EeneigenbedriiÍ:
wiedroomter nietvan?
Eeneigenzaak,wie droomter niet van?Veelmensenzoudenstiekemooit eeneigen
restaurantjebeginnen,of een sportschool,of eengarage,of een... Dê mogelijkheden
lijkeneindeloos,maarom van een planeensucceste maken,moetje wel wat in huis
hebben.Dat hebbende mensenin EenWereldzaak,
een nieuwetv-serievan de NPS
over succesvollemulticultureleondernemers.
anaf23 februaristart de NPS
met een seriein twaalfdelenmet
portrettenvan succesvolle
multiculturele
o n d e r n e m e rE
s .e ns e r i e
boeiendeportrettenvan de mensenachter een goedlopend
restaurant,
een succesvolleskipiste,of een bloeiendimportbedrijf.EenMarokkaan
die Hollandse
nieuweverkooptin Rotterdam,
S u r i n a m e rm
s e t e e ni n d o o rs k i h a le. e n
Nederlander
die Turkseyoghurtverkoopt.Kortom,mensenmet een wereldzaak,die een gat in de markt zagenen
hun weg gevondenhebbenin de
Nederlandse
samenleving
en regels.
EenWereldzaak
laatzienwaarinmulticul- of juist
tureleondernemers
verschillen
niet- van Nederlandse
ondernemers.
Dat
gebeurtaande handvanverschillende
thema's.Deeersteafleveringgaat bijvoorbeeldoverstarters;hoe komenze op het
ideeen hoepakkenze het aan?Andere
onderwerpen
zijn:motieven- waaromwil
je ondernemer
worden,waarbeginje aan?
Of:familie- welkerol soelenÍamilieleden
en -tradities,is opvolgingvanzelÍspre- hoebenaderje jouw
kend?En:marketing
doelgroep,
hoespeelje in op cultureleverschillen,
enzovoort.
Deserieis geencursus
ondernemen
voorallochtonen,
weleen
seriedieeenverfrissende
kijkgeeftop allochtoneondernemers
en mensenwil
informerenen inspireren.
Eenpaarvoorbeelden
Lionelen llker
DejongeSurinamerLionelen de Turkse
l l k e rz i j na l v a nj o n g sa Í a a nv r i e n d e n .
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Toenze nog kleinwarendroomdenze er
al van om sameneen bedrijfte starten.
Als puberopendenze alvasteen gezamenlijkespaarrekening.
Nu ze respectiev e l i j k2 6 e n 2 3 j a a r z i j ne n h u n o p l e i d i n g
aan de HESafronden.hebbenze de
spaarrekening
aangesproken
voor het
opzettenvan hun eigenbedrijf:een
a g e n t s c h a/pi m p o r t h a n d e l .
Surinamersin de sneeuw
TweeSurinaamse
broershebbenacht
j a a r g e l e d e ne e ni n d o o rs k i h a gl e o p e n d
in Eindhoven.
De investeringen
en risico's warengroot en de broers
hebbenzeer
hardmoetenwerkenvoor hun succes.
' A l s S u r i n a m em
r o e tj e m i n s t e n tsw e e
keerzo goedkunnenskiënom serieus
genomente wordenals instructeur",
alduseen van de broers.

'Mevrouw'de Faria
De Portugesemevrouwde Fariais eigenaresvan een vliegmaatschappij
en op 9
november2001gekozentot zwarte
zakenvrouw
van het jaar.Haarbedrijf
regeltonderanderevervoervan personen en bijzondere
vracht,van voetbalteams als Anderlechten PSVtot eendagskuikens
en de Formule1-wagen
van
MichaelSchumacher.
Mevrouwde Faria
werktsamenmet haarman,zusen zwager.Tochis Faraviageenfamiliebedrijf.
Mevrouwde Faria:"Mijnfamiliewerkt
voor mij,ik bende directeur.
Op de werkvloerben ik mevrouwde Fariavoor hun!"

