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Sakshi Shukla, een van de ambachtsvrouwen van de sociale onderneming Rangsutra 
die meewerkt aan de IKEA INNEHÅLLSRIK collectie



Door samen te werken met sociale ondernemingen schept 
IKEA banen voor getalenteerde vrouwen in die landen en 
regio’s waar dat het hardst nodig is. Zulke initiatieven geven 
vrouwen de mogelijkheid om hun eigen dagelijks bestaan en 
dat van hun gemeenschap te verbeteren. Ze scheppen niet 
enkel banen, er groeit ook zelfvertrouwen, trots, economische 
onafhankelijkheid en positieve verandering uit.

Het IKEA initiatief rond Sociaal Ondernemen werd opgericht 
in 2013. De INNEHÅLLSRIK collectie is al de 7de beperkt 
verkrijgbare collectie die werd geco-creëerd met bedreven  
vrouwelijke ambachtslui in India.

We zijn enorm trots op ons partnership met deze getalenteerde 
mensen. Daarom willen we de lancering van de INNEHÅLLSRIK 
collectie aangrijpen als gelegenheid om hulde te brengen aan 
deze sterke vrouwen en hun ambacht.
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INTERNATIONALE
VROUWENDAG

De internationale vrouwendag wordt jaarlijks gevierd op 
8 maart om hulde te brengen aan alles wat vrouwen van alle 
tijden overal doen en kunnen.

De dag staat ook bekend als de Dag van de Verenigde Naties 
voor de Rechten van de Vrouw en de Internationale Vrede.

IKEA streeft er als merk naar om impact te creëren. Het wil 
gezien worden als een uniek merk (en bedrijf en werkgever) 
met inhoud, waar je op kan vertrouwen en dat zich inzet om 
goed te doen.

De internationale vrouwendag is het perfecte moment om in 
de kijker te zetten wat IKEA als merk allemaal doet om de 
genderkloof te dichten. Het IKEA initiatief Sociaal Ondernemen 
en onze samenwerking met vrouwelijke ambachts lieden in 
India zijn daar een perfect voorbeeld van. 

Het materiaal voor de lancering van de  INNEHÅLLSRIK 
collectie is dan ook prima geschikt voor gebruik in bredere 
campagnes naar aanleiding van de internationale  vrouwendag.

Renu, een van de ambachtsvrouwen 
van de sociale onderneming Rangsutra die 
meewerkt aan de IKEA INNEHÅLLSRIK 
collectie
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Sunita Prajapati, een van de 
ambachtsvrouwen van de sociale 
onderneming Rangsutra die 
meewerkt aan de IKEA INNEHÅLLSRIK 
collectie



LEREN HANDWERKEN 
  VAN SPECIALISTES 
 UIT INDIA

Samen met de vrouwelijke specialisten 
ter zake uit India heeft IKEA een reeks 
filmpjes gemaakt waarmee iedereen 
zelf kan leren handwerken. Velen van 
ons doen met hun handen tegenwoordig 
immers nog nauwelijks meer dan hun 
smartphone bedienen. IKEA wil dan 
ook de uitstervende kunst van het 
handwerk nieuw leven inblazen. Met de 
filmpjes willen we het nut van deze bijna 
vergeten ambachten onder de aandacht 
brengen en een portret schetsen van de 
vrouwen die ze levend houden. 

In drie tutorials maken we kennis 
met vakvrouwen van twee sociale 
ondernemingen in India, Rangsutra en 

Industree, die met IKEA samenwerken 
in het kader van het initiatief Sociaal 
Ondernemen.  
We maken kennis met Mani die ons 
de beginselen van het mandvlechten 
leert terwijl ze een mand vlecht voor 
haar hond; Rekha die uitleg geeft over 
patchwork terwijl ze een deken maakt 
voor haar zoontje van 1; en Sakshi die 
ons leert borduren aan de hand van 
een stoffen tas die ze maakt voor haar 
schoolboeken. 

