PERSBERICHT
JAN VAN DOREN BEKROOND
MET DE GULDEN SPOOR VOOR CULTURELE UITSTRALING
De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor uit aan
verdienstelijke Vlamingen die een opmerkelijk spoor trekken op sociaal-economisch,
algemeen maarschappelijk of cultureel terrein. Een Gulden Spoor voor culturele
Uitstraling gaat dit jaar naar Jan van Doren van Vlamingen In De Wereld.
Jan van Doren, die rechten en economische wetenschappen studeerde aan de KU
Leuven, begon zijn professionele loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de
Universiteit Antwerpen om daarna de journalistiek in te gaan, eerst bij De Tijd en
later bij Trends.
Na een tiental jaren maakte hij de overstap naar het toenmalige Vlaams Economisch
Verbond, het huidige Voka. Bij die Vlaamse ondernemersorganisatie werd hij
adjunct-directeur van het Kenniscentrum. Momenteel leidt hij als directeur Voka
Metropolitan, het netwerk van Vlaamse ondernemingen in en rond Brussel.
Analyse van, commentaar op en strategisch denkwerk rond het sociaal-economisch
beleid van Vlaanderen, ook binnen een internationaal perspectief, vormt dus de rode
draad door zijn loopbaan. Allicht mede door die belangstelling voor de internationale
dimensie van Vlaanderen, raakte hij ook geëngageerd binnen de Stichting Vlamingen
in de Wereld, eerst als bestuurder en vanaf 2013 tot dit jaar als voorzitter.
“Met dit Gulden Spoor wil onze organisatie haar waardering uitdrukken voor het niet
altijd even opvallende maar wel zeer waardevolle werk dat Jan van Doren via het
mondiale netwerk van Vlamingen in De Wereld de voorbije jaren leverde om de vele
duizenden Vlamingen in dichtbije en verre buitenlanden te ondersteunen en te
stimuleren als evenzovele volksambassadeurs en publieksdiplomaten om Vlaanderen
en onze cultuur ook internationaal beter op de kaart te zetten”, aldus An De Moor,
voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa.
De uitreiking van de Gulden Spoor kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest!
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers van de nieuwe
Gulden Spoordrager zijn onder meer Louis Verbeeck, Gwy Mandelinck, Stefaan Top,
Robert Vandereyken, Flavie Roquet, Frans Debrabandere, Miel Cools(+), Luc
Devoldere, Chris Lomme, Jef Gabriëls, Jan Caeyers, Kamiel D’Hooghe, Jan Dewilde
en Jan Verheyen.
Jan van Doren krijgt de onderscheiding op 1 juli om 14 uur tijdens de feestzitting
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van Aalst.
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