
Ontmoet: Quentin Van Meerbeeck, een echte wereldburger 

Quentin is geboren in Antwerpen in 1980. Hij leefde en werkte in 6 landen op 3 continenten en heeft 

8 internationale verhuizingen onder de gordel. Een echte wereldburger dus.  

Na een stagejaar in Italië, en net afgestudeerd, stapte Quentin in het internationaal management 

trainee programma van AP Moller – Maersk, waar hij zijn toekomstige vrouw en mede-trainee 

ontmoette.  

Dit omvatte ook een verhuis naar Charlotte, NC, USA in 2004 voor 2 jaar en dan terug naar 

Antwerpen. Na 2 functies in de logistieke sector bij een Amerikaans en vervolgens Belgisch bedrijf, 

besliste Quentin Belgie te verlaten om zijn vrouw te vergezellen in de Filipijnen.  

Daar vond hij zijn passie voor de verhuis- / global mobility-sector als Business Development Manager 

voor een van de wereldwijde markleiders in de sector. Dat bedrijf nam hem mee om in 2014 een 

nieuw kantoor in Myanmar op te starten en vervolgens in 2017 een groter filiaal in Brisbane, 

Australië te leiden. In augustus 2018 presenteerde zich een andere opportuniteit bij ’s werelds 

grootste internationaal verhuisbedrijf als National Sales Manager, gevestigd in Sydney, Australië. Een 

klein jaar later ging Quentin een nieuwe uitdaging aan, weer in Myanmar in juni 2019, als country 

manager, voor een Frans logistiek bedrijf. In de zomer van 2020 werd Quentin gecontacteerd door 

een ex-collega om Gosselin in België te vervoegen als verkoopmanager BENELUX. De roep van de 

wereldwijde verhuisindustrie bracht Quentin terug naar België. 

Quentin is drietalig Engels / Frans / Nederlands en spreekt daarnaast ook nog een aardig woordje 

Spaans, Italiaans, Filipijns en Duits. Zijn echtgenote deelt dezelfde passie voor reizen. Dat is ook te 

zien aan de reispas van hun dochter, die op 4-jarige leeftijd al 8 landen heeft bezocht waarvan zij in 4 

heeft gewoond. Quentin is een gepassioneerd golfspeler. 

Wat de internationale verhuissector zo boeiend maakt, is dat het gaat om mensen, hun persoonlijke 

bezittingen en zowat hun ganse leven. De verschillende culturen en talen, het ontdekken van nieuwe 

landen en horizonten maakt de job er nog leuker op! 

Onze dagelijkse uitdaging: elke verhuis is uniek, de omstandigheden zijn immers altijd anders en elke 

klant, familie, expat heeft zo haar specifieke verwachtingen. 

Quentin: “internationaal verhuizen is een grote stap uit onze comfortzone (althans de eerste paar 

verhuizingen). Mensen die flexibel zijn en zich makkelijk aanpassen, hebben de grootste kans om 

succesvol te zijn aan de andere kant van de wereld.” 

 


