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Wat zijn de internationale 
Voka ambassadeurs?

Hoe kan ik interessante partners leren kennen? Heeft deze markt wel poten- 
tieel? Wat zijn de obstakels? Typische vragen die elke ondernemer zich stelt bij 
het aanboren van nieuwe markten. En zelfs wanneer je er al actief bent, kun-
nen heel wat onverwachte uitdagingen opduiken. Langs de andere kant zijn er 
anderen die dit parcours al doorlopen hebben. Zij die er naar exporteren, er een 
verkoopkantoor of een vestiging hebben. Bedrijven met veel ervaring én een 
netwerk.

Om maximaal gebruik te maken van deze kennis, lanceerden wij in 2017 de In-
ternationale Voka Ambassadeurs. Voor iedere Europese lidstaat benoemden we 
een Limburgse ondernemer of manager tot Ambassadeur. Voor dat land zijn 
zij in het bezit van een goede kennis en/of uitgebreid netwerk. Zij engageren 
zich om andere Limburgers te helpen bij hun internationale expansie. Door het 
succes van dit concept breiden we het eind 2018 uit naar een aantal belangrijke 
markten buiten de EU. Want het is daar waar nog veel groeikansen liggen. Ieder 
lid van Voka – KvK Limburg met een vraag over een bepaald land kan bij ons 
terecht. De Ambassadeurs helpen ons om jou nog beter te bedienen!





Kamer van
Koophandel
Limburg

VokaInternationale
AmbassadeursVokaInternationaleVokaInternationale
AmbassadeursVokaAmbassadeurs
Europese Unie



JEROEN 
BARTELS
RUSLAND &
BALTISCHE 
STATEN

12 jaar export naar Estland, 10 jaar 
naar overige Baltische 
Staten en 10 jaar actief in 
Rusland met zeer uitgebreid netwerk 
binnen en buiten de bouw
Marktinformatie, tips & tricks, cul-
turele verschillen, contacten met 
handelaars (bouw)
Sector: gevelstenen en gevelisola-
tiesystemen
Landen: België, Estland, Letland, 
Litouwen, Rusland, Kazachtstan, 
Duitsland en Polen

Expertise

Export manager,
Steenfabrieken Nelissen

Fabrikant van gevelstenen en 
gevelisolatiesystemen
Ontpopt tot een grote speler op de 
internationale markt met een omzet van 
150 miljoen stenen.



PIERROT 
COLSON
BULGARIJE

Meer dan 25 jaar actief in Oost-
Europa (6 jaar gewoond in Moskou, 
15 jaar gewoond in Polen)
Marktadvies, begeleiding opstarten-
de bedrijven, turnaround manage-
ment lokale bedrijven, selectie lokaal 
personeel
Management consultancy (samen 
met betrouwbare partners)
Landen: België, Oost-Europa, Polen, 
Rusland, Bulgarije en de Stan-
landen

Expertise

Business Consultant,  
P&V Elektrotechniek

P&V Elektrotechniek werkt met de beste 
componenten en volgens de strengste 
kwaliteitsnormen.
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CARLO 
FRANSSEN
PORTUGAL

4 jaar gewoond en gewerkt in 
Portugal waarbij leiding over 
3 business units. 
Informatie omtrent mogelijkheden 
en valkuilen, locaties om te vestigen, 
met wie partnership opbouwen,…
Netwerk in Portugal in de voeding, 
fast moving consumer goods, maak-
industrie en logistiek
Sector: industriële productie, 
logistiek, voeding
Landen: gewerkt en gewoond in 
België, Portugal, Zweden, Suriname, 
Duitsland en Nederland. Commer-
ciële activiteiten in heel Europa.

Expertise

Site Manager,  
Triple S

Toeleverancier voor tapijten. Ze maken de 
garens voor tapijten en kunststofgras. 



