
Masterclass

China Business

De derde editie van de unieke Masterclass China Business bestaat uit acht sessies waarin praktische 
uiteenzettingen aan bod komen rond Chinese e-commerce, fiscaliteit, wetgeving, marketing, 
productie, verkoop, sourcing, betalingen en boekhoudkunde. De laatste sessie zal bestaan uit een 
getuigschriftuitreiking, een presentatie over maatschappelijke en economische tendensen in de 
Chinese Volksrepubliek en een presentatie over de bancaire aspecten van zakendoen in China door 
een internationale expert van KBC.

Er zal in alle sessies aandacht besteed worden aan de economische post-coronasituatie, want de 
pandemie zal een impact hebben op hoe wij in de toekomst zaken zullen doen met China.

Z A K E N D O E N  I N  C H I N A  I N  P O S T- C O R O N AT I J D 

Voor wie?

De opleiding richt zich naar ondernemers, 
executives en managers die op korte tijd 
een grondig en praktisch inzicht willen 
verwerven in de voornaamste aspecten van 
het zakendoen met China. Maar uiteraard 
zijn ook professionals die al actief zijn op 
de Chinese markt van harte welkom. Voor 
hen zijn de sessies een uitstekende kans 
om hun kennis te verdiepen en hun net-
werk uit te breiden.

De docenten

De docenten zijn binnen- en buitenlandse 
professionals. Het zijn niet alleen stuk voor 
stuk gerenommeerde experten in hun 
beroepsdomeinen, maar ze beschikken ook 
over een indrukwekkende China-ervaring. 
De sessies worden standaard in het 
Nederlands gegeven met uitzondering van 
de sessies van de buitenlandse docenten. 
Die vinden plaats in het Engels.

Jouw tijd waard:

 • Je verwerft praktische kennis die 
onmisbaar is om zaken te doen 
in China in post-coronatijd.

 • Je krijgt geen les van academici 
maar van professionals die 
een indrukwekkende China-
expertise opgebouwd hebben.

 • Je profiteert van een uitgelezen 
kans om te netwerken met 
collega-ondernemers.

Een initiatief van Partners in opleiden Met de steun van

UNIZO 
ondernemers
academie
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Masterclass

China Business

GAAT VERDER OP P.28

Programma  
in detail

1    MARKTOPPORTUNITEITEN 
IN CHINA 

12 oktober 2020

Bart Horsten is China-onder-
nemer en adviseur sinds 
1998, gespecialiseerd in de 
begeleiding van Belgische 
kmo’s bij hun eerste stappen 
op de Chinese markt. Als 

handelsingenieur (KU Leuven), mede op-
richter en managing director van Horsten 
International biedt hij diensten aan die 
bestaan uit strategisch advies, marktonder-
zoek, partneridentificatie, projectmanage-
ment, business development, sourcing en 
oprichting van vennootschappen. Sinds 
2016 biedt Horsten ook online-marketing-
diensten aan via MyChinaWeb, gericht op 
Europese bedrijven die hun producten in 
China willen lanceren via e-commerce of 
actief willen worden op Chinese sociale 
media. Bart is eveneens co-investeerder en 
bestuurder van enkele Belgische bedrijven 
met activiteiten in China, bestuurder van de 
Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel 
(BCECC) en gastdocent aan de Antwerp 
Management School.

DOCENT Bart Hosten, Horsten 
International Nv (Oud-Turnhout)

2   SOURCING EN IMPORT 
VANUIT CHINA* 

19 oktober 2020

Carlos Seco behaalde een 
bachelor in Business Studies 
aan de Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales 
de Zaragoza (1997) en een 
MBA aan de University of 

Wales (1999). Na een internationale sales-
carrière in Nederland en China richtte hij in 
2002 de firma Orientlink op. Deze firma, 
die vestigingen heeft in Shenzhen en 
Zaragoza, begeleidt buitenlandse bedrij-
ven in China met aankoop, productontwik-
keling, kwaliteitscontrole en logistieke aan-
gelegenheden. 

