
  
ONDERNEMEN IN INDIA
oriëntatie, inspiratie en matchmakingreis voor ondernemers 
15 - 21 november 2015, Mumbai & New Delhi



Introductie

Tussen 15 en 21 november 2015 organiseert IndiaConnected wederom een exclusieve zakelijke 
inspiratie, oriëntatie en matchmakingreis voor Nederlandse ondernemers naar India. 

Het doel van deze reis is om Nederlandse ondernemers:

• kennis te laten maken met India en Indiase ondernemers

• te inspireren en een kennisvoorsprong te geven

• zakelijke kansen in India onder de aandacht te brengen

• praktische tools eigen te maken om succesvol te kunnen zijn

• de energie en het ontwikkelingstempo te laten ervaren

• persoonlijk te matchen met Indiase potentiële partners

Over IndiaConnected

We inspireren, verkennen en adviseren ondernemingen die zaken willen doen met de nieuwe 
economische grootmacht India. Daarnaast begeleiden we bedrijven bij het betreden van de Indiase 
markt. Als coach vanaf de zijlijn, maar ook als partner, mede-ondernemer en investeerder.

Voor meer informatie: www.indiaconnected.nl

Over uw reisleiders

Bart Hergaarden heeft vijf jaar in India gewoond. In die tijd heeft hij veel Europese ondernemers 
wegwijs gemaakt in India, zette hij bedrijven en handelslijnen op met Europa en trouwde hij met 
een Indiase vrouw.  

Ook Ward Massa heeft inhoudelijk ervaring met India. Hij woonde en studeerde twee jaar in India 
en werkte een aantal jaren voor de Netherlands India Chamber of Commerce & Trade.  De 
afgelopen jaren reisde beide heren tientallen keren op en neer tussen India en Nederland om te 
werken met en voor ondernemers uit beide landen, groot en klein. Deze ervaring heeft 
geresulteerd in diepe inhoudelijke kennis over de do’s en dont’s van het zakendoen in en met 
India. Samen met Maarten van der Schaaf richtte Ward en Bart IndiaConnected op. 



Over de reis

Tijdens deze reis bezoekt u uiteraard tal van bedrijven, hoort u verhalen van Nederlandse 
ondernemers die succesvol zijn maar ook ondernemers die het niet gered hebben. Tevens duiken 
we in de Indian way of doing business. Maar minstens zo waardevol zijn de gesprekken met de 
reisleiders. Zij zijn in staat een goede India fundering te leggen door zich vooraf te verdiepen in uw 
zakelijke activiteiten en/of interesses, kansen te herkennen en de mogelijkheden in Indiase context 
te plaatsen. Bart en Ward laten laten u in een kort tijdsbestek kennis maken met het land, de 
mensen, de culturen, Indiaas ondernemerschap en Indiase ondernemers. 



Waarom India en waarom nu?

• De Indiase middenklasse groeit met 30 miljoen per jaar en heeft een huidige omvang van 
ongeveer 300 miljoen. Het aantal officiële miljonairs (+1 mln USD) ligt rond de 400.000.

• De nieuw gekozen premier, Dhr. Modi, voert met zijn kabinet in snel tempo enorme 
(economische) hervormingen door. De komende jaren zal India steeds verder opengaan voor 
buitenlandse bedrijven en investeerders. Dhr Modi is zeer pro business ingesteld.

• De belangrijkste voertaal is Engels en het gemiddelde opleidingsniveau is hoog. Jaarlijks pompt 
het academisch onderwijssysteem honderdduizenden engineers de arbeidsmarkt op.

• India biedt enorme kansen voor Nederlandse bedrijven op drie gebieden: 

• Inkoop; Agri producten, textiel, grondstoffen, industriële producten, etc.

• (IT) Outsourcing; Software uiteraard, maar ook backoffice dienstverlening.

• Bouw en infrastructuur

• Water en waste management

• Renewable energy

• Als nieuwe afzetmarkt ; Talrijke sectoren.

Een paar opmerkelijke feiten

• India heeft het grootste windmolenpark ter wereld en is de nummer 5 opwekker van 
windenergie. 

• India is de grootste melkproducent ter wereld 

• India heeft 53 steden met minimaal 1 miljoen inwoners.

• De gemiddelde leeftijd in India is 25 jaar (in Nederland 39). 

• In 6 jaar tijd, in 2020, zal India het hoogste inwoneraantal ter wereld hebben. Momenteel is dit 
China. 

• De gemiddelde leeftijd van vliegtuigen in India ligt met 2,5 jaar veel lager dan in Europa. 

• De allergrootste order uit de luchtvaartgeschiedenis in aantallen vliegtuigen komt uit India. 
Indigo airlines bestelde in 2011 (5 jaar na oprichting) 180 Airbus A320 toestellen.

Het programma

Tijdens deze reis doen twee belangrijke economische steden aan, Mumbai en New Delhi. Het 
programma is intensief en gevarieerd. Het geeft deelnemers een goed beeld van het 
ontwikkelingstempo en biedt voldoende mogelijkheden voor interactie met elkaar en potentiële 
klanten of partners. 