JAN
GEELEN
ZWEDEN

10 jaar gewerkt bij één van de 
grootste Zweedse industriële spelers 
(SKF) en voor Zweedse klanten
Heeft een netwerk in Zweden ge-
linkt aan distributie en spare parts 
logistiek
Ervaring met Zweedse (bedrijfs)
cultuur
Sector: Logistiek, wijnen en sterke 
dranken
Landen: België en Zweden

Expertise

Business Manager Services & 
Solutions,   
Imes Dexis

Marktleider in distributie van industriële 
benodigdheden. Vanuit 6 vestigingen in 
België worden jaarlijks zo’n 400.000 
artikelen geleverd, zoals aandrijvingen en 
gereedschappen. 
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EDGARD 
GEYSKENS
VERENIGD
KONINKRIJK

Meer dan 25 jaar ervaring met een 
eigen distributiebedrijf naar de 
medische groothandel in VK
Hulp in hoe een vennootschap op te 
richten en praktische zakentips
Sector: huidverzorging & healthcare
Landen: België, Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Finland, Baltische Staten, 
Nederland, China, Noord-Amerika, 
Japan, Australië en Singapore

Expertise

Gedelegeerd bestuurder,
NAQI

Naqi ontwikkelt preventieve en post-
operatieve huidverzorgingsproducten voor 
de eerstelijnszorg (kinesitherapie, sport, 
oral care). Daarnaast ontwikkelt en 
produceert NAQI ook voor private label .



STIJN
JANSEN
DUITSLAND

Sinds 2011 area sales manager voor 
de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse 
markt.
Zakencultuur in Duitsland, opzetten 
van dealernetwerk, coördinatie en 
aansturing van Duitse dealers vanuit 
een Belgisch bedrijf, marketing en 
communicatie naar eindgebruikers 
in Duitsland, …
Sector: fysiotherapie, revalidatiecen-
tra, ziekenhuizen, artsen
Landen: Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zuidoost Azië

Expertise

International Area 
Manager,   
GymnaUniphy

GymnaUniphy is één van de grootste 
fabrikanten voor investeringsgoederen 
voor de fysiotherapie en revalidatie. 
De focus ligt op het aanbieden van 
innovatieve producten van top kwaliteit 
en toegevoegde waarde voor de klant en 
dit in meer dan 85 landen.
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PATRICK 
LENAERTS
TSJECHIË

Heeft productielocatie opgestart in 
Tsjechië
Brede marktinformatie verschaff en 
(algemene info, tips & tricks, 
interessante sectoren, regio’s,…) 
inclusief lokale arbeidsmarkt en 
toeleveranciers bij productie (B2B)
Sector: Productie
Landen: Tsjechië, Slowakije, Polen, 
Duitsland, Frankrijk en Nederland 

Expertise

CEO,  
Hercorub

Rubberproducent die actief is in alle 
gangbare domeinen van de rubber-
verwerking
2 productielocaties: België en Tsjechië



PETER
MACHIELS
IERLAND

Via persoonlijk contact en netwerk 
‘bruggen bouwen’  binnen de 
landbouw- en voedingsindustrie
Sector: voeding
Landen: België, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en Ierland

Expertise

Commercial & Marketing 
Manager,    
Yoko Cheese

Dochteronderneming van Friesland 
Campina
Maakte lange tijd deel uit van de Irish Dairy 
Board en heeft een goede en lange 
handelsrelatie met Ierland
Grootste kaasverpakker van België
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MAURO
MANFREDI
ITALIË

Roots in Toscane, hoofdkantoor in 
Piëmont (Noord-Italië). Interesse 
in politiek, sociaal en economisch 
weefsel.
Cultuur en aanpak van Italianen. 
Bredere kennis over het land, 
netwerk vooral in HVAC sector en 
wijnindustrie
Sector: HVAC
Landen: Italië, Benelux, Baltische 
Staten en Denemarken

Expertise

General Manager,  
Caleffi   International

Caleffi   ontwikkelt en produceert systemen 
en hydraulische concepten voor centrale 
verwarming, watertechnologie en 
warmtesystemen. Met speciale aandacht 
voor innovatie en duurzaamheid.



TONY
NEVEN
FRANKRIJK

ANL heeft al meer dan 20 jaar een 
productievestiging in Cahors met 50 
werknemers. Tony heeft verschillen-
de bedrijven gehad in Parijs en 
Besançon. Hij is bestuurder bij 
Raja SA.
Hulp bieden met marktinformatie, 
bedrijfscultuur, wetgeving, distribu-
tiekanalen
Sector: verpakkingen
Landen: Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en Polen

Expertise

Voorzitter
Raad van Bestuur ,  
ANL Plastics

ANL Plastics maakt gethermoformeerde 
kunststofverpakkingen.
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TONY 
QUINTENS
SLOWAKIJE

