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'HET WORLD TRADE CENTER TWENTE 
IS ER VOOR ZOWEL DE STARTENDE 
ALS ERVAREN ONDERNEMERS'

Monique Oosterveld, directeur Bedrijfsvoering en Projecten van het WTC. Algemeen directeur Freerk Faber achter haar.
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Monique Oosterveld (46) is de rijzende ster van het World 
Trade Center Twente in Hengelo. Ze is in september 2019 
begonnen en is inmiddels directeur Bedrijfsvoering en 
Projecten, naast directeur Freerk Faber.

Tekst | Jan Medendorp 

Fotografie | Eric Brinkhorst

WTC HEEFT INHAALSLAG GEMAAKT OP GEBIED 
VAN AUTOMATISERING

Monique Oosterveld 
wil gaan knallen 
bij WTC

Na de middelbare school deed Oosterveld een jaar 

‘Middenstand’ (“dat was omdat ik niet wist wat ik wilde gaan 

doen”), aangevuld met een ICT-opleiding. Daarna de MEAO, 

die ze in 1,5 jaar afrondde. Een van de vakken die ze koos was 

‘Statistiek’. Dacht ze. Maar het bleek ‘Stenografie’. En daar 

leek een deel van haar toekomst te liggen, want ze won niet 

veel later het nationaal kampioenschap stenografie. En ze zag 

en kreeg kansen om een bedrijf op te zetten dat bedrijven, 

gemeenten en organisaties stenografen aanbood. Dat idee 

kreeg ze dankzij een concurrent uit Enschede die haar bureau 

inhuurde voor 125 euro per uur met een minimum van twee 

uren per vergadering. Terwijl ze tot dan veelal genoegen nam 

met een VVV-bon. En ze verdiende nog een paar centen bij met 

modellenwerk. 

Tiental opleidingen en cursussen

Daarnaast ging ze weer naar school, voor de HBO-opleiding 

Management aangevuld met juridische specialisatie. 

Daar werd ze ‘beste leerling van het jaar’. “Ach,” zegt ze 

enigszins bescheiden, “ik leer gemakkelijk.” In dat kader 

deed ze deze eeuw nog een tiental opleidingen en cursussen 

zoals de fotovakschool, pers- en mediatraining, preventie 

ziekteverzuim, klantgericht schrijven, situationeel leiding 

geven, projectmanagement en communicatieadviseur. Ze sluit 

het rijtje af met de universitaire master Strategisch Business 

Control in 2019. Ze spreekt redelijk goed Engels, Duits, Frans 

en Spaans, staat op haar CV.

Verrassende carrièrelijn

Voor het WTC initieerde ze onder andere de masterclass 

Grenzenlo(o)s (samen met Saxion, Rabobank en DNL Business) 

waar ondernemers in twintig bijeenkomsten de kneepjes van 

het zakendoen in Duitsland leren. 

Niet alleen haar opleidingen zijn verrassend, haar carrièrelijn 

is dat ook. Van PNO (Pecunia Non Olet – geld stinkt niet) dat 

subsidie- en innovatieadvies geeft, via Stoas Agriment naar 
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'WIJ BIEDEN EEN KRACHTIG INTERNATIONAAL 
NETWERK MET 325 WORLD TRADE CENTERS  
IN 90 LANDEN'



woningcorporatie Domijn. Na Domijn werkte ze vier jaar als 

zelfstandige in de functie van strategisch adviseur. Op die 

manier kon ze eveneens voor het zieke moeder zorgen, die 

helaas op te jonge leeftijd overleed.

Good Cause Rally

Ze houdt van auto’s en van snelheid. Ze was daarom jarenlang 

bestuurslid van de Good Cause Rally dat voor ernstig 

zieke kinderen rondritten in exclusieve bolides regelde en 

demonstraties met racewagens waaronder ook Formule 1.

Via de voorzitter van Good Cause Rally, Richard de Haan, 

kwam ze in contact met de nieuwe eigenaar van het bedrijf 

Humeca in Borne. Ze ging bij hem aan de slag. Ze liet het 

bedrijf in vijf jaar groeien van vijf naar vijftien medewerkers. 

“Dat is nu echt zo’n bedrijf dat het verschil kan maken tussen 

leven en dood.”

Digitalisering binnen WTC

Op haar LinkedIn-profiel schreef ze in 2019 dat ‘ze wel toe 

was aan een nieuwe uitdaging’. Ze was wel eens bij het WTC 

geweest, maar was verrast dat Freerk Faber naar aanleiding 

van haar bericht contact met haar opnam. Ze werd in 

september 2019 aangenomen als manager Bedrijfsvoering en 

Projecten, in april 2020 promoveerde ze tot directeur.

Waar Faber vooral het gezicht naar buiten is, probeert 

Oosterveld vooral de zaken ‘binnen’ op orde te hebben en is ze 

verantwoordelijk voor de inzet van mens en middelen binnen 

projecten. Ze heeft na haar komst onder meer de digitalisering 

van het WTC bij de kop gepakt. Ze heeft bijvoorbeeld de 

financiële administratie volledig geautomatiseerd. En een 

nieuw CRM-systeem opgetuigd. Waardoor ook de expats 

sneller en beter worden geholpen. Het Expat Center is een van 

de vier afdelingen binnen World Trade Center Twente.

Nieuw onderkomen

Het WTC is nu nog gevestigd in de oude MTS achter het 

station naast poppodium Metropool, maar is op zoek naar  

een nieuw onderkomen in Hengelo, in Hart van Zuid. Het 

maakt Oosterveld erg enthousiast. “We gaan in de komende 

jaren knallen.” •
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Na twee succesvolle edities ‘Woman International Business’ waar World Trade Center Twente veel ‘business 
ladies’ mocht verwelkomen, “zijn we er trots op te melden dat wij door gaan met ‘Woman International 
Business’. Maar wel in een andere opzet. We gaan maatwerk bieden en starten met een pilot om twee 
onderneemsters verder te helpen, waaronder een starter op de internationale markt. Het World Trade 
Center Twente is er voor zowel de startende als ervaren ondernemers én voor zowel mannen als vrouwen. 
Wij bieden een krachtig internationaal netwerk met 325 World Trade Centers in 90 landen en we maken 
grenzeloos ondernemen succesvol. Daarmee is het World Trade Center Twente hét centrale platform voor 
internationale verbindingen waarmee wij een significante bijdrage leveren in de ondersteuning van bedrijven 
op gebied van internationaal ondernemen. Niet enkel vanuit de context ‘export en import’ maar ook vanuit 
de context ‘arbeidsmarkt en behoud van talent’.”

'WE ZIJN ER TROTS OP TE MELDEN 
DAT WIJ DOOR GAAN MET WOMAN 

INTERNATIONAL BUSINESS'