Voor meer inÍo:
www.nps.nl/eenwereldzaak
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EenWereldzaak

Hapsen Debekoglu

FotoNPS

Zerpnoec

Surinamersen sneeuw,Marokanen en Hollandse nieuwe.Niet
de meestvoor de hand liggende
associaties,maar helemaalniet
zo onwaargchiinliik.Vanmiddag
start de NPS met de L2-delige
serieEenWereldmahwaarin allochtonen worden gepoÍretteerd die een gat in de markt zagen in een vreemdland. Succesvolle rnulticulturele ondernemers zoalsLionel Haps en Ilker
Debekoglu die we in de eerste
afleveringte zien kriigen. Ze
gaanhet agentschapvoeren van
twee gÍote Turksebedriiven in
porselein en lichtarmaturen.
Verderop in de serieeen Surinamer met een indoor skihal en
een Marokaanseharingverkoper Neilerlanil 3,75.55uun

Mensen
met
eenwereldzaak

EenMarokkaandieHollandseNieuweverkooptin Rotterdam.EenNederlander
die Turkseyoghurlverkoopt,Surinamersinet eenindoorskihal.Ze komenallemaalvoorbij
in de twaalfdeligereeksEen Wereldzaakwaarinondernemerswordengevolgdin hunweg naarhet succes.
In de eersteafleveringdraaitallesrondstarters.Hoe xomenze op het idee,hoe pakkenze het aan?Dezevragen
wordeno.a.gesteldaanhet vriendenduoLioneluit Suriname en llkeruit Turkije,die als kinder al van droomoenom
samenin zakente gaan.Als puberopendenze eengezamenlijkebankrekening.
Nu,26 en 23 jaar,sprekenze hun
spaargeldaanvoor het opstartenvan huneigenfirma.

Lionel(l) en
llker zien met
hun eigen
bedrijf een
jongensdroom in
vervulling
gaan.

2 3 F E B R U A R T& Z o N D A c 2 4 F E B R U A R Tz o o z

11R(-

Tr

T VV O O R A FZ A T E R D A G

Gewone
startersmetdromenensores
benmet desponsoringvanhet programma door bedrijven en overheidsinstellingenl

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 jeugdvriend en zakenpartner Ilker Debekoglu 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 porselein en lichtarmaturen.
Positivo's overheersen tegenwoordig in het multiculturele
landschap van de media. Jij bent
multi-culti en je wilt wat! De overkill aan negatieve berichtgeving in
het vededen levert een andere inflatie op, die van de allochtonen
die juist goed bezig zijn. (Studenten)verenigingen van positief ingestelde Marokkanen zijn de afge-

De leidsters van kinderdagverblijf Nala. (Foto NPS)
lopen tijd massaal uit de grond gestampt. De boodschap voor de
(blanke) buitenwereld is simpel:
niet alle Marokkanen vormen een
last voor de samenleving. In werkelijkheid werken de leden, vaak
gestoken in (mantel)pakken, aan
hun zakelijke en huwelijkse netwerken.
Een Wereldzaa&.een serie over
succesvolle multiculturele ondernemers van de NPS, zet deze tendens voort, Allochtone starteís
worden gevolgd bij het opzetten
van een onderneming, De kijker
ziet geen tegenslagen, slechts successen.Zou dit ook te maken heb-