Sector: Interieurbouw
Landen: België, Nederland en 
Slowakije

Expertise

Afgevaardigd bestuurder,
Convents Products

Internationale groep van afwerkings-
bedrijven
Convents Products staat met haar 65 jaar 
ervaring voor een uitgebreide materialen-
kennis, expertise in complexe uitvoeringen, 
effi  ciënte planning en strakke deadlines



RUDI
RASKIN
KROATIË

Subcontractor Kroatië opgenomen in 
groep en doet verkoop key accounts 
Kroatië. 
Marktinformatie, lokale wetgeving, 
steun van de overheid, loonbare-
ma’s, opstart nieuw bedrijf, e.d. met 
ondersteuning en input van hun 
lokale Kroatische plant manager 
Sector: kunststof kratten en pallet-
ten voor de drankenindustrie
Landen: Benelux, Duitsland, 
Oostenrijk, Frankrijk,Spanje, 
Portugal, Italie,  Kroatie, Servie, 
Polen, Hongarije, Tjechie, Slovakije, 
Roemenie en Afrika

Expertise

Commercieel directeur,    
DS Smith Plastics 
(Injection Moulded Products)

Een toonaangevende leverancier van 
golfkarton- en kunststof verpakkingen, 
ondersteund door papier & recycling 
operaties
Bedient haar klanten nu uit meer dan 
26 vestigingen vanuit 12 landen in Europa, 
Noord-Amerika; Azië en Australië
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DANNY 
SEGERS
ROEMENIË

Marktinformatie, bedrijfscultuur, 
netwerk, administratieve zaken…
Kennis over andere landen waar ze 
zaken doen zoals Scandinavische 
landen. 
Sector: kleding, textiel
Landen: België, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Noorwegen, Roemenië, 
Spanje en Zweden

Expertise

CEO,  
Bioracer

Producent van innovatieve fi etskledij en 
bedrukken van fi etskledij 
Productielocatie in Roemenië



CHRIS
STEPPE
SLOVENIË

Marktinformatie en netwerk
Sector: water
Landen: België en Slovenië

Expertise

Export manager,  
Ecobeton Water 
Technologies

Industriële productie van prefab beton-
elementen voor diverse toepassingen
Oplossingen voor waterproblematiek
Specifi eke oplossingen voor kleinschalige 
afvalwaterzuiveringen
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HENDRIK
SWENNEN
LUXEMBURG

Netwerk en marktinformatie
Sector: bouw
Landen: België, Luxemburg

Expertise

Financieel directeur,   
Mathieu Gijbels

Bekend om bedrijfs- en kantoorbouw. 
Volledig pakket: nieuwbouw, renovatie, 
service & onderhoud en project-
ontwikkeling



FILIP
THIERIE
FINLAND

Bijna 30 jaar werkzaam bij Fins 
bedrijf Neste Oyj.
Door dagelijks samen te werken met 
Finse collega’s veel ervaring met 
Finse (bedrijfs)cultuur. 
Intern netwerk voor fossiele en her-
nieuwbare brandstof-oplossingen
Sector: chemie
Landen: België, Finland, 
Noord-Amerika, Duitsland, Bahrein, 
Nederland en Singapore

Expertise

General Manager,  
Neste

Neste produceert en commercialiseert alle 
belangrijkste olieproducten en is wereld-
wijd de toonaangevende leverancier van 
eigen hernieuwbare diesel.
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PAGONA
TSIKLI
GRIEKENLAND

Geboren en getogen in Griekenland. 
Naast Hellenica S&O, ook fulltime 
engineer bij Mides. 
Volledige kennis over Griekenland, 
inclusief allerlei gebieden
Sector: verzorgingsproducten, 
Griekse culinaire producten
Landen: België en Griekenland

Expertise

Zaakvoerder,   
Hellenica S&O

Importeert en verdeelt Griekse producten 
zoals olijfolie, zepen, lotions,… 



LUKAS
VANREUSEL
HONGARIJE

Marktinformatie verschaff en: 7 jaar 
gewoond in Hongarije
Contacten aanreiken in verband 
met opstarten eigen zaak: juridisch, 
bouwtechnisch, operationeel, HR, 
subsidies…
Netwerk bij verschillende steden, 
gemeenten, ambassade Hongarije, 
transport- en verpakkingssector en 
netwerk in Roemenië
Sector: transport en verpakking
Landen: België, Hongarije en 
Roemenië 

