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BESTUUR

VOORSTELLING NIEUWE 
BESTUURSORGAAN

Steven Van Laer (voorzitter)
Opleiding: licentiaat in  
de rechten, specialisa-
tie internationaal recht 

& fiscaal recht en Fiscale 
Hogeschool Brussel 

Job: Voormalig belastingconsu-
lent, vrijwilliger bij vaccinatiecentrum
Buitenlandervaring: Ik heb 3 maanden in 
de VS gewerkt. Op dit ogenblik bestaat mijn 
buitenlandervaring vooral uit de contacten 
met en bezoeken aan mijn zoon in Slowakije.
Wat betekent VIW voor jou?
VIW moet voor mij het instrument zijn om 
de Vlamingen binnen en buiten Vlaanderen 
dichter bij elkaar te brengen. In die zin sta ik 
100% achter de missie van VIW.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Ik heb nu een leeftijd waarbij emigratie  
minder aan de orde is. Vroeger hadden  
vooral Canada en de US een aantrekkings-
kracht. Nu zou dit eerder Slowakije of 
Zweden kunnen zijn.

An De Moor (ondervoorzitter)
Opleiding: licentiate Germaanse filologie
Job: Talenbeleid-coördinator Hogeschool Odisee en 
KU Leuven campus Brussel, Beleidsadviseur talen
Buitenlandervaring: Ik was 10 jaar lang Institutionele 
Coördinator Ontwikkelingssamenwerking van de Hogeschool Odisee en 
titularis van het vak Buiten Europa: Voorbereid Op Stage en ben betrokken 
bij een aantal internationale onderzoeksprojecten. 
Wat betekent VIW voor jou?
Het is de netwerkorganisatie bij uitstek die een belangrijke rol binnen  
en buiten Vlaanderen speelt op het vlak van publieksdiplomatie en  
dienstverlening.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Dan kies ik voor Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Dat komt  
voornamelijk door mijn masterstudie Nederlands - Engels.

Hilde Celeste De Jonge (penningmeester)
Opleiding: bedrijfsmanagement, master in  
bedrijfspsychologie en momenteel in opleiding  
tot bestuuder bij Guberna
Job: Zelfstandige met focus op organisatieadvies 

en conflictbemiddeling, in combinatie met bestuur-
dersmandaten.

Buitenlandervaring: Ik heb een kleine 10 jaar in Zwitserland gewoond  
en heb daarbij ook lang internationaal gewerkt, onder meer op de  
hoofdzetels van Roche en Bayer.
Wat betekent VIW voor jou?
De meeste uitgeweken Vlamingen voelen de behoefte om connectie  
te houden met de thuishaven. VIW is daar een verbindingskanaal.  
VIW is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Als reiziger wil ik graag nog India ontdekken en zou ik nog willen terug-
gaan naar Latijns-Amerika. Als het gaat over emigreren, kies ik voor Italië.

Frederik Boriau (VIW-vertegenwoordiger)
Opleiding: Bachelor vertaler aan de Hogeschool 
Gent Campus Aalst
Job: Ik werk sinds vorig jaar voor de afdeling 
microscopie van een Amerikaans bedrijf
Buitenlandervaring: Ik woon al 20 jaar in Parijs.
Wat betekent VIW voor jou?
In mijn vrijwilligerswerk word ik geleid door 2 belangrijke zaken: elkaar hel-
pen en meer dan ooit naar elkaar luisteren. Die combinatie van verschillende 
visies die overal ter wereld zitten zijn één van de grote schatten van VIW!
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Als ik ooit emigreer is het naar waar mijn hart me leidt. De Liefde, die volg ik 
naar het andere eind van de wereld of wie weet gewoon terug naar België.

Tom Bruyer
Opleiding: Licentiaat 
en doctoraat Romaanse 
talen - Diplôme  

d'études approfondies 
(DEA): Littérature et  

culture - Master in Conflict  
and Development - Extra opleidingen 
Hebreeuws & Arabisch
Job: Docent aan Hogeschool VIVES -  
Spreker en reisbegeleider over/in het  
Midden-Oosten
Buitenlandervaring: Ik heb gestudeerd in 
Zwitserland en Israël en was expat in  
Koeweit.
Wat betekent VIW voor jou?
Dat betekent waardevolle kennis en  
contacten tussen/met Vlamingen in het  
buitenland delen. VIW was voor mij als expat 
het ideale aanknopingspunt met het thuis-
front en dé manier om ter plaatse aan leuke 
activiteiten deel te nemen.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Dan kies ik voor de Verenigde Staten  
of Canada.
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Prakash Goossens
Opleiding: jurist/rechten en  
internationale politiek
Job: Algemene Coördinator Stichting van 

Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu
Buitenlandervaring: Ik ben afkomstig 

uit India, ben 12 jaar actief geweest als International 
Advocacy Fracarita International (Brothers of Charity) in 
meer dan 20 landen in Azië, Afrika en Amerika en was 
actief in Genève en New York.
Wat betekent VIW voor jou?
Verbindend delen van elkaars ervaringen, warme  
solidariteit en professionele ondersteuning voor allen die 
zich verbonden voelen met Vlaanderen.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Dan kies ik India (Kerala, Calcutta, Goa of Mumbai), 
Londen, Connemara (Ierland), Edinburgh of Toscane.

