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Belintra versterkt zijn management team met twee nieuwe partners  
 
 
SEMMERZAKE (BE), Oktober 2017 – Kris Liesmons en Dirk Deruytere zijn toegetreden als nieuwe 

managing partners van Belintra om samen met Geert Schepens de strategie te bepalen voor de 

verdere internationalisering en groei van het bedrijf en tevens om het dagdagelijks beleid mee uit 

te stippelen. 

 
In het kader van de lokale en internationale expansie van Belintra die al enkele jaren gaande is, werd het 

duidelijk dat er nieuwe en aanvullende skills nodig zijn in het management team van Belintra . Het bedrijf 

verandert hiermee het leidinggevend kader, voor het middenkader en de andere werknemers zijn er geen 

wijzigingen. 

 

Kris Liesmons – nieuwe CEO  

Kris Liesmons is per 1 oktober 2017 aangesteld als de nieuwe CEO / Gedelegeerd Bestuurder. Hij vervangt in 

deze functie Geert Schepens en zal een duidelijke visie voor de verdere groei van Belintra uitwerken waarbij 

“Operational Excellence” een van de belangrijke motoren zal zijn om de volgende stap in schaalvergroting te 

kunnen realiseren. 

Kris is 38 jaar en heeft al ruime ervaring opgedaan in diverse (internationale) management functies 

hoofdzakelijk in multinationals als Südzucker en Novartis. Kris heeft verschillende senior management 

functies bekleed zowel met operationele als financiële verantwoordelijkheden. In zijn laatste rol was Kris 

sinds 2013 actief als  CFO bij Ensus UK Ltd., een Engels filiaal van de Südzucker groep waar hij als lid van het 

directiecomité mee verantwoordelijk was voor het reorganiseren en rendabel maken van de business. “Of je 

nu werkt in een multinational of een KMO, op het einde van de rit zijn het de medewerkers, hun motivatie en 

commitment die het verschil maken tussen ‘success’ en ‘failure’” zegt Kris Liesmons. 
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Dirk Deruytere – VP Sales & Marketing Strategy 

Dirk Deruytere is gestart op maandag 18 september 2017 in de nieuwe functie van VP Sales & Marketing 

Strategy. In die hoedanigheid zal hij de krijtlijnen uitzetten voor de verdere ontwikkeling en groei van de 

verkoop van Belintra producten. 

Hij zal in deze rol verantwoordelijk zijn voor alle Belintra verkoopkanalen: Belintra België, USA en Zwitserland 

en de diverse exportlanden via alle bestaande en nieuwe distributiekanalen. Het sales team blijft 

ongewijzigd: Rita Gielen, Henk Gabriël, Gill Malingreau, Frank Gall, Bas Otten en Dave Van Nieuwenhuyze 

blijven verantwoordelijk voor hun sectoren. 

Dirk is 55 jaar en begeleidde Belintra al jaren bij belangrijke strategische commerciële beslissingen.  

Hij heeft een uitgesproken internationale ervaring in B-to-B Sales en Marketing opgedaan binnen een aantal 

Belgische KMO’s en multinationals (Bekaert NV, Unilin NV, Vergokan NV en Abutriek NV). 

”De 3 “B’s” … die maken het verschil: bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrokkenheid. Hiermee komen we 

heel ver!” aldus Dirk Deruytere. 

 

Geert Schepens – VP Business Development 

Geert Schepens nam de dagelijkse leiding van Belintra op zich in oktober 1993. Dixit Geert Schepens: “Ik ben 

erg blij en trots om na 23 jaar twee partners zoals Kris en Dirk mee aan boord in Belintra te hebben. Het is 

een belangrijke mijlpaal in het mooie groeiverhaal van Belintra.” Geert zal zich met zijn ruime ervaring als 

ingenieur toespitsen op de toekomstige noden in de zorgsector en zo de productontwikkeling in de juiste 

richting te sturen. De innovatieve ontwikkelingen, die steeds een onderscheidende factor zijn geweest in het 

succesverhaal van Belintra, zijn zo gewaarborgd naar de toekomst toe. 

 

De nieuwe directie heeft er het volste vertrouwen in dat, dankzij de inzet van het hele Belintra team, de 

ambitieuze groeiplannen voor de toekomst zullen gerealiseerd worden.  

 

************* 

Belintra NV werd opgericht in 1965 en is een in België gevestigde toonaangevende aanbieder van veilige, 

doordachte logistieke oplossingen in de gezondheidszorg. Ga voor uitvoerige bedrijfs- en productinformatie 

naar www.belintra.com. 

Bijlage: De drie managing partners van Belintra NL. V.l.n.r. Dirk Deruytere, Kris Liesmons en Geert Schepens. 

http://www.belintra.com/