Expertise

Medezaakvoerder, 
ImmoFILTER

Marktleider in kwalitatieve diepgevroren 
vleessnacks
2 productielocaties: België en Hongarije
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25 jaar ervaring in zaken doen met 
Denemarken en Ijsland. Mentaliteit 
en bedrijfscultuur, administratieve 
issues in kaart brengen, logistieke 
problemen oplossen. Kennis over de 
eilandbewoners Noren en Ijslanders
Sector: visverwerking
Landen: België, Frankrijk 
Denemarken, Ijsland, Noorwegen

Expertise

Afgevaardigd bestuurder,   
Levenstond Seafood

Visverwerkingsbedrijf dat werkt met een 
ervaren team van deskundigen die 
beschikken over een uitgebreide kennis van 
de viswereld
Focus op originele producten, dynamisch 
team en snelle levering aangezien de 
versheid van het product prioriteit is

AXEL
VERBERCKMOES
DENEMARKEN,

IJSLAND



STEFAN
VERHEYEN
OOSTENRIJK

8 jaar ervaring met betrekking tot 
export naar Oostenrijk. Ook ervaring 
met verre export zoals Midden-
Oosten en Azië (Japan en China)
Marktinformatie verschaff en en/
of doorverwijzen naar de juiste 
bronnen
Sector: retail en interieur
Landen: België, Duitsland, Frankrijk, 
Hongarije, Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Polen, Oostenrijk, 
Rusland, Spanje, Zweden, Zwitser-
land en Verenigd Koninkrijk, Japan, 
China

Expertise

Zaakvoerder,
Eurofashion Home Concepts

Gespecialiseerd in het ontwerp en de 
distributie van een totaal interieurconcept 
bestaande uit meubilair, interieuraccessoi-
res en woningtextiel dat zijn collecties 
onder de merknaam Dôme Deco 
internationaal verdeelt.
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TOM
VERMEULEN
SPANJE

Sinds 2008 bedrijf in Spanje als 
logistiek centrum waarbij lokale sales 
via eigen mensen en via distribu-
teurs is 
Adviesverlening over opstart eigen 
fi liaal en hoe te zoeken naar distri-
buteurs
Sector: chemie
Landen: Actief in 60 landen via een 
systeem van distributie/eigen fi lialen

Expertise

General Manager,   
Roam Technology

Roam Technology ontwerpt effi  ciënte en 
duurzame ontsmettingsoplossingen voor 
een breed scala aan toepassingen
Wereldspeler die specialist is op het 
gebied van (water)desinfectie



Vandersanden heeft 5 steen-
fabrieken en 300 personeelsleden in 
Nederland
Thuis in Nederlandse regelgeving 
voor productie, personeelszaken en 
uitgebreid netwerk van contacten 
bij gemeentes, projectontwikkelaars 
bouw, architecten en bouw-
handelaars
Kennis over alles gerelateerd aan 
‘de bouw’
Sector: straatstenen en gevelstenen
Landen: België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk en Nederland

Expertise

Algemeen directeur,   
Vandersanden Group

Al meer dan 90 jaar een familiebedrijf, 
gedreven door innovatie, eerlijkheid, 
vertrouwen en respect
Grootste baksteen producerende familie-
bedrijf in Europa

JEAN-PIERRE
WUYTACK
NEDERLAND
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Eigen kantoor in Dubai om projecten 
in het Midden-Oosten en Afrika aan 
te sturen
Marktinformatie, ondernemingscul-
tuur, netwerk, hospitality
Sector: Interieur design, branding, 
bouw en horeca uitbating
Land: Verenigde Arabische Emiraten

Expertise

General Manager,   
Creneau International

Interieurontwerpers en -bouwers, 
identiteitscreëerders
Focus op hospitality, retail en offi  ces

BART
CANINI
VERENIGDE

ARABISCHE

EMIRATEN
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Globaal netwerk gerelateerd aan 
bevroren fruit. Eigen productie in 
Marokko van aardbeien (invriezen, 
verpakken, globale logistiek)
Agrarische sector, logistiek in Marok-
ko, lokaal netwerk
Sector: Industrie, retail en distributie
Land: Marokko en India

Expertise

CEO,   
Dirafrost

Ontwikkeling en productie van innovatieve 
bevroren fruit en fruitoplossingen via een 
verticaal geïntegreerde supply chain en 
unieke inkoop van de grondstoff en 
gekoppeld aan een technisch ontwikke-
lingsproces en productie in eigen en 
co-productiefaciliteiten.