DOCENT Carlos Seco, Orientlink 

(Shenzhen)

3   PRODUCTIE EN 
 VERKOOP IN CHINA

26 oktober 2020

Marc De Schutter studeerde 
bedrijfspsychologie aan de 
KU Leuven en behaalde er 
een post-graduaat in 
be drijfs kunde. Van 1988 tot 
1992 was hij manager voor 

Janssen Pharmaceutica als expat in Xi’an. 
Van 1995 tot 2012 ging hij aan de slag als 
General Manager van Puratos China in 
Guangzhou en van 2012 tot 2016 vervulde 
hij de functie van HR director Asia Pacific 
voor deze groep. In 2016 richtte hij zich als 
privaat adviseur naar buitenlandse bedrij-
ven die actief zijn in Zuid-China en sinds 
2018 is hij General Manager van Hightec 

Industries Ltd dat slaapcomfort van hoge 
kwaliteit produceert. Marc is ook stichtend 
lid van de Benelux Kamer van Koophandel 
in Guangzhou, was er voorzitter van 2014 
tot 2018, en werd recentelijk voor zijn ver-
diensten aan de Belgische zakengemeen-
schap in Zuid-China gelauwerd tot Officier 
in de Leopoldsorde. 

DOCENT Marc De Schutter, Hightec 

Industries LTD. (Shenzhen)

4   MARKETING IN CHINA*

2 november 2020

Emma Björner is researcher 
aan de Universiteit van 
Göteborg en senior lecturer 
aan de universiteit van Lund. 
Zij is gespecialiseerd in 
Chinese marketing in zowel 

de private als de publieke sector. Emma 
behaalde een bachelor in deCommunicatie-
wetenschappen aan Jonkoping University, 
een Master in Marketing en Management en 
een Ph.D. in Business Administration aan 
Stockholm University. Zij is co-redactrice van 
'Branding Chinese Mega-cities: Policies, 
Practices and Positioning' (2014) en auteur 
van 'Imagineering Place: The Branding of 
Five Chinese Mega-Cities' (2017). Ten slotte is 
Emma ook nog verbonden als senior expert 
aan het Europese project “URBiNAT” waarbij 
haar Chinese expertise toegepast wordt op 
de regeneratie en integratie van achterge-
stelde buurten in een aantal Europese ste-
den. 

DOCENT DOCENT Emma Björner, 
researcher Universiteit van Göteborg

5    PRACTICUM BETALINGS- 
EN BOEKHOUDKUNDIGE 
ASPECTEN VAN HET 
ZAKENDOEN IN CHINA

9 november 2020
Hans Van Duysen behaalde 
de graad van licentiaat in 
de handels- en financiële 
wetenschappen aan de 
EHSAL en is sinds 1996 
erkend boekhouder en fis-

calist (BIBF). Na een korte periode als 
docent algemene boekhouding, financiële 
analyse en analyse van de jaarrekening 
aan het CVO Brussel, nam Hans het 
bestuur over van zijn familiebedrijf dat 
slaapcomfort van hoge kwaliteit produ-
ceert. Sinds 1994 is Hans beroepsmatig 
actief in en met China. In 2002 werd zijn 
passie voor het land zelfs bekroond met 
een voorzitterschap van de Vereniging 
België-China. Ook professioneel blijft 
China van het grootste belang voor Hans 
wat in 2006 resulteerde in de oprichting 
van een eigen fabriek in Shenzhen 
(Guangdong) dat onderdelen vervaardigt 
voor zijn productiefaciliteiten in België en 
Duitsland.

DOCENT Hans Van Duysen, Matrafoam 

(Lokeren)

* In het Engels.
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DUUR

8 avondsessies van 18u15 tot 21u45.
Onthaal met broodjes vanaf 17u30.

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/286

LOCATIE EN DATA

Kasteel van Zwijnaarde: 
Maandag 2020: 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 
9/11, 16/11, 23/11, 27/11* 
(* op vrijdag, kantoor EY in Antwerpen)

Je inschrijving staat garant voor top-
experten en ervaren docenten, een aange-
name locatie, gratis parking, syllabus en les-
materiaal. Onthaal met koffie en broodjes.