De filmpjes worden gepubliceerd op 
8 maart 2017, internationale vrouwendag. 

STILSTAAND BEELD UIT HET FILMPJE OVER MANDVLECHTEN

PR KIT 



PH149225

INNEHÅLLSRIK  

AAN HANDWERK
HULDE

PR KIT 

De INNEHÅLLSRIK collectie is gemaakt van 
natuurlijke materialen en zet traditioneel 
handwerk in de kijker, waaronder manden van 
bananenvezel en met de hand geweven en 
geborduurde dekens, hand-/theedoeken en 
kussenovertrekken.

De collectie is ontworpen door product-
ontwikkelaar Stina Engler en designer Sarah 
Fager en ontwikkeld in samenwerking met 
bedreven handwerksters van Rangsutra en 
Industree. 

Voor productontwikkelaar Stina Engler was 
naar India reizen om met de vrouwen ginds 
samen te werken een kans om de dingen 
anders aan te pakken.

“We hadden al beslist dat we  INNEHÅLLSRIK 
een strandthema wilden geven met blauw en 

natuurlijke materialen, maar het was pas toen 
we naar New Delhi gingen dat de collectie echt 
vorm begon aan te nemen.”

Toen ze recht van het vliegtuig op een enorme 
stoffenmarkt kwamen, waren zij en Sarah 
Fager onder de indruk van de schoonheid van 
traditioneel Indisch textiel.

“We zagen prachtige stoffen met blauwe 
motieven die ons direct aanspraken”, 
vertelt Stina. “En tijdens het contact met de 
handwerksters konden we verschillende ideeën 
aftoetsen en beslissen over de types borduursel 
en de weeftechnieken die we zouden 
gebruiken.”

Het resultaat is een collectie die hulde brengt 
aan handwerk.
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 INNEHÅLLSRIK
overtrekken

9,99
/st.

INNEHÅLLSRIK kussenovertrekken 
50×50 cm. 9,99/st. Blauw. 904.038.65  Blauw/wit. 104.038.50  
65×65 cm. 14,99/st. Blauw. 204.039.63
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      IKEA SOCIAAL 
 ONDERNEMEN

 EN CO-CREATIE

PR KIT 

In 2013 begon IKEA met het opzetten van 
langetermijnsamenwerkingen met sociale 
ondernemingen via het IKEA initiatief rond 
Sociaal Ondernemen. Het doel van het 
initiatief is de zelfontplooiing van vrouwen 
te bevorderen en te versnellen en mensen 
in de marge van de samenleving kansen 
op zelfstandigheid te bieden door sociale 
ondernemingen een plaats te geven in de 
IKEA waardeketen.

Sinds 2013 is het aantal sociale 
ondernemingen dat IKEA partner is 
geworden gegroeid van 4 tot 17. Vandaag 
draagt IKEA via de partnerships met sociale 
ondernemingen bij tot een stabiel inkomen 
voor meer dan 10.500 mensen.
 
Om de ontwikkeling van onze partners in 
sociaal ondernemen te ondersteunen en 

hen te helpen groeien, werken we nauw 
samen om kennis te delen over design, 
productie, milieubeheer, export en nog 
veel meer. Het belangrijkste is dat de 
sociale ondernemingen toegang krijgen 
tot een internationale markt – de IKEA 
woonwarenhuizen en onlinekanalen – wat een 
stevige basis biedt voor zelfredzaamheid en 
onafhankelijkheid.

In ruil krijgt IKEA toegang tot bedreven 
vaklui die traditioneel handwerk leveren zoals 
keramiek, borduursel, handgeweven textiel 
en handgeschept papier. Zo kunnen we onze 
klanten echt iets unieks bieden: handgemaakte 
artikelen van sociale ondernemingen die als 
belangrijkste zakelijk doel hebben positieve 
verandering teweeg te brengen in het leven 
van mensen.
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 INNEHÅLLSRIK
  plaid

29,99
/st.

