
Een eigen bedriiÍ:
wie droomt er niet van?
Een eigen zaak, wie droomt er niet van? Veel mensen zouden stiekem ooit een eigen
restaurantje beginnen, of een sportschool, of een garage, of een ... Dê mogelijkheden
lijken eindeloos, maar om van een plan een succes te maken, moet je wel wat in huis
hebben. Dat hebben de mensen
over succesvolle multiculturele

in Een Wereldzaak, een nieuwe tv-serie van de NPS
ondernemers.

anaf 23 februari start de NPS
met een serie in twaalf delen met
portretten van succesvolle multi-
cu l ture le ondernemers.  Een ser ie

boeiende portretten van de mensen ach-
ter een goedlopend restaurant, een suc-
cesvolle skipiste, of een bloeiend import-
bedrijf. Een Marokkaan die Hollandse
nieuwe verkoopt in Rotterdam,
Sur inamers met  een indoor sk ihal .  een
Nederlander die Turkse yoghurt ver-
koopt. Kortom, mensen met een wereld-
zaak, die een gat in de markt zagen en
hun weg gevonden hebben in de
Nederlandse samenleving en regels.

Een Wereldzaak laat zien waarin multicul-
turele ondernemers verschil len - of juist

niet - van Nederlandse ondernemers. Dat
gebeurt aan de hand van verschil lende
thema's. De eerste aflevering gaat bijvoor-
beeld over starters; hoe komen ze op het
idee en hoe pakken ze het aan? Andere
onderwerpen zijn: motieven - waarom wil
je ondernemer worden, waar begin je aan?
Of: familie - welke rol soelen Íamilieleden
en -tradities, is opvolging vanzelÍspre-
kend? En: marketing - hoe benader je jouw
doelgroep, hoe speel je in op culturele ver-
schil len, enzovoort. De serie is geen cursus
ondernemen voor allochtonen, wel een
serie die een verfrissende kijk geeft op all-
ochtone ondernemers en mensen wil
informeren en inspireren.

Een paar voorbeelden

Lionel en l lker
De jonge Surinamer Lionel en de Turkse
l lker  z i jn  a l  van jongs aÍ  aan vr ienden.

Toen ze nog klein waren droomden ze er
al van om samen een bedrijf te starten.
Als puber openden ze alvast een geza-
menli jke spaarrekening. Nu ze respectie-
vel i jk  26 en 23 jaar  z i jn  en hun ople id ing
aan de HES afronden. hebben ze de
spaarrekening aangesproken voor het
opzetten van hun eigen bedrijf: een
agentschap /  importhandel .

Surinamers in de sneeuw
Twee Surinaamse broers hebben acht
jaar  geleden een indoor sk ihal  geopend
in Eindhoven. De investeringen en risico-
's waren groot en de broers hebben zeer
hard moeten werken voor hun succes.
'A ls  Sur inamer moet  je  minstens twee
keer zo goed kunnen skiën om serieus
genomen te worden als instructeur",
aldus een van de broers.

'Mevrouw'de Faria
De Portugese mevrouw de Faria is eige-
nares van een vliegmaatschappij en op 9
november 2001 gekozen tot zwarte
zakenvrouw van het jaar. Haar bedrijf
regelt onder andere vervoer van perso-
nen en bijzondere vracht, van voetbalte-
ams als Anderlecht en PSV tot eendag-
skuikens en de Formule 1-wagen van
Michael Schumacher. Mevrouw de Faria
werkt samen met haar man, zus en zwa-
ger. Toch is Faravia geen familiebedrijf.
Mevrouw de Faria: "Mijn familie werkt
voor mij, ik ben de directeur. Op de werk-
vloer ben ik mevrouw de Faria voor hun!"

