teKSt: hein van dam

wereldidee

een baan voor
1 miljoen vrouwen

een idee is zo geboren.
maar hoe komt het toch
dat uiteindelijk maar zo
weinig ideeën leiden tot
internationale erkenning?
excellent business gaat op
zoek naar die nederlanders,
die met een originele
invalshoek nu zakelijk
respect verdienen.

in deze excellenT business
MArIA vAn Der HeIJDen;
onDerneMer en
MAnAGer In MArcoM
en FInAnce en MeDeoPrIcHter vAn woMen
on wInGS, een SocIAle
onDerneMInG DIe InDIASe
onDerneMerS voorzIet
vAn MAnAGeMentADvIeS.
uhhh?
een SocIAle
onDerneMInG
InDerDAAD. vAn Der
HeIJDen HoeFt er nIet
rIJK vAn te worDen.
hoe succesvol?
Doel IS oM In 2018 1
MIlJoen vrouwen In
InDIA AAn een BAAn te
HeBBen GeHolPen. In De
zoMer vAn 2012 StonD
De teller – PrecIeS
volGenS ScHeMA – oP
ruIM 51.000. en eInD
2013 StonD De teller oP
100.000. weDeroM exAct
volGenS PlAnnInG.

van het bankwezen naar de
indiase non-profitwereld?
wat voegt u daar toe?
“India is echt een groei-economie. Met
women on wings ondersteunen we
bedrijven nog succesvoller te zijn en
het aantal vrouwen waarmee ze werken
te verdubbelen. vanuit nederland en
India bieden zo’n vijftig consultants hun
diensten aan. we helpen de MKBondernemers onder andere bij het
optimaliseren van de processen, het
uitbreiden van hun productportfolio en bij
het aanboren van nieuwe markten.”

en misschien ook nog een beetje
bij het plannen?
“tja, plannen en structureren is door
de bank genomen niet het sterkste
punt van een Indiër. Als je bijvoorbeeld
levert aan een retailketen, moet je wel
alle processen in je organisatie goed
inregelen. Door de hele keten. op
dat gebied kunnen we dan ook vaak
ondersteuning bieden. tegelijkertijd leren
wij van hen weer hoe lekker het soms is
om flexibel te zijn en op het moment te
kijken wat voorrang heeft.”

waarom richt women on wings
zich specifiek op vrouwen?
“vrouwen zijn in India de motor van de
economie. Het geld dat binnenkomt,
investeren ze direct in het gezin. Met
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de 100.000 banen die we hebben
gecreëerd, krijgen 260.000 kinderen
nu twee keer per dag een maaltijd
en onderwijs. zo verbeteren we de
economische positie van meisjes én
vrouwen.”

‘Wij leren van
hen Weer hoe
lekker heT soms
is om flexibel
Te zijn en op
heT momenT
Te kijken WaT
voorranG heefT’
en hoe is het met jullie eigen
financiële situatie gesteld?
“Bedrijven, familiefondsen, particulieren
en partners maken het mogelijk om de
projectkosten, de reiskosten en de twaalf
medewerkers (acht Fte) te bekostigen.
Dankzij hen slaat de balans positief
uit. niet dat we er zelf rijk van worden,
maar dat hoeft ook niet. we krijgen er
zoveel waardevols voor terug: ervaring,
waardering, nieuwe inzichten. Geestelijk
worden we er dus wel veel rijker van.”

www.excellentwonenleven.nl