Dankzij de Vlaamse en Europese subsidie 
kunnen we dit programma aan een zeer voor-
delige prijs aanbieden. Extra gebruik van de 
KMO-portefeuille is daarom niet mogelijk.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Deelnameprijs

UNIZO-lid ¤ 1.750

Geen lid ¤ 2.050

6    FISCALE ASPECTEN BIJ HET 
ZAKENDOEN IN CHINA*

16 november 2020

Martin Ng heeft 28 jaar pro-
fessionele ervaring in de 
Chinese fiscaliteit. Hij 
behaalde een master in 
Accountancy aan de 
Chinese University in Hong 

Kong en een MBA aan de University of 
Wales. Na een carrière van meer dan 20 
jaar bij KPMG en PWC vervoegde hij de 
rangen van WTS waar hij sinds 2014 
Managing Partner is van het kantoor in 
Shanghai. Martin is niet alleen gespeciali-
seerd in Chinees bedrijfs- en douanerecht 
maar verwierf ook bekendheid als fiscaal 
expert. In 2012 en 2013 werd hij dan ook  
verkozen tot eredirecteur van het 
Hangzhou Tax Institute en sinds 2017 is 
hij als eredocent verbonden aan de gere-
nommeerde Shanghai Finance and 
Economic University.

DOCENT Martin Ng, WTS China 
(Shanghai)

OF

Maggie Han is een erkend 
fiscalist die in 2008 haar 
master in bedrijfsmanage-
ment behaalde aan de 
Shanghai University of 
Finance & Economics. 

Meteen na haar afstuderen ging zij aan 
de slag bij WTS in Shanghai waar zij nu 
vennoot is. Maggie is gespecialiseerd in 
Chinese indirecte belastingen, vennoot-
schapsbelasting, internationale winstal-
locatie en wisselkoersproblemen. 

DOCENT Maggie Han, WTS China 
(Shanghai)

7   HANDELSRECHT IN CHINA

23 november 2020

Maarten Roos studeerde 
aan de Universiteit van 
Leiden en de Sun Yat-sen 
University in Guangzhou, en 
woont al 20 jaar in China. 

Hij is de oprichter en managing director 
van R&P China Lawyers te Shanghai, een 
advocatenkantoor dat juridische dien-
sten verleent aan buitenlandse onderne-
mingen die in China investeren of in 
China zakendoen. Maarten heeft veel 
Europese kmo’s in zijn klantenbestand 
die hij begeleidt met het opzetten van 
bedrijven in China, contracten, arbeids-
recht, intellectueel eigendomsrecht, 
belasting en geschillenbeslechting 
(arbitrage en rechtsprocedures). In 2010 
publiceerde Maarten bij Kluwer Law 
International het boek ‘Chinese 
Commercial Law: A Practical Guide’, dat 
nog steeds een standaardwerk is voor 
ondernemers die meer willen begrijpen 
over het Chinese recht in de praktijk. 
Maarten schrijft ook vaak artikelen over 
Chinees recht en hij is tevens arbiter voor 
buitenlands gerelateerde zaken voor de 
Shanghai International Economic and 
Trade Arbitration Commission (SHIAC).

DOCENT Maarten Roos, R&P Lawyers 
(Shanghai)

8   SLOTSESSIE MET GETUIG-
SCHRIFTUITREIKING

27 november 2020

Maatschappelijke en econo-
mische tendensen in de 
Volksrepubliek China, 
1949-2020 

Koen De Ridder behaalde 

in Leuven de graden van licentiaat in de 
sinologie (1993) en master in European 
Studies (1995). Daarna was hij gedurende 
5 jaar als onderzoeker verbonden aan 
de National Taiwan University in Taipei. 
Na het behalen van zijn doctoraat in de 
sinologie aan de KU Leuven (2000) was 
Koen werkzaam als Vlaams Economisch 
Vertegenwoordiger in Tunis (2001-2003) 
en Guangzhou (2003-2010). Van 2011 
tot 2017 verbleef Koen in Hong Kong als 
Head Belgian Desk Greater China voor 
Deloitte. Sinds 2017 is Koen werkzaam 
bij UNIZO als Adviseur Internationaal 
waar hij de drijvende kracht is achter de 
Masterclass China Business. Koen blijft 
actief in de internationale handelspro-
motie en zetelt, in het kader van zijn hui-
dige opdracht, in de raden van bestuur 
van Flanders Investment & Trade en het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel. 
Ook blijft hij in zijn vrije tijd gepassi-
oneerd bezig met China als directeur 
van het Confuciusinstituut in Brussel en 
bestuurslid van de vereniging België-
China. 