Eigenlijk zijn de geportretteerden doodgewone starters met
daarbijbehorende dromen en sores. En van succesis pas sprake als
ondernemers om hun ondernemersschap 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 Vrolijk, die na belastingontduiking in
de cel belandde en daar nog meer
gemotiveerd raakte. Na zijn vrijlatingschiephij zelf een tweedekans
en begon hij een grafisch zandstraalbedrijf voor gevelreiniging,
nadat hij samen met veel instanties
de lange weg naar een eigen bedrijf
heeft doorlopen. Sinds eind januari lopen de klanten zijn zaak,het
enige in zijn soort in de omgeving
van Delft, plat.
Surinaams-Hindoestaanse vrouwen Sharda Kandhai en Sharmilla
Ramsamoedj gaven hun goedbetaalde banen op en begonnen
het dagverblijf Nala waar moeders
hun kinderen 24 uur per dag kunnen,,herbergen". Dit is slechts een
begin voor de dames, ze willen een
keten. ,,Daar ligt onze ambitie."
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Multi-culti
successtory's
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overhetfailliet
vanalleverhalen
EMIDDEN
laatde
vandemulticulturele
samenleving,
Nls weereenseenpositiefgeluidhorenmet
Allochtone,
cletwaal[deligcserie'Eenwcreldzaak'.
en in cen enkelgevalook autochtoneondet'nemers worden hicrin gevolgd bij het runnen van
hun bedrijf.lnitiatiefneernsteren eindredactrice
Anita van der Stapwas de overwegendnegatieve
berichtgevingoverallochtoneondernemersin de
perscen beetjebeu:Alsje de knipselmapopenslaatzijn het vooralonderwerpenals fraude,
belastingor.rtduil<ing
en faillisscmentendie de
boventoon voeren.Maar er zijn ook genoeg
allochtonendie het wel goed doen.Dat willen wij
latenzien.'
In de reekspasserende meestuiteenlopendesuccesstory'sde revue.Zoalsdie van de vrieuden Lionel Haps (Surinan.rer)en Ilker Debekoglu(Turk)
die we leren kennen in de eersteafleveringover
starters.Zesjaar geledenopendcn ze een gezamenlijke spaarrekeningom na hun opleiding aan
de Hrs sameneen bedrij f te kunnen beginnen.
lnmiddels is het zover,en zijn ze na gedegen
marktonderzoek begorlnenmet het importeren
van porseleinen Iichtarmaturen uit Turkije.In een
andere aÍleveringgaan de programmamakersop
bezoekbij twee Surinaamscbroers die acht jaar
geledeneen skihal openden in Eindhoven.Van
der Stap:'Diejongenshebbeneengigantische
investeringmoeten doen en hebben een tijdlang
tegen de klippen op moeten vechten.'hls Surinamer moet je minstens twee keer zo goed kunnen
skiën om serieusgenomen te worden als instruc-

teur,"zei eenvall hen.Maar zehebbennu net hun
lening aÍbetaalden de zaakdlaait uitstekend.'
Behalveallochtonendie zich op wit terrein
mers
wagcn,komcn er ool<Nederlanclseotrcletlte
aan bod die zicl.rop dc allochtoncmarkt richten.
MelkveehouderJanHoogenboom bijvoorbeeld,
die in OudewatertraditioneleTurkseyoghurt
fabriceelt.Vander Stap:'Dieman hoordevan
Turl<seklanten dat zijn roomyoghurt preciesleek
op de yoghurt zij vroeger thuis aten.Hij is ztjn
product toen in de markt gaanzettenlnet cclt
Turksenaam en velpakl<ing,en inmiddcls heeft
hij zo'n beetjede hele Nederlandsemarkt voor
giftlik in l.randen.'
ln de seriezien we ollochtonendie actie.fzijn op alle
mogelijke tereinen. Moar sls ik otn nte heen kijk,
zie ik allochtoneondementersnteestaleen slagerijtje of groentewinkel openen.
Van der Stap:'Hetis inderdaadzo dat allochtonen
nog steedsvoornamelijk voor bepaaldeberoepen
Turken
kiezen,maar het is wel aan het veranderen.
werken traditioneel vooral in de horeca en de
detailhandel,r.naarjeziet ze ook steedsvaker
opduiken in de dienstverleningen handel.Er
begint dus diversificatieop te trcden. We hebben
natuurlijk ook een beetje gezocht naar voorbeelden dieje niet elkedag ziet.Het programma
moestgeenpuur in[ormatievecursusonderneworden.Wel lropenwe dat
men voor allocl'rtonen
er een voorbeeldwerking van uitgaat.'
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