Mumbai, de grootste stad en tevens het financiële hart van India. Met ruim 13 miljoen inwoners in 
de stadskern en 18 miljoen inclusief de buitenwijken is India een bruisend geheel. Mumbai is ook 
een van de meest dichtbevolkte steden ter wereld met 30.000 inwoners per km2. Tijdens de eerste 
dagen bekijken we de stad door de ogen van zeer verschillende inwoners en ondernemers.

Een paar feiten op een rij:

• 13 miljoen inwoners in een stad met een oppervlak van slechts 3x Amsterdam met een 
gemiddelde leeftijd van 29 jaar.

• Het duurste huis ter wereld staat in Mumbai maar ook de op-een-na grootste sloppenwijk ter 
wereld. 

• Het economische en financiële hart van India: 33% van de inkomstenbelasting in heel India 
wordt betaald in Mumbai.

• Film Mekka: de filmindustrie (Bollywood) is de grootste ter wereld en groeit met 16% per jaar. 

• Via het trein-netwerk in Mumbai worden elke dag 200.000 ‘home cooked’ maaltijden bezorgd 
aan kantoormedewerkers door speciale ‘dabbawalla’s; ’s werelds grootste logistieke 
voedselnetwerk welke volledig zelfstandig functioneert, zonder papierwerk en tot de efficiëntste 
distributienetwerken ter wereld behoort.

Mumbai



Zondag 15 november

• Verzamelen op Schiphol voor de vlucht naar Mumbai.

• Aankomst Mumbai airport en transfer naar hotel.

Maandag 16 november

Deze eerste dag staat in het teken van kennismaking met India. Op deze dag zullen de kaders 
geschetst worden voor de rest van de week. Zo krijgen we een kort college Indiase geschiedenis 
en bezoeken we twee op zeer verschillende wijze succesvolle ondernemers die werken met 
nieuwe verdienmodellen die aansluiten op de Indiase markt. 

• 08.00 uur: gezamenlijk ontbijten in het hotel met een gastspreker die een mini college “the rise 
of India” zal geven, over de moderne geschiedenis van India in het algemeen en de 
ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar in het bijzonder. Dit college zal goed van pas komen 
om alle ervaringen van de aankomende dagen in het juiste kader te plaatsen 

• 09.30 uur: bedrijfsbezoek 1: Indiase ondernemer (nadere informatie volgt)

• 13.00 uur: Lunch op locatie

• 15.00 uur: bedrijfsbezoek 2: Nederlandse ondernemer in India (nadere informatie volgt).  

• 18.00 uur: Borrel op het dak van AER, Four Seasons hotel. 

• 19.00 uur: Diner

AER Four Seasons



Dinsdag 17 november

India is een land van ondernemers. Iedereen ziet business in alles. Het is dan ook niet
verbazingwekkend dat in alle gelederen van de samenleving succesvolle en verassende 
initiatieven te vinden zijn. In tegenstelling tot de eerste dag, bezoeken we vandaag het
andere uiterste van ondernemerschap, op ‘grassroot’ level maar van levensbelang voor
Mumbai’s en India’s florerende economie. Een dag vol contrasten.

• 08.00 uur: ontbijt 

• 08:30 uur: Ochtendsessie met een expert “jugaad” innovatie. U zult versteld staan van de 
“grassroots” innovatie volgens de jugaad filosofie die plaatsvindt overal in het land, elke dag. 

• 09:30 uur: Individueel programma (maatwerk). 

• Een-op-een gesprekken met Indiase branchegenoten en potentiële partners.

• 13.00 uur: Netwerklunch (mogelijkheid tot uitloop individueel programma)

• 15.00 uur: Vertrek richting Dharavi, de grootste slum van Azië. De rondleiding is alles wat je er 
niet van verwacht. Deze enorme sloppenwijk heeft een ongekende concentratie bedrijvigheid en 
is een waar economisch powerhouse voor de regio. We gaan in gesprek met lokale 
ondernemers voor een uniek kijkje in deze wereld. 

• 19.00 uur: Diner om rustig de dag na te bespreken. 



Woensdag 18 november

We beginnen de dag met een exclusief kijkje in de keuken van India’s bekendste investeringsclub. 
Welke business modellen werken in India? Wat is de stand van zaken mbt het investeringsklimaat? 
Hoe zit het met buitenlandse investeringen? Waar liggen kansen? U kunt alles vragen tijdens deze 
uitgebreide sessie met de mede oprichter van de “Mumbai Angels”; een samenwerkingsverband 
van informele investeerders uit Mumbai. 

In de middag staat persoonlijke matchmaking op het programma. U bent vrij om uw nieuwe 
contacten uit te nodigen voor de aansluitende netwerklunch. 

• 08.00 uur: ontbijt.

• 08.30 uur: Interactieve sessie met de co-founder van de Mumbai Angels; een 
investeringsplatform van prominente investeerders uit Mumbai. Een boeiende ochtend vol big 
business. Ook komen een aantal succesvolle ondernemers hun verhaal met ons delen.

• 10:30 uur: Individueel programma (maatwerk). 

• Een-op-een gesprekken met Indiase branchegenoten en potentiële partners.

