
 
 
Peter Engberts 
 
Net 54 jaar geworden en sinds 1 jaar terug voor een (langdurige?) “sabbatical” in Nederland; dit na 
ca. 20 jaar in de voormalige Sovjetunielanden gewerkt te hebben.  
Afgestudeerd in 1986, daarna verschillende baantjes gehad in Nederland, Duitsland en de VS.  
 
De grote ommezwaai begon in 1994 als economisch journalist voor een Belgisch persbureau met een 
eerste reis naar Kazachstan. In die hoedanigheid heb ik zowel Kazachstan als buurland Kyrgyzstan 
gedurende een jaar uitgebreid bereisd en beschreven. 
 
Door de opgedane contacten en uit persoonlijke interesse ben ik al verblijvend in Kyrgyzstan (ook wel 
Kyrgizië) geswitcht naar een soort economische ontwikkelingshulp, de zogenaamde “technische 
assistentie” die voormalig socialistische landen begeleidt in hun ontwikkeling en transitie naar een 
markteconomie (met democratische elementen).  
Ik kreeg een baan aangeboden als assistent bij een door Duitsland gefinancierd 
“Wirtschaftsförderungsprojekt”. Een van de hoofdtaken was het verstrekken van kredieten aan 
kleine productiebedrijven voor de aankoop van machines. 
 
Mijn specialisatie is uiteindelijk geworden “het bevorderen van het midden- en kleinbedrijf (SME) in 
de zgn. transitielanden”.  
In onze termen spreken we van “private sector development” voor SMEs. Dit gebeurt door 
bijvoorbeeld het opzetten van een fysieke infrastructuur voor Business Support, het ondersteunen 
van financiële instellingen in hun klantenbegeleiding en productontwikkeling, (denk bijvoorbeeld aan 
garantie producten voor leningen), het verzorgen van “train the trainers” programma’s, het opzetten 
van Business Support Centres, het versterken en professionaliseren van beroepsonderwijs en niet te 
vergeten ondersteuning van de lokale en regionale politiek.  
 
Na 3 jaar Bishkek (hoofdstad van Kyrgyzstan) werd het o.a. 3 jaar Kiev in de Ukraine, 3 jaar Nizhny 
Novgorod (Rusland), 3 jaar Ivano-Frankivsk (Ukraine) en 7 jaar Kaliningrad (Rusland), met 
“tussendoortjes” naar o.a. de Baltische Staten, China, Nepal, Indonesië, Moldova, Polen, Kosovo etc. .  
 
De laatste opdracht voor het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken was een langdurige; de 
afgelopen 7 jaar heb ik gewoond en gewerkt in Kaliningrad, een Russische enclave ingeklemd tussen 
Polen en Litouwen. Dit keer formeel als “Deens” diplomaat, die functioneel meer de rol van opzichter 
vervulde door het begeleiden en controleren van Consultancies, die op hun beurt opdrachten 
verkregen de markteconomische infrastructuur te versterken van respectievelijk de Deense en 
Russische nationale overheden. 
 
  



 
 
Ernst Berkhout 
 
Van mijn 46 jaren levenservaring deel ik 27 jaar met mijn partner Karen en respectievelijk 15, 13 en 
11 jaar met onze zoons Daan, Gijs en Floris. Sinds september 2010 zijn we, na bijna 11 jaar wonen en 
werken in het buitenland, weer terug in Nederland.  
 
Na bedrijfskunde in Groningen (1988 - 1994) met specialisatie Organisatie en Informatie ben ik gaan 
werken bij Ormit, een trainee-netwerkorganisatie en heb projecten bij Ericsson, ABP, Urenco en Van 
Melle gedaan. Vanuit het laatste trainee project ben ik eind 1997 overgestapt naar Van Melle in 
Breda als assistent corporate controller. 
 
Na 2 jaar Corporate Controlling kreeg ik de kans om een positie  in het buitenland te vervullen en ben 
per januari 2000 aan de slag gegaan als manager Finance & Operations voor Van Melle AG, de 
dochteronderneming die de export naar Oost-Europa, Rusland, Israël, Midden-Oosten en Afrika 
verzorgde.  
In de vijf jaar werken voor Van Melle AG heb ik mooie projecten kunnen doen zoals de optimalisatie 
van fiscale faciliteiten en de integratie na de overname door Perfetti.  
Zwitserland is echter zoals iedereen denkt dat het is en we waren na 5 jaar toe aan avontuur: twee 
maanden na een telefoontje met het hoofdkantoor was ik een huis aan het zoeken in Jakarta en vijf 
weken daarna landden we als gezin midden in de nacht in Indonesië.  
 
Van 2005 t/m 2010 hebben we het avontuur beleefd waarop we hadden gehoopt. Ik ben voor P.T. 
Perfetti Van Melle Indonesia aan de slag gegaan in de buurt van Bogor, 40 km van Jakarta: de jungle 
was op een steenworp afstand. Als Finance Director heb ik vanuit Finance de Lean projecten 
ondersteund en de fabriek geholpen om op een hoger plan te komen. Ook Karen had in Jakarta een 
werkend bestaan; ze is adviseur voor Indonesische scholen, hoofd van de Nederlandse School en 
Boardmember van de British International School geweest. 
 
Met de middelbare school in zicht hebben we ervoor gekozen om terug te keren naar Nederland. We 
vonden het belangrijk om onze kinderen een omgeving te geven waar ruimte is voor eigen initiatief 
en waar ze zelf met de fiets op pad kunnen. 
We hebben de aanvliegroute voor de terugkeer met veel voorbereiding ingezet, maar desondanks 
was het (vooral voor mij) een crash landing omdat terugkeren naar Nederland afscheid nemen van 
Perfetti van Melle betekende.  
 
Het ZZP-schap, dat als tijdelijke oplossing begon, heeft bijna drie jaar geduurd. Een dynamische tijd 
met diverse opdrachten (Gwynt, VvAA, Perfetti Van Melle, Tradin)  waardoor ik weer kennis heb 
gemaakt met de BV Nederland. Inmiddels ben ik sinds mei dit jaar CFO van The European Candy 
Group. 
 
 