ROB
COGGHE
MAROKKO



Eigen vestiging in Kenia, waar 
enerzijds totaaloplossingen worden 
verzorgd en anderzijds fi nanciering 
voor klanten. Jan is er al dertig jaar 
actief. 
Helpen faciliteren van markttoegang 
op de Keniaanse markt, marktinfor-
matie en fi nanciering van projecten 
in Kenia
Sector: IT, maar ook andere sectoren
Landen: Ghana, Kenia en bij uitbrei-
ding heel Afrika 

Expertise

EXECUTIVE DIRECTOR,   
SOULCO

Soulco NV is actief in de ICT sector, 
voornamelijk in exportmarkten in Afrika 
en het Midden Oosten.

JAN
DE KEUSTER
KENIA
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20 jaar ervaring in nutsdierensector 
en pluimvee industrie in het bijzonder
Contract manufacturing van concept, 
over productie tot en met het in con-
tact brengen met potentiële lokale 
partners/distributeurs, Markadvies, 
uitgebreid netwerk.
Landen: Midden-Oosten, Thailand, 
Pakistan, Iraq, Zuid- en Centraal 
Amerika, China en Zuid-Oost Azië

Expertise

ZAAKVOERDER,   
Mercordi Animal Care

Mercordi ontwikkelt, produceert en 
verkoopt wereldwijd aanvullende 
diervoeders voor pluimvee met een 
duidelijke focus op antibioticareductie.
Team van bio-ingenieurs en dierenartsen 
met expertise op het vlak van extractie- 
en verwerkingstechnieken van plantaar-
dige grondstoff en tot bruikbare phyto-
therapeutische middelen voor nuts- en 
gezelschapsdieren.

CHRISTOPHE
ESQUENET
THAILAND



ERIC
GIJSEN
OEKRAÏNE

Viskoteepak exporteert 99% van 
de productie. Rusland en Oekraïne 
zijn belangrijke strategische mark-
ten. Sedert 20 jaar ervaring in deze 
markten
Manier van zakendoen in Oekraïne, 
netwerk van contacten bij verdelers, 
lokale producenten en retail
Sector: vleesverwerkende industrie
Land: Rusland en Oekraïne

Expertise

Director of Sales, 
Viskoteepak

Viskoteepak is een producent van 
verpakkingsmaterialen voor de vleesver-
werkende industrie (hoofdzakelijk 
kunstdarmen).
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BergHOFF biedt design, functiona-
liteit en kwaliteit aan tegen de best 
mogelijke prijs en dit in meer dan 
60 landen
Relevante marktkennis, contac-
ten zowel op privé als publiek vlak, 
benchmarks, ervaringsuitwisseling, 
tips & tricks
Sector: Keuken- en kookaccessoires 
(indoor en outdoor)
Landen: Zuid- en Centraal-
Amerika met onder andere 
Argentinië, Uruguay, Paraguay, Chili, 
Peru en Colombia

Expertise

Business Development & 
Sales LatAm,   
BergHOFF Worldwide

Sinds 25 jaar ontwerpt en produceert 
BergHOFF een breed gamma van 
innovatieve keuken- en kookaccessoires, 
zowel voor de beginnende hobby-kok als 
voor de ervaren chef.

RALPH
HENDRIKX
URUGUAY, 

COLOMBIA



Als reporter en cameraman reeds 10 
jaar actief in Afrika. Heeft daarnaast 
via het netwerk van ‘Ondernemers 
voor Ondernemers’ en de lokale 
mensen bij 2Travel2Safaris een 
breed lokaal netwerk in Oeganda, 
Congo en Rwanda
Marktinformatie en netwerk ter 
plekke
Sector: Communicatie, media, reizen
Landen: Rwanda, Oeganda, Congo

Expertise

Medezaakvoerder,   
MEDIALIFE
Bestuurder,
2Travel2Safaris

Medialife maakt multimedia content zoals 
bedrijfsfi lms, reportages en animatie. 
Via Ondernemers voor Ondernemers 
zorgen ze voor fi lmreportages in Midden-
Afrika.
Het reisbureau 2Travel2Safaris is opgericht 
in 2017 en gevestigd in Oeganda. Ze 
onderscheiden zich door het organiseren 
van unieke safari’s.