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99/st. 104.038.69

Manju Pal, een van de ambachtsvrouwen van de 
sociale onderneming Rangsutra die meewerkt 
aan de IKEA INNEHÅLLSRIK collectie



Rekha, een van de ambachtsvrouwen van de 
sociale onderneming Rangsutra die meewerkt 
aan de IKEA INNEHÅLLSRIK collectie    PH149115PH149119

 INNEHÅLLSRIK
 dozen met deksels

6,99
/st.

PH149089

“Voor mij is een handwerker iemand die dingen 
maakt met haar handen, haar hoofd en haar hart, 
en ik vind dat je dat ook ziet in wat ze creëren.”

Dr. Dipti, PhD, programmamanager, Rangsutra

INNEHÅLLSRIK dozen met deksel
13×10 cm. H 9 cm. 6,99/st. 104.038.07  
25×14 cm. H 15 cm. 9,99/st. 604.039.56

INNEHÅLLSRIK kussenovertrekken 
50×50 cm. 9,99/st. Blauw. 904.038.65  Blauw/wit. 104.038.50  
65×65 cm. 14,99/st. Blauw. 204.039.63
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ONZE PARTNERS 
IN INDIA

Het leven op het platteland in India biedt vaak 
zeer weinig kans op een stabiel inkomen, 
zeker voor vrouwen. Daarom zijn we gaan 
samenwerken met twee Indiase sociale 
ondernemingen, Rangsutra en Industree, die 
daar ook iets aan willen doen, om vrouwen de 
mogelijkheid te bieden tot zelfontplooiing via 
handwerk.
 
Aan de slag gaan als ambachtsvrouw bij 
Rangsutra of Industree opent voor deze 
vrouwen een wereld van mogelijkheden. 
Ze krijgen zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een bankrekening te openen, te investeren 
in het onderwijs van hun kinderen (en vooral 
hun dochters), een nieuwe woning te bouwen 
en te werken aan hun zelfvertrouwen en 
hun vaardigheden als ambachtslieden en 
zakenvrouwen.
 

Onlangs voerden externe partners een 
sociale audit uit om een objectief beeld te 
krijgen van de impact van het initiatief op de 
leefomstandigheden van de handwerksters. 
De audit wees uit dat het leven van de vrouwen 
er sinds de start van het initiatief in 2013 
sterk is op vooruitgegaan. Dankzij het initiatief 
hebben de vrouwelijke ambachtslieden nu een 
stabiel inkomen, en uit de sociale audit blijkt 
ook waar ze hun geld in investeren: 

• Onderwijs voor hun kinderen (7 op de 10 
vrouwen investeren in beter onderwijs)

• Betere voeding

• Verbetering van de levensstijl (hier is de 
mobiliteit van belang: veel vrouwen sparen 
voor een (brom)fiets)

• Sparen: meer vrouwen hebben nu spaargeld 
en weten hoe ze een bankrekening kunnen 
openen
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Rangsutra
Rangsutra bestaat 10 jaar. Het ijvert om plattelands-
vrouwen een duurzaam inkomen te bieden en 
plaatselijke handwerktradities in stand te houden. 
De ambachtsmensen van Rangsutra zijn gespecialiseerd 
in traditioneel Indisch borduursel en het weven van 
textiel en gedroogd gras. Ze zijn afkomstig van 
landelijke gebieden in Noordwest- en Centraal-India. 
Rangsutra is gevestigd in een regio waar het lastig is 
om vast werk te vinden en biedt werk aan meer dan 
3000 bekwame ambachtslui. 500 daarvan werken mee 
aan de productie van de IKEA collecties. 70% van de 
ambachtsmensen bij Rangsutra is aandeelhouder in 
het bedrijf.

Industree Producer Transform
Industree Producer Transform is gevestigd in het 
zuiden van India en houdt traditionele ambachten 
in stand door het vervaardigen van handgemaakte 
producten uit natuurlijke materialen zoals bananenvezel. 
Op die manier biedt het bedrijf een inkomen aan 
ca. 600 ambachtslieden. 510 daarvan werken mee 
aan de productie van de IKEA collecties. 80% van de 
ambachtsmensen bij Industree zijn vrouwen. 