Voor meer inÍo:
www.nps.nl/eenwereldzaak
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Haps en Debekoglu Foto NPS

Een Wereldzaak
Surinamers en sneeuw, Maroka-
nen en Hollandse nieuwe. Niet
de meest voor de hand liggende
associaties, maar helemaal niet
zo onwaargchiinliik. Vanmiddag
start de NPS met de L2-delige
serie EenWereldmah waarin al-
lochtonen worden gepoÍret-
teerd die een gat in de markt za-
gen in een vreemd land. Succes-
volle rnulticulturele onderne-
mers zoals Lionel Haps en Ilker
Debekoglu die we in de eerste
aflevering te zien kriigen. Ze
gaan het agentschap voeren van
twee gÍote Turkse bedriiven in
porselein en lichtarmaturen.
Verderop in de serie een Surina-
mer met een indoor skihal en
een Marokaanse haringverko-
per Neilerlanil 3,75.55 uun
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Mensen met
een werel dzaak
Een Marokkaan dieHollandse Nieuwe verkoopt in Rotter-
dam. Een Nederlander die Turkse yoghurl verkoopt, Suri-
namers inet een indoor skihal. Ze komen allemaal voorbij
in de twaalfdelige reeks Een Wereldzaak waarin onder-
nemers worden gevolgd in hun weg naar het succes.
In de eerste aflevering draait alles rond starters. Hoe xo-
men ze op het idee, hoe pakken ze het aan? Deze vragen
worden o.a. gesteld aan het vriendenduo Lionel uit Surina-
me en llker uit Turkije, die als kind er al van droomoen om
samen in zaken te gaan. Als puber openden ze een geza-
menlijke bankrekening. Nu, 26 en 23 jaar, spreken ze hun
spaargeld aan voor het opstarten van hun eigen firma.

Lionel (l) en
llker zien met
hun eigen
bedrijf een
jongens-
droom in
vervulling
gaan.
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Gewone starters met dromen en sores
Het AVC: Een Wereldzaak, NPS,
Ned.3, 15.55-16.25u.

DooTAIIMET Of,cuN
Wilde hij zijn materiële dromen
verwezenlijken, dan moest hij
voetballer worden of de loterij
winnen. Aangezien de 26-jarige
student Lionel Haps de talenten
van Kluivert en het domme geduld
mist, bleef er maar één optie over:
de handel. Haps en zijn jeugd-
vriend en zakenpartner Ilker De-
bekoglu spaarden al zesjaar op een
gezamenlijke rekening om na de
afronding van hun studie eigen
baas te worden en veel geld binnen
te halen. Nu zij bijna afgestudeerd
zijn, hebben ze hun spaargeld van
de bank gehaald. Want ze hebben
na een gedegen onderzoek een gat
in de markt ontdekt. ze voereí
sinds kort het agentschap van twee
grote Turkse bedrijven in porse-
lein en lichtarmaturen.

Positivo's overheersen tegen-
woordig in het multiculturele
landschap van de media. Jij bent
multi-culti en je wilt wat! De over-
kill aan negatieve berichtgeving in
het vededen levert een andere in-
flatie op, die van de allochtonen
die juist goed bezig zijn. (Studen-
ten)verenigingen van positief in-
gestelde Marokkanen zijn de afge-
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De leidsters van kinderdag-
verblijf Nala. (Foto NPS)

lopen tijd massaal uit de grond ge-
stampt. De boodschap voor de
(blanke) buitenwereld is simpel:
niet alle Marokkanen vormen een
last voor de samenleving. In wer-
kelijkheid werken de leden, vaak
gestoken in (mantel)pakken, aan
hun zakelijke en huwelijkse net-
werken.

Een Wereldzaa&. een serie over
succesvolle multiculturele onder-
nemers van de NPS, zet deze ten-
dens voort, Allochtone starteís
worden gevolgd bij het opzetten
van een onderneming, De kijker
ziet geen tegenslagen, slechts suc-
cessen. Zou dit ook te maken heb-

ben met de sponsoring van het pro-
gramma door bedrijven en over-
heidsinstellingenl

Eigenlijk zijn de geportretteer-
den doodgewone starters met
daarbijbehorende dromen en so-
res. En van succes is pas sprake als
ondernemers om hun onderne-
mersschap worden neefgezet en
niet om hun etniciteit. Het eerste
eist bepaalde kwaliteiten, het
tweede krijg je mee van je ouders.
Of vinden de programmamakers
de combinatie an sich een succesf

Neem de Antilliaan Marlon Vro-
lijk, die na belastingontduiking in
de cel belandde en daar nog meer
gemotiveerd raakte. Na zijn vrijla-
tingschiephij zelf een tweedekans
en begon hij een grafisch zand-
straalbedrijf voor gevelreiniging,
nadat hij samen met veel instanties
de lange weg naar een eigen bedrijf
heeft doorlopen. Sinds eind janua-
ri lopen de klanten zijn zaak,het
enige in zijn soort in de omgeving
van Delft, plat.