DOCENT Koen De Ridder, UNIZO 
(Brussel)

Bancaire aspecten van het 
zakendoen in China*

Pak Chuen “PC” Leung 
behaalde een MBA en 
een master in Information 

Systems. Daarenboven is hij ook een 
erkend boekhouder in Canada. Meer dan 
38 jaar geleden begon PC zijn carrière 
bij de Bank of China. In 1997 maakte hij 
de overstap naar KBC in Hong Kong als 
Financial Controller. In hetzelfde jaar ver-
voegde hij KBC in Shanghai waar hij ver-
schillende hoge functies vervulde. Sinds 
2017 staat PC aan het hoofd van KBC 
Shanghai als General Manager. 

DOCENT Pak Chuen Leung, KBC 
(Shanghai)

* In het Engels.
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ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

“De Masterclass China Business is een 
essentieel startpunt voor wie wil onderne-
men in China. Je krijgt toegang tot mensen 
met veel ervaring in de regio en ontwikkelt 
een politiek, economisch en cultureel kader 
waarmee je meteen aan de slag kan wan-
neer je je eigen plannen uitwerkt.”

-  Tom Op ’t Eyndt, Zaakvoerder Virtual 
Surveyor - Smart Drone Surveying 
Software

“De hele wereld wil momenteel zakendoen 
in China, zonder te weten hoe je daaraan 
begint. Tijdens de Masterclass China 
Business krijg je van verschillende experten 
met jarenlange professionele ervaring een 
heleboel praktische tips en inzichten. De 
sessies zijn zeer intensief, van een absoluut 
topniveau en ze laten toe om je netwerk 
verder uit te bouwen. Deze Masterclass 
is dan ook warm aanbevolen voor elke 
ondernemer die actief is of wil zijn op de 
Chinese markt.”

-  Nicolas Deleye, Business Development 
Manager Flen Health

“De Masterclass China Business was voor 
mij een enorme verrijking, zowel op pro-
fessioneel als op persoonlijk vlak! De les-
gevers maken je niet alleen wegwijs in het 
kluwen van papieren en regels, maar ook in 
de manier van zakendoen en de culturele 
achtergrond van China. Het zijn mensen 
die recht uit de praktijk komen en op wiens 
ervaring je stuk voor stuk kan terugvallen. 
Zo is de schat aan informatie die Koen 
met zijn verhalen meegeeft om voeling te 
krijgen met China van onschatbare waarde. 
Ik zou het direct opnieuw doen!”  

-  Tanja Werbrouck, Zaakvoerster CLPT 
Precast Concrete Solutions

“De Masterclass China Business is de inves-
tering van tijd en geld meer dan waard. De 
Masterclass betekent voor mij een tijdsbe-
sparing van minstens 1 jaar onderzoeks-
werk. Je krijgt zoveel praktische en direct 
toepasbare informatie aangereikt die je 
normaal op 1 jaar tijd niet kan verzamelen. 
Tijdens de Masterclass kom je ook in direct 
contact met zeer interessante personen 
die je rechtstreeks kunnen helpen met je 
business. Door de praktische ervaring van 
de docenten bespaar je ook heel veel geld 
doordat je op voorhand in kennis wordt 
gesteld van de mogelijke valkuilen en hin-
dernissen. Het geheel wordt ook uitstekend 
georganiseerd door het team van UNIZO. 
Een leuk detail is dat de locatie en de cate-
ring uitstekend zijn.”  

-  Thierry Delvaux, Zaakvoerder Montana 
Universe
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