FREDERIK
KNAPEN
RWANDA, 

OEGANDA
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Eigen productie-unit (40FTE) in 
Mekong Delta
Marktinformatie, ervaring met het 
opzetten van een lokaal bedrijf, 
netwerk met lokale overheden en 
nuttige contacten en kennis van de 
manier van zakendoen in de Vietna-
mese cultuur
Sector: agro en voeding
Landen: België, Duitsland, Nederland
en Vietnam

Expertise

MANAGING PARTNER,   
Beaver Investment Group

Marktleider  in de sourcing en trading van 
resthout en grondstoff en, zoals bodem-
bedekkers, substraten, houtpellets en 
animal-bedding  en aanverwante 
houtproducten. 
Familiebedrijf  dat sterk inzet op 
internationale expansie.

STIJN
OP DE BEECK
VIETNAM



Sinds 6 jaar actief in Chili. Eigen 
bedrijf en verkoopskantoor in 
Santiago de Chile om de markt actief 
te bewerken
Hoe start je in Chili, markt-
informatie, lokaal netwerk en 
netwerk van Belgen in Chili
Sector: mining, industrie, militair, 
evenementen
Landen: Peru, Chili en Colombia

Expertise

BUSINESS UNIT MANAGER
SALES & MARKETING,   
Veldeman

Veldeman ontwikkelt, produceert, 
verhuurt en verkoopt tijdelijke structuren 
of tenten.
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Ervaring met import, export en 
productie in Kosovo.
Breed netwerk in combinatie met 
beheersing van het Kosovaars zorgt 
ervoor dat hij al meerdere bedrijven 
heeft kunnen helpen
Marktinformatie, lokale cultuur, 
sourcing, contacten
Sector: metaal, houtbewerking, 
landbouw en architectuur
Landen: Kosovo

Expertise

FITOR
PAJAZITAJ
KOSOVO



JOHAN
POTARGENT
INDIA

Directe ervaring in groot deel van 
Azië
Marktinformatie (B2B), do’s and 
don’ts bij lokale activiteiten, lokaal 
netwerk 
Sector: robotisering en automatise-
ring (industrie 4.0)
Landen: India, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Nederland, China, India, VS

Expertise

CEO, 
AMS Belgium

AMS is een automatiserings- en industrie 
4.0 partner voor geautomatiseerde 
productielijnen, met focus op automotive, 
voeding en chemie/farma. 
Het geeft zijn klanten ondersteuning bij 
de installatie, de opstart en bij het uit-
baten van gerobotiseerde productielijnen. 
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Sinds 2008 actief met een dochter-
onderneming in Servië.
Kan helpen bij de manier van zaken-
doen in Servië, cultuur, marktinfo, 
bedrijf opstarten, lokale contacten
Sector: metaal en assemblage
Land: Macedonië en Servië

Expertise

DIRECTOR,   
Metes

Metes levert totaalconcepten in de 
metaalsector. De focus ligt op plaat-
bewerking, lichte metaalconstructies en 
kunststofbewerking. 

EDUARD
RUTTEN
SERVIË



BERNARD
SCHUTJES
ALGERIJE

6 jaar ervaring met Algerijnse 
klanten
Kennis over bedrijfscultuur, 
werkwijze, commerciële en fi nanciële 
documenten
Sector: Sterk in smeermiddelen en 
additieven
Landen: België, Algerije, China, 
Taiwan, Zuid-Korea, Chili

Expertise

General Manager, 
Beroil

Beroil, een gespecialiseerde groothandel 
in aan- en verkoop van smeermiddelen en 
profi leert zich daarbij als de betrouwbare 
leverancier die u de beste kwaliteit, 
service en advies levert. 
Naast de Belgische markt, exporteren ze 
ook naar grote afnemers in het buitenland. 
Bovendien bieden ze hun producten ook 
aan via de webshop, www.misteroil.be.

