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Persoonlijke kenmerken en motivaties 
Gedurende zijn carrière heeft hij een aantal nieuwe publiek-private kantoren en 
Agribusiness consortia opgezet. Zijn diepgaande kennis van zowel de EU, Chinese, Indiase en 
Aziatische dier, voedsel, veiligheid, kwaliteit en Agribusiness wetgeving en procedures, 
samen met zijn vermogen om zich aan te passen en nieuwe kennis, ideeën en informatie 
vast te stellen en vervolgens te vertalen / toepassen van deze hebben hem gemaakt tot een 
uitstekende diplomaat, business developer en senior adviseur. 
 
Carrière overzicht 
Op dit moment is Henk Chief Executive Officer (CEO) bij BoP Innovation Center, een sociale 
onderneming welke business georiënteerde ontwikkeling aan de basis van de piramide wil 
versnellen in nauwe samenwerking met de Agribusiness KMO. Naast zijn werk bij BoP 
Innovation Center is hij senior consultant en oprichter van Nederlandse Consultant & 
Management in Agribusiness en vicepresident van het netwerk van Nederland Agro, food & 
Technology Centers (NAFTC) in China, India, Vietnam, Turkije en Afrika. 
 
In de afgelopen 25 jaar is Henk betrokken geweest als projectleider initiator, 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en de set-up van een groot aantal grote 
schaal en interdisciplinaire projecten in verschillende instellingen. Beginnend in 1988, 
beëindigde hij zijn studie en werkte eerst als junior project assistent Land- en 
watermanagement in Burkina Faso en vanaf 1991 voor zes jaar als Internationaal 
Hydrologisch onderzoeker en nationale specialist in civiele werken. 
 
Van 1997 tot 1999, richtte hij een afdeling binnen een nieuw opgericht waterschap op en 
van 1999 tot 2004 bewees hij zich als een bedrijfs- en de projectontwikkelaar, maar ook als 
beheerder van twee grote Provinciale business units in Nederland. In 2004, voerde hij een 
nieuwe marketing en business gedreven aanpak uit en werd een succesvol agrarisch 
adviseur in de Nederlandse diplomatieke kern. Onder zijn leiding werd, de bilaterale handel 
en het volume van de landbouw producten meer dan verdubbeld, dit leidde ertoe dat 
Holland binnen China wordt erkend als een van de belangrijkste spelers in Europa in 
Agribusiness. In 2012 kreeg Henk een functie bij een van Europa's grootste vlees bedrijven, 
VION Food Group. Gevestigd in China implementeerde hij een nieuw concept van Business 
Development op basis van strategische allianties met Chinese bedrijven. In september 2013 
zette Henk zijn positie in VION om naar consultant en senior expert onder zijn eigen 
management en consultancy bedrijf DCM Agri. 
 
 
Henk is gevestigd in Utrecht, Nederland. 
 