Alle ambachtslieden hebben een stem in de 
zelfhulpgroepen en beslissen samen hoeveel geld ze 
elke maand samen opzijzetten en waarvoor dat geld 
gebruikt wordt. Naast de collecties die het samen met 
IKEA maakt, verkoopt Industree zijn eigen producten op 
groothandelniveau en in winkels in heel India.

PR KIT 
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 INNEHÅLLSRIK
 badhanddoek

14,99
/st.

“Onze missie is vrouwen helpen om hun 
leven en de toekomst van hun dochters 
te verbeteren door het heft in eigen 
handen te nemen.”
Dr. Dipti, PhD, programmamanager, Rangsutra

INNEHÅLLSRIK badhanddoek 14,99/st.  
Donkerblauw. 304.038.49



MANI - MANDENVLECHTEN REKHA - PATCHWORK SAKSHI - BORDUURWERK

OVERZICHT: TUTORIALS



PE657661

INNEHÅLLSRIK vak voor bed 9,99

100% katoen. 34×80 cm. Blauw/wit.  
104.038.26

PE657671

INNEHÅLLSRIK mand 5,99

100% katoen. Ø18 cm. H 20 cm. 
Blauw/wit.  
304.039.91

PE657655

INNEHÅLLSRIK mand 5,99

100% katoen. Ø18 cm. H 20 cm. 
Blauw.  
404.039.76

PE657656

INNEHÅLLSRIK toilettas 9,99

100% katoen. 23×17 cm. H 11 cm.  
Blauw/wit.  
604.038.76

PE674486

INNEHÅLLSRIK badhanddoek 
14,99

100% katoen. 140×70 cm. 
Donkerblauw. 304.038.49

PE674489

INNEHÅLLSRIK badhanddoek 
14,99

100% katoen. 140×70 cm. 
Lichtblauw. 504.038.29

PE657667

INNEHÅLLSRIK kussenovertrek 
14,99

100% katoen. 65×65 cm. Blauw.  
204.039.63

PE657664

INNEHÅLLSRIK kussenovertrek 
9,99

100% katoen. 50×50 cm. Blauw.  
904.038.65

PE657665

INNEHÅLLSRIK kussenovertrek 
9,99 
100% katoen. 50×50 cm. Blauw/wit.  
104.038.50

PE657666

INNEHÅLLSRIK kussenovertrek 
14,99

100% katoen. 65×40 cm.  
Lichtblauw/wit. 704.038.66

PE657670

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99

100% katoen. 112×200 cm. 
Blauw. 104.038.69

PE674488

INNEHÅLLSRIK theedoek 4,99

100% katoen. 50×70 cm. 
Donkerblauw. 504.038.34

PE674487

INNEHÅLLSRIK theedoek 4,99

100% katoen. 50×70 cm. 
Lichtblauw. 504.043.91

PE657662

INNEHÅLLSRIK doos met deksel 
6,99

Karton en 100% katoen. 13×10 cm. 
H 9 cm. Blauw/wit.  
104.038.07

PE657663

INNEHÅLLSRIK doos met deksel 
9,99

Karton en 100% katoen. 25×14 cm. 
H 15 cm. Blauw/wit.  
604.039.56

PE657658

INNEHÅLLSRIK mand met handgrepen 
24,99

Blank gelakte bananenvezels. 52×36 cm. 
H 30 cm.  
004.039.59

PE657657

INNEHÅLLSRIK mand 14,99

Blank gelakte bananenvezels. 
33×24 cm. H 28 cm.  
404.039.62

PE658728

INNEHÅLLSRIK mand met handgrepen 
39,99

Blank gelakte bananenvezels. 40×40 cm. 
H 45 cm.  
504.039.66

OVERZICHT: PRODUCTEN
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PH149116 PH149119 PH149122 PH149082 PH149125 PH149126 PH149127 