• 13.00 uur: Netwerklunch (mogelijkheid tot uitloop individueel programma)

• 15.00 uur: Bedrijfsbezoek 4: Indiase ondernemer (nadere informatie volgt).

• 18.00 uur: Terug naar hotel voor een vroeg diner en opfrissen.

• 19.00 uur: Vertrek naar het vliegveld voor vlucht (1,5 uur) naar New Delhi

• 22.00 uur: Aankomst New Delhi en transfer naar het hotel.



New Delhi, de politieke hoofdstad van India. Hier wordt gelobbyd, de vijfjarenplannen uitgezet, 
gedemonstreerd en handel gedreven. Een kolkende stad met meer dan 16 miljoen inwoners. In de 
winter daalt de temperatuur tot het vriespunt, in de somer loopt de thermometer op tot boven de 45 
graden. Een bezoek aan het centrum van India is voor elke ondernemer een must. 
 

Een paar feiten:

• 16 miljoen+ inwoners in een stad zo groot als de provincie Utrecht. 

• Nauwelijks hoogbouw. Een aaneenschakeling van buurten. 

• Zetel van de macht. Vanuit hier bestuurt Modi India. 

New Delhi



Donderdag 19 november

In New Delhi wordt handel gedreven. De markten van Old Delhi en Sabzi Mandi draaien non stop. 
We bezoeken Nederlandse en Indiase handelsondernemingen, fietsen door Old Delhi, 
onderzoeken hoe je zaken geregeld krijgt en ontdekken de veelzijdigheid van deze hoofdstad.  

• 08.00 uur: ontbijt

• 08:30 uur: Ochtendsessie met gastspreker over de machtsverhoudingen in India. 

• 09:30 uur: Individueel programma in hotel (maatwerk). 

• Een-op-een gesprekken met Indiase branchegenoten en potentiële partners.

• 13.00 uur: Netwerklunch (mogelijkheid tot uitloop individueel programma)

• 15.00 uur: Bedrijfsbezoek (nader te bepalen)

• 19.00 uur: Netwerkdiner onder leiding van een 
Nederlandse ondernemer in New Delhi. 



Vrijdag 20 november

• 06.00 uur: Fietstocht door Old Delhi. We ontdekken hoe Delhi ’s ochtends wakker wordt en 
ontbijten op een unieke plek. 

• 11:00 uur: Bedrijfsbezoek: nader in te vullen. 

• 11:00 uur: Alternatief: Ruimte voor eventuele aanvullende individuele afspraken of opvolging 
individueel programma indien daar behoefte aan bestaat. 

• 13.00 uur: Lunch op locatie.

• 15.00 uur: Bedrijfsbezoek nader in te vullen 

• 18.00 uur: Opfrissen in het hotel en afsluitend diner.

Zaterdag 21 november

• Ochtend / middag: Aankomst op Schiphol

Kosten van deze reis

Ondernemers betalen € 3.950 (excl. BTW) voor de reis op basis van all-inclusief. Bedrijven die 
een missievoucher toegekend krijgen betalen € 2.450 (excl. BTW). 

Bij deze prijs zit inbegrepen:

• Alle vliegtickets (op basis van economy class):

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib


• Amsterdam - Mumbai

• Mumbai - New Delhi (binnenlandse vlucht)

• New Delhi - Amsterdam

• Vervoer in de steden op basis van luxe coach. 

• Overnachtingen in luxe 4 of 5 sterren hotels, standaard eenpersoonskamers.

• Alle maaltijden, inclusief wijn en bier, binnen redelijke grenzen.

Bij deze prijs zit niet inbegrepen:

• Eventuele vaccinatiekosten

• Souvenirs en andere persoonlijke aankopen. 

• Sterke dranken en betaalde diensten in hotels (was- en strijkservice, minibar, etc.)

• Visa kosten

Aanmelden

• Aanmelden kan tot 31 juli 2015. U kunt contact opnemen met IndiaConnected. Wij zullen dan in 
een telefonisch gesprek met u bespreken of deze reis geschikt is voor de fase waarin u zich nu 
bevindt. 

• Een aanmelding is pas definitief na ontvangst van het deelnamebedrag. Na inschrijving ontvangt 
u een factuur. Het bedrag moet uiterlijk 31 juli overgemaakt zijn. 

• Indien u gebruik wilt maken van de RVO missievoucher t.w.v. €1.500, te gebruiken voor deze 
reis, dan kunt u deze zelf aanvragen. Bij toekenning wordt € 1.500/- gecrediteerd medio 
december 2015 i.v.m. verwerkingstijd van de voucher na afloop van de reis (effectief betaalt u 
dan in totaal € 3.950 - € 1.500 = € 2.450). IndiaConnected neemt geen verantwoordelijkheid 
voor het eventueel niet toekennen van deze voucher aan individuele ondernemers (ivm beperkte 
beschikbaarheid of anderzijds). Wij helpen u graag bij het invullen / aanvragen van de voucher. 



Contact

IndiaConnected
Vrijheidslaan 20H
1078 PK Amsterdam
www.indiaconnected.nl

http://www.indiaconnected.nl
http://www.indiaconnected.nl