Surinaams-Hindoestaanse vrou-
wen Sharda Kandhai en Sharmilla
Ramsamoedj gaven hun goed-
betaalde banen op en begonnen
het dagverblijf Nala waar moeders
hun kinderen 24 uur per dag kun-
nen,,herbergen". Dit is slechts een
begin voor de dames, ze willen een
keten. ,,Daar ligt onze ambitie."
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Mult i-cult i
successtory's

EMIDDEN van alle verhalen overhet fail l iet
van de multiculturele samenleving, laat de
Nls weer eens een positief geluid horen met

cle twaal [del igc serie'Een wcreldzaak'.  Al lochtone,
en in cen enkel geval ook autochtone ondet'ne-
mers worden hicrin gevolgd bij he t runnen van

hun bedri j f .  lni t iat iefnee rnster en eindredactr ice
Anita van der Stap was de overwegend negatieve
berichtgeving over al lochtone ondernemers in de
pers cen beetje beu:Als je de knipselmap open-
slaat zi jn het vooral onderwerpen als fraude,
belastingor.rtduil<ing en faillisscmenten die de
boventoon voeren. Maar er zijn ook genoeg
allochtonen die het wel goed doen. Dat wi l len wij

laten zien. '
In de reeks passeren de meest uiteenlopende suc-
cesstory's de revue. Zoals die van de vrieuden Lio-

nel Haps (Surinan.rer) en Ilker Debekoglu (Turk)

die we leren kennen in de eerste aflevering over
starters. Zes jaar geleden opendcn ze een geza-

menlijke spaarrekening om na hun opleiding aan

de Hrs samen een bedrij f te kunnen beginnen.

lnmiddels is het zover, en zijn ze na gedegen

marktonderzoek begorlnen met het importeren
van porselein en Iichtarmaturen uit Turkije. In een
andere aÍlevering gaan de programmamakers op

bezoek bij twee Surinaamsc broers die acht jaar

geleden een skihal openden in Eindhoven. Van

der Stap: 'Diejongens hebben een gigantische

investering moeten doen en hebben een tijdlang

tegen de klippen op moeten vechten.'hls Surina-
mer moet je minstens twee keer zo goed kunnen

skiën om serieus genomen te worden als instruc-
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N E D E R L A N D  3 ,  r 5 . 5 5 - t 6 . 2 5  u u n

teur," ze i  een val l  hen. Maar ze hebben nu net hun

lening aÍbetaald en de zaak dlaait  uitstekend.'

Behalve al lochtonen die zich op wit terrein

wagcn, komcn er ool< Nede r lanclse otrclet l te me rs

aan bod die zicl .r  op dc al lochtonc markt r ichten.

MelkveehouderJan Hoogenboom bijvoorbeeld,
die in Oudewater tradit ionele Turkse yoghurt

fabriceelt.  Van de r Stap: 'Die man hoorde van

Turl<se klanten dat zijn roomyoghurt precies leek

op de yoghurt zij vroeger thuis aten. Hij is ztjn
product toen in de markt gaan zetten lnet cclt

Turkse naam en velpakl<ing, e n inmiddcls heeft

hi j  zo'n beetje de hele Nederlandse markt voor
giftlik in l.randen.'
ln de serie zien we ollochtonen die actie.f zijn op alle

mogelijke tereinen. Moar sls ik otn nte heen kijk,

zie ik allochtone ondementers nteestal een slagerij-

tje of groentewinkel openen.
Van der Stap: 'Het is inderdaad zo dat al lochtonen

nog steeds voornamelijk voor bepaalde beroepen

kiezen, maar het is wel aan het veranderen. Turken

werken traditioneel vooral in de horeca en de

detai lhandel, r .naarje ziet ze ook steeds vaker

opduiken in de dienstverlening en handel. Er

begint dus diversificatie op te trcden. We hebbe n

natuurlijk ook een beetje gezocht naar voorbeel-

den die je niet elke dag ziet.  Het programma

moest geen puur in[ormatieve cursus onderne-

men voor al locl ' r tonen worden. Wel lropen we dat

er een voorbeeldwerking van uitgaat.'

HC