PH149115 PH149128 PH149108 PH149109 PH149111 PH149224 PH149113 PH149114 

OVERZICHT: AFBEELDINGEN COLLECTIE

INNEHÅLLSRIK 
badhanddoek 14,99 
Donkerblauw. 304.038.49

INNEHÅLLSRIK 
badhanddoek 14,99 
Donkerblauw. 304.038.49

INNEHÅLLSRIK 
badhanddoek 14,99 
Lichtblauw. 504.038.29

INNEHÅLLSRIK mand 
met handgrepen 39,99 
40×40 cm. H 45 cm. 
504.039.66

INNEHÅLLSRIK toilettas 
9,99 604.038.76

INNEHÅLLSRIK dozen met 
deksel 13×10 cm. H 9 cm.  
6,99/st. 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/st. 604.039.56

INNEHÅLLSRIK dozen met 
deksel 13×10 cm. H 9 cm.  
6,99/st. 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/st. 604.039.56

INNEHÅLLSRIK mand 
14,99 33×24 cm. H 28 cm. 
404.039.62

INNEHÅLLSRIK dozen met 
deksel 13×10 cm. H 9 cm. 
6,99/st. 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/st. 604.039.56

INNEHÅLLSRIK 
kussenovertrekken 50×50 cm. 
9,99/st. Blauw. 904.038.65 
Blauw/wit. 104.038.50 65×65 cm. 
14,99/st. Blauw. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK vak voor 
bed 9,99 104.038.26

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99 
104.038.69

INNEHÅLLSRIK theedoek  
4,99 Lichtblauw. 504.043.91

INNEHÅLLSRIK kussen-
overtrekken 50×50 cm. 9,99/st.  
Blauw. 904.038.65 Blauw/wit. 
104.038.50 65×65 cm. 14,99/st. 
Blauw. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK 
kussenovertrek 9,99/st. 
50×50 cm. Blauw. 904.038.65 
Blauw/wit. 104.038.50

INNEHÅLLSRIK 
kussenovertrek 14,99/st. 
65×40 cm. Lichtblauw/wit. 
704.038.66

INNEHÅLLSRIK mand  
5,99/st. Blauw/wit. 
304.039.91

INNEHÅLLSRIK doos met 
deksel 9,99/st. 24×14 cm. 
H 15 cm. 604.039.56

INNEHÅLLSRIK kussen-
overtrekken 50×50 cm.  
9,99/st. Blauw. 904.038.65 
Blauw/wit. 104.038.50 
65×65 cm. 14,99/st. Blauw. 
204.039.63

INNEHÅLLSRIK 
kussenovertrek 14,99/st. 
65×65 cm. Blauw. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK 
kussenovertrek 9,99/st. 
50×50 cm. Blauw. 904.038.65 
Blauw/wit. 104.038.50

INNEHÅLLSRIK mand  
5,99/st. Blauw. 404.039.76

INNEHÅLLSRIK theedoek 
4,99 Donkerblauw. 
504.038.34

INNEHÅLLSRIK manden 
52×36 cm. H 30 cm.  
24,99/st. 004.039.59  
33×24 cm. H 28 cm. 14,99/st. 
404.039.62



PH149103 PH149104 PH149105 PH149089

PH149090 PH149091 PH149097 PH149099

PH149088 PH149092 PH149093 PH149094 PH149098 

PH149102 PH149096 PH149225

PH149095 PH149101

OVERZICHT: STILSTAANDE BEELDEN AMBACHTLIEDEN EN HANDWERK

Renu 
Handwerker, Rangsutra

Neelam Gupta
Handwerker, Rangsutra

Manju Pal
Handwerker, Rangsutra

Sunita Prajapati
Handwerker, Rangsutra

Sakshi Shukla
Handwerker, Rangsutra

Anju 
Handwerker, Rangsutra

Kiran Pal
Handwerker, Rangsutra



MANI - STILSTAANDE BEELDEN