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Lieve Peeters behaalde in 2004 haar Master in de Sinologie. Ze heeft net haar job als 

general manager by de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel verlaten, en staat 

nu voor een nieuwe professionele uitdaging.  

 

 
 
 
 
 

 
SVE: Wat heb je na je studies Sinologie in Leuven gedaan? 
 

Toen ik afstudeerde met een Master in de Sinologie (die toen nog “Licentiaat in de Sinologie” heette) had ik het 

gevoel dat ik nog iets extra nodig had om me voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De Master in Business 

Communication, ook aangeboden door de KU Leuven, leek een gepaste aanvulling op mijn sinologische studies, 

waarin ik gekozen had voor de cultuur-historische minor. Na die aanvullende Master ben ik met een beurs van de 

Vlaamse Gemeenschap een jaar naar China getrokken. Dat jaar in Hangzhou was een geweldige ervaring en 

heeft het niveau van mijn Chinees echt verhoogd. Terug in België verstuurde ik ettelijke sollicitatiebrieven 

vanuit de overtuiging dat ik wilde werken in een bedrijf dat ‘iets’ met China deed en perspectief bood op 

doorgroeimogelijkheden. Ik ben dan vrij vlug kunnen starten bij Tessenderlo Chemie, eerst in de logistiek, 

vervolgens in de sales.  

 

SVE: Waar ben je nu mee bezig? 
 

Op dit moment ben ik mijn taken als general manager bij de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel  (BCECC) 

aan het afronden. Ik start binnenkort bij ChinaConduct als business development manager. In mijn job bij de 

BCCC organiseerde ik talrijke evenementen om Belgische bedrijven te ondersteunen in het zaken doen in China, 

en assisteerde ik Chinese bedrijven die zich wilden vestigen in België. Vanuit de ondervinding bij de BCCC dat 

Belgische bedrijven heel wat hindernissen (blijven) ondervinden in het zaken doen met en in China, zet ik de 

stap naar China Conduct waar ik nog specifieker en doelgerichter hindernissen in die dialoog zal proberen op te 

lossen. Wat voor ons sinologen als evident wordt beschouwd, zoals bijvoorbeeld het belang van het direct 

registreren van een merk in China als je een product op de Chinese markt wilt verkopen (“copyright is the right 

to copy”), wordt nog altijd niet als klaarblijkelijk beschouwd door vele Belgische bedrijven en ondernemers.  

 

SVE: Wat is je meest bijblijvende herinnering aan je studententijd in Sinologie?  
 

Toen we voor het eerst een PowerPoint presentatie moesten maken! (lacht) Na een les over alle trucs die je kon 

toepassen om tekst te laten verschijnen op je slides was ik zo fier op mijn presentatie waarin ik al die trucs had 

toegepast. Prof. Standaert schudde echter zijn hoofd, terwijl hij liet verstaan dat één manier om tekst te laten 

verschijnen meer dan volstond. Ik was verontwaardigd en flapte eruit dat het toch jammer was dat we in die les 

al die verschillende tricks hadden geleerd. Het moment dat Prof. Standaert daarop hard begon te lachen, ga ik 

niet gauw vergeten.  

 

SVE: Wat vond je het meest waardevol aan je opleiding? 
 

De opleiding Sinologie heeft veel waardevolle aspecten, gaande van het bestuderen en leren van een nieuwe taal 

tot het leren schrijven van een goed opgebouwde paper en het onder de knie krijgen van presentatievaardigheden. 

Het meest waardevolle aan de opleiding is zonder twijfel dat je leert kijken naar de dingen terwijl je je eigen 

interpretatiekader loslaat. Je wordt je enorm bewust van de relativiteit van je eigen West-Europees, Belgisch, 

Vlaams, Leuvens interpretatiekader. Niet alleen bevordert dit volgens mij de vorming van wereldburgers, maar 

helpt het mensen ook met het creatief zoeken naar oplossingen voor problemen die zich stellen in zowel je 

persoonlijk als professioneel leven.  

 


