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Leon van Nunen

tekst Peter Zwetsloot  beeld Giuseppe Toppers | Danto

In ‘Wat beweegt…’ Leon van Nunen, directeur/eigenaar van 
Control Media. In zijn vrije tijd is hij regelmatig op de tennisbaan 
te vinden. Af en toe nog om zelf te spelen, maar vooral als 
supporter van zijn talentvolle kinderen.

1 Leon werd op 1 februari 1969 in Goirle geboren en 

groeide op als enig kind van Tony en Johan van Nunen. 

Hij ging naar de lagere school in Baarle Nassau en het 

VWO in Tilburg. Daarna ging hij Bedrijfskunde studeren 

aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Direct 

na zijn afstudeerfeest trad hij bij zijn vader in dienst, 

die als drukwerkmakelaar zijn brood verdiende. Uit 

ergernis over de manier waarop drukkerijen met hen 

zaken deden, de traagheid van offertetrajecten en het 

halen van de planning, besloot hij samen met zijn vader 

een drukkerij over te nemen. Die drukkerij, gevestigd in 

Deurne bij Antwerpen, werd omgedoopt tot Control Me-

dia. Grafische praktijkkennis had Leon op dat moment 

niet, daarvoor ging hij naar de bibliotheek. Hij leerde 

het drukkersvak uit de boeken en in de praktijk. 

Door groei verhuisde het bedrijf binnen België via 

Kapellen naar Wildert. Inmiddels heeft Control Media 

een pand in Etten-Leur gekocht, dat in etappes wordt 

betrokken. De afwerking is daar inmiddels gehuisvest, 

de drukpersen komen begin volgend jaar de grens over. 

Een opmerkelijke stap, waar Leon van Nunen goed over 

heeft nagedacht. ‘Hier hebben we alle ruimte om de 

productiviteit verder op te voeren. Dat is nodig om met 

het produceren van drukwerk geld te blijven verdienen.’

Veranderen
Als manager deelt Leon zichzelf in de categorie 

‘no-nonsens’ in. Leon van Nunen: ‘We hebben een 

platte organisatie, dat vraagt om zelfstandigheid van 

de mensen. Ik ben geen zeurpiet, maar verwacht wel 

inzet. Er mag best gelachen worden, dat doen we ook, 

maar er moet wel doorgewerkt worden. Van nature ben 

ik ongeduldig en hou van veranderen. De tent verandert 

hier elk half jaar. Dat heeft te maken met mijn constan-

te drive om processen verder te verbeteren. Dat zit in 

onze genen, dat gaat er niet meer uit en dat weten de 

mensen die hier werken.’

Discipline
Naast het werk is Leon regelmatig op de tennisbaan te 

vinden. Leon van Nunen: ‘Dat heeft veel te maken met 

onze zoon en dochter, die bij de top van de Nederlandse 

tennisjeugd horen. Daar wordt binnen ons gezin veel 

voor opzij gezet. Er wordt veel tijd en energie gesto-

ken in school, trainen en het spelen van wedstrijden 

in binnen- en buitenland. Zelf tennissen doe ik ook 

nog graag, maar kom daar te weinig aan toe. Dat geldt 

eigenlijk ook voor golfen. Ik sla graag een balletje, maar 

ook daarvoor gun ik mezelf amper tijd. Maar de hobby 

van zoon- en dochterlief geeft mij ook veel voldoening. 

Als ik zie wat zij er voor doen en laten, dan heb ik daar 

veel respect voor. Discipline past ook bij mij. Dan is het 

mooi om van dichtbij te zien dat, dat ook in hun genen 

zit. Daar ben ik trots op.’ 1

De hobby van zoon- en 
dochterlief geeft mij veel 
voldoening

‘Van nature ben ik ongeduldig en hou van veranderen’
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INTERESSES:  

Van thuis naar series op Netflix kijken 

tot uitgaan naar de bioscoop of 

concerten, zoals “Heel Holland zingt 

Hazes” of “Vrienden van Amstel Live”, 

bijvoorbeeld. Ik ben als Brabander 

bourgondisch opgevoed, die lifestyle 

spreekt mij wel aan.

VAKANTIES: 

Actieve vakanties met het gezin. 

Afgelopen zomer trokken we door 

Amerika.

LEVENSMOTTO: 

Niet lullen, maar poetsen.

THUIS: 

Getrouwd met Miret. Samen hebben zij 

zoon Max (16) en dochter Floor (13).
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