot vrijwilligers. 
Waar de mensen zich, intern en extern, respectvol naar elkaar opstellen. En waar realisme en 
nuchterheid de boventoon voeren. Maar FC Twente wil ook een club zijn die ambitieus is. Die kansen 
ziet, schept en benut. Met een excellente organisatie, gebruikmakend van de kracht van de regio. 
Een club van saamhorigheid met de kernwaarden ‘trots’, ‘noaberschap’ en ‘ambitie’. 
 
De huidige fase waarin FC Twente verkeert, maakt het noodzakelijk dat de organisatie een nieuwe 
ontwikkeling door gaat maken. Enerzijds op sportief en technisch vlak naar een stabiel niveau dat 
hoort bij een club met zo’n rijke historie en zo’n grote achterban en verzorgingsgebied. Anderzijds 
moet FC Twente ook financieel weer gezond worden en blijven. Dankzij de financiële steun van vele 
sponsors en stakeholders kan de club weer een robuuste organisatie worden waarbij de continuïteit 
gewaarborgd is. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De totale organisatie van FC Twente telt momenteel zo’n 140 medewerkers en zo’n 320 vrijwilligers.  
 
Het managementteam van FC Twente is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en wordt 
gevormd door de algemeen directeur (statutair bevoegd), de directeur voetbal en een directeur 
financiën en operations. Naast het directieteam geeft de algemeen directeur (direct en indirect) 
leiding aan de afdelingen Marketing & Communicatie, Commercie, Meet & Events, Persvoorlichter, 
HRM en Supportersbelangen met in totaal 34 fte.   
 
De algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Tevens 
overlegt u op regelmatige basis met het stichtingsbestuur welke de continuïteit en clubcultuur van FC 
Twente ’65 B.V. Zij stelt onder andere de jaarrekening en begroting vast en toetst andere zaken die 
de licentie van FC Twente raken. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Integraal management van de totale organisatie; 

 Integraal verantwoordelijk voor de externe profilering van de organisatie richting sponsors, 

supporters, stakeholders en de markt; zowel online als fysiek. 

 Draagt zorg voor strategische positionering van het merk FC Twente en de doorontwikkeling van 

de organisatie; 

 Gesprekspartner voor supporters, sponsors en andere stakeholders; 

 Draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en groei van de commerciële activiteiten, zowel bij de 

club als binnen de Grolsch Veste; 

 Initieert en organiseert nieuwe evenementen in en rondom FC Twente; 



   

 

 

 

 

 

 

 

 Initieert strategische samenwerkingsverbanden. 

 Geeft leiding aan de organisatie en draagt met name zorg voor de commerciële en (online) 

marketing aangelegenheden. 
 

4.   PROFIEL 
 

U bent het boegbeeld van FC Twente, naar zowel het personeel en vrijwilligers als naar alle 
supporters, sponsors en stakeholders, waaronder de media, toe. U bent een sterke en bindende 
factor tussen al deze partijen, zowel intern als extern en u profileert FC Twente op een 
uitstekende wijze. Dat betekent dat de rol van ambassadeur naar bijvoorbeeld 
supportersverenigingen u uitstekend past, maar u tevens kunt optreden als cultuurbewaker met 
een scherp oog voor de marktpositionering van de club. 
 
U bent integraal en P&L verantwoordelijk voor de organisatie en in staat FC Twente succesvol te 
ontwikkelen.  
 
U bent een commercieel zwaargewicht met een moderne visie op ervaring in marketing en 
branding en u weet de commerciële activiteiten van FC Twente en de exploitatie van De Grolsch 
Veste verder uit te bouwen. U heeft een moderne visie op (online) marketing en ziet FC Twente 
niet alleen als een voetbalclub, maar ook als een volwassen entertainmentorganisatie. 
 
U kunt opereren in een complexe organisatie waar emotie en betrokkenheid een belangrijke 
plaats in nemen. Als liefhebber van voetbal en met de mentaliteit van een topsporter toont u in 
grote mate uw betrokkenheid bij het technische en sportieve hart van FC Twente, maar kunt u 
bovendien hier uw gepaste en professionele afstand van houden. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Commercieel en ondernemend; 

 Inspirerend en enthousiasmerend; 

 Communicatief en sensitief; 

 Innovatief en een sterke drang tot vernieuwen en verbeteren; 

 Strategisch sterk met tevens een hands on en “can do” mentaliteit; 

 Visie op (top)sport en (sport)evenementen; 

 Verbindend leider; mensgericht en charismatisch; 

 Politiek-bestuurlijke sensititief, in staat verschillende belangen en ideeën samen te brengen; 

 Resultaatgericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

6.  FUNCTIE-EISEN 
  

 Wo werk- en denkniveau; 

 Ruime eindverantwoordelijke- en managementervaring; 

 Aantoonbare ervaring in een topsport omgeving danwel in de entertainmentindustrie; 

 Commercieel zwaargewicht, aantoonbaar succesvol en sterk in (online) marketing en branding; 

 Aantoonbare affiniteit met topsport en eventmanagement; 

 U beschikt over een uitstekend netwerk en bij voorkeur woonachtig in de regio Twente.  

 

 
7. FC TWENTE BIEDT U 
 
Dienstverband:  Fulltime waarbij rekening gehouden moet worden met een grote 

inzet van tijd buiten de reguliere kantooruren. 
Inschaling:  Marktconform. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Willem Hein, algemeen directeur 
06 – 51817154 
 


