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De meest uiteenlopende mensen treffen elkaar op

rotterdam school of Management, erasmus University. 

neem jim svenøy (40) en Maria van der heijden (51), die 

er de Parttime Master bedrijfskunde volgden. De één 

atleet, de ander bankmedewerker, maar allebei op zoek 

naar theoretische bagage.

Voordat Jim aan de Parttime Master Bedrijfskunde begon, 

was hij dertien jaar topsporter en nam hij drie keer deel 

aan de Olympische Spelen. ‘Daarvoor had ik in Amerika 

al een Bachelor Marketing gedaan, en ik wilde verder. Als 

sporter had ik veel praktijkervaring met sponsors, resultaat-

gericht werken en reageren op concurrenten. Maar ik zocht 

een kapstok waaraan ik die ervaringen kon ophangen.’ De 

studie was voor Jim een uitdaging. ‘Ik was er zeker twintig 

uur per week mee bezig. Met de pittige colleges, maar ook 

met het maken van opdrachten in projectgroepen. Tijdens 

het schrijven van mijn scriptie draaide ik nachtelijke over-

uren. Dan komt het erop neer hoe graag je wilt afstuderen.’

Maria begon de Parttime Master Bedrijfskunde vanuit 

haar communicatiefunctie bij de Rabobank. ‘Ik raakte 

geïnteresseerd in bedrijfskundige processen en wilde deze 

beter begrijpen en analyseren. De theoretische bagage 

die ik daarvoor nodig had, vond ik bij de Master’, zegt 

ze. Zowel Jim als Maria vinden de studie extra waarde 

hebben door de samenwerking met andere studenten. ‘Alle 

studenten komen uit andere vakgebieden en van andere 

bedrijven. Dat geeft een goede groepsdynamiek en veel 

uitwisseling van kennis’, vertelt Maria. Hoewel ze tijdens 

de studie besefte dat ze een leuke baan had, wakkerde 

de studie ook haar ondernemerslust aan. ‘De oplei-

ding zorgde ervoor dat ik extra zeker van mezelf was en 

stimuleerde wat ik vanbinnen al lang wilde. In 2001 begon 

ik Com Verander, een bedrijf in communicatie en verander- 

management.’ Toen haar bedrijf na vijf jaar goed liep, zocht 

ze een nieuwe uitdaging. Na een ondernemersreis naar 

India besloot Maria meer te willen doen voor de vrouwen in 

dat land en richtte ze Women on Wings op. Daarmee deelt 

ze kennis met bedrijven in India, waardoor deze sneller 

groeien en er meer vrouwen kunnen werken. 

sparren met medestudenten

Ook Jim koos na zijn studie bewust voor functies waarin 

maatschappelijke betrokkenheid een grote rol speelt. Hij 

begon als zakelijk relatiebeheerder bij Right to Play en is nu 

relatiemanager bij de Hartstichting. ‘Een baan waarmee je 

iets voor anderen kunt betekenen, geeft zo veel voldoening. 

Nu ik bij de Hartstichting werk, hoor ik meer verhalen van 

jonge mensen die hartproblemen hebben. Ik vind het fijn 

dat ik met mijn werk iets voor hen kan doen.’

Maatschappelijke betrokkenheid was ook tijdens zijn 

studie een belangrijk onderwerp. ‘Een groot component 

van de opleiding gaat over goed ondernemerschap, ethiek, 

duurzaamheid en vergroening’, merkt hij op. Jim heeft 

veel geleerd van de colleges, maar ook van bezoeken aan 

bedrijven en het sparren met de medestudenten. ‘Ik snap 

nu waarom dingen in een organisatie gebeuren zoals ze 

gebeuren en zie parallellen tussen sport en het bedrijfsleven. 

De kapstok waarnaar ik op zoek was, heb ik gevonden.’ 

Maria richt zich nu fulltime op Women on Wings. ‘Mijn eigen 

inspiratie deel ik met vrouwen op het platteland in India. 

We hebben al 34.000 vrouwen aan een baan geholpen. 

Een eigen inkomen geeft hen vrijheid en onafhankelijkheid. 

Onze missie: 1 miljoen banen in 2018. De ongelijkheid in de 

wereld heeft me geraakt en ik wil daar vanuit de bedrijfs-

kunde iets aan doen. De Master heeft mij vleugels gegeven 

waardoor ik nu doe wat ik zelf wil en zo mijn bijdrage lever 

aan een betere wereld.’

 ‘Deze  
studie  
gaf mij 
vleugels’

Geïnteresseerd en geïnspireerd geraakt 

door de verhalen van jim en Maria? 

Meer over de parttimestudie  

bedrijfskunde vind je op  

www.rsm.nl/parttime-bedrijfskunde.  

Of neem contact op met Paola van Wijk: 

pwijk@rsm.nl of 010-4082357.