Kamer van
Koophandel
Limburg



BART
SWINNEN
JAPAN

Meer dan 12 jaar ervaring met export 
naar Japan en samenwerking met 
lokale Japanse merken. Ondertussen 
eigen dochterfi liaal in Japan
Kennis van Japanse bedrijfscultuur 
en opzetten van lokale entiteit
Sector: audiovisueel, entertainment 
industrie
Landen: EU, Canada, VS, groot deel 
van Azië

Expertise

CEO, 
Luminex

Luminex Network Intelligence zorgt ervoor 
dat de professionele AV technieker op een
betrouwbare en eenvoudige wijze de 
laatste nieuwe technologie in de entertain-
ment sector kan laten samenwerken. 
High-end technologie bedrijf dat data-
distributie-apparatuur maakt die wereld-
wijd wordt verkocht in de Pro AV markt. 
Zo vormt de technologie de ruggengraat 
voor grote tournees, festivals, TV shows, 
cruise schepen,…



ROBIN
TEMMERMAN
ZUID-AFRIKA

Eigen productieafdeling en ver-
koopsteam in Zuid-Afrika. Ervaring 
met export, productie, logistiek en 
verkoop
Kan helpen bij import, logistiek en 
productie, netwerking, lokale con-
tacten (douane, productregistraties, 
veiligheid, …)
Sector: chemie, cosmetica, farma, 
landbouw, zorg
Landen: nagenoeg alle Europese 
landen, Zuid-Korea, Japan, Iran, 
Canada, VS en Zuid-Afrika

Expertise

CEO, 
Chrisal

Chrisal NV is wereldleider in de ontwikke-
ling en productie van probiotische 
reiniging- en verzorgingsproducten voor 
professioneel en particulier gebruik. 
Chrisal is actief in meer dan 30 landen, 
waarvan 10 jaar Zuid-Afrika, in sectoren 
zoals landbouw, zorgsector, automotive, 
facility, farma en voedingsindustrie. 

Kamer van
Koophandel
Limburg



NICO
VANHERLE
CHINA

Twaalf jaar geleden als aankoop-
consultant voor Europese bedrijven 
in China. Vandaag verantwoordelijk 
voor productie, distributie en sales 
van Jaga in China
Marktinformatie, het vinden van ge-
schikte leveranciers, brand building 
in China, culturele verschillen
Sector: HVAC
Landen: ervaring in heel Azië

Expertise

CEO, 
Jaga China

HVAC onderneming gespecialiseerd in 
het aanbieden van een totaal concept 
onder 1 merk zoals warmtepompen, 
koelen, verwarmen, ventilatie en 
smart home. 



Sinds 1997 actief in de VS. Tot 2007 
via dealers, sinds 2008 met een 
eigen verkoopkantoor
Verschaff en van marktinfo, 
cultuur aspecten en een netwerk
Sector: metaalverwerkende industrie 
en automotive
Landen: Verenigde Staten, China, 
Frankrijk en India

Expertise

Directeur,   
Unimex

Unimex is gespecialiseerd in vloeiboren. 
Dit is een alternatieve bevestigings-
techniek in metalen werkstukken.

ARNE
VAN DER 
STEEN
VERENIGDE 

STATEN

Kamer van
Koophandel
Limburg



JAN
VAN 
SPEYBROECK
HONG KONG

Eerste contact met Hong Kong via 
uitwisselingsproject waar zijn zoon 
aan deelnam en hij hier een stu-
dent in huis nam. Ondertussen één 
van Radiant Color’s belangrijkste 
markten
Expertise in commercialisering van 
grondstoff en en lokale cultuur
Sector: Chemie
Landen: globaal is Radiant in meer 
dan 60 landen actief

Expertise

Sales Director, 
Radiant Color

Radiant Color is pionier en Europees 
marktleider in de ontwikkeling en 
productie van fl uorescerende pigmenten 
voor o.a. de inkt-, kunststof-, verf- en 
cosmetische industrie. 
Maar liefst 96% van de producten vindt 
een wereldwijde bestemming naar meer 
dan 60 landen. 







Contact

Blijf op de hoogte van de internationale Voka ambassadeurs via 
www.voka.be/limburg/internationale-ambassadeurs

Blijf op de hoogte van internationaal ondernemen via
 www.voka.be/limburg/internationaalondernemen

In contact komen met de internationale Voka ambassadeurs 
of vragen over internationaal ondernemen?
Valerie Jennes, valerie.jennes@voka.be, + 32 11 56 02 35
Ward Smits, ward.smits@voka.be, + 32 11 56 02 34

Kamer van
Koophandel
Limburg