Eva Pareit
Opleiding: Germaanse Filologie 
en MaNaMa in de Internationale 
Betrekkingen
Job: Headhunter voor een globaal verte-
genwoordigd Executive Search Office
Buitenlandervaring
Mijn eerste ervaring was een Erasmusuitwisseling in Berlijn. 
Daarna ben ik achtereenvolgens naar Stuttgart en Nashville 
verhuisd. Intussen woon ik met mijn man alweer in Duitsland.
Wat betekent VIW voor jou?
VIW betekent voor mij ... een comfortabele dualiteit, zoals die 
ook in mijn persoonlijkheid opduikt. Wij zeggen soms “expat 
life is the hardest and the best life, all at the same time”.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Ierland. Het is Europa, dus qua papierwerk en ook wat de 
(Engelse) taal betreft ideaal voor ons Belgo-Amerikaans 
gezin. Je kan er makkelijk rondreizen en eens uitwaaien aan  
’t zeetje. En dat Iers accentje klinkt als muziek in de oren.

Theo Dirix (VIW-Vertegenwoordiger)
Opleiding: als ik me goed herinner 
iets met "woord, drama, geschiedenis 
en talen".
Job: tien jaar radio (toen VRT-3/nu Klara) 
en dertig jaar FOD Buitenlandse Zaken
Buitenlandervaring: Journalistiek in Marokko, 
en daarna telkens voor drie of vier jaar Consul of 
Ambassadesecretaris in Tanzania, Saoedi Arabië, 
Jordanië, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten, 
Griekenland en Denemarken.
Wat betekent VIW voor jou?
Zoiets als een baan van energie tussen hier en daar. 
En omgekeerd.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Naar huis. Waar dat ook zal zijn. In afwachting ben ik 
naar Griekenland teruggekeerd.

An Descheemaeker
Opleiding: Doctoraat in de  
wetenschappen: wiskunde
Job: Directeur International Office,  
KU Leuven
Buitenlandervaring: In 2001-2002 in 
Barcelona als postdoctoraal onderzoeker en 
leerkracht Internationale School en in 2016-2018 in Japan  
als expat en VIW-vertegenwoordiger in Tokio.
Wat betekent VIW voor jou?
VIW is voor mij een brug met stevige pijlers, in Vlaanderen  
en in het buitenland via de talrijke VIW-vertegenwoordigers. 
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Australië. Dit is voor mij lang ‘onbekend en onbemind’ 
geweest. De ‘no worries’ mentaliteit, het aangename klimaat, 
de diversiteit aan natuur en stedelijk schoon, …

Michel Adriaens
Opleiding: Topografie & Vlerick  
KMO Excellence
Job: Ondernemer in diverse sectoren: 
interieurarchitectuur, vastgoed, produ-

cent olijfolie en daarnaast bestuurder in 
diverse organisaties

Buitenlandervaring: Ervaring in import en export naar 
een tiental landen in Europa en verblijf geregeld in 
Griekenland (Kreta) en Zweden.
Wat betekent VIW voor jou?
Dat betekent voor mij de perfecte link naar de vele 
Vlamingen in het buitenland, maar tevens het kanaal om 
de jeugd te laten kennismaken met het buitenland.
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Als ik ooit emigreer is het naar Nieuw-Zeeland,  
de westkust van Canada of het noorden van  
Noorwegen/Zweden. Ik hou van een unieke natuur  
in zijn volle puurheid & eenvoud.

Johanna Neyt
Opleiding: Taalkunde, Master in International 
Relations (Webster University, Wenen)
Job: Vertegenwoordiger van de provincie 

Zeeland bij de Europese instellingen. Voorheen 
expert belangenbehartiging bij Voka, Kamer van 

Koophandel. In buitenland correspondent voor de 
VRT-nieuwsdienst. 
Buitenlandervaring: 12 jaar in India, Zuid-Afrika en Oostenrijk. 
Huidig werkend vanuit Zeeland. 
Wat betekent VIW voor jou ?
VIW is als netwerkorganisatie hét medium om Vlamingen in 
de wereld te verbinden en de internationale uitstraling van 
Vlaanderen wereldwijd te bevorderen. Structureel betrekken van 
overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen is essentieel voor 
de ondersteuning van onze vertegenwoordigers wereldwijd. 
Als je ooit emigreert, welk land kies je dan?
Bevoorrecht door mijn rijke internationale ervaring voel ik me een 
global citizen. Ik reis heel graag om andere culturen te ontdekken 
en mijn kinderen en vele vrienden wereldwijd te bezoeken, en 
toch voel ik mij thuis in Vlaanderen. In de verre toekomst zie ik 
mij wel in Italië leven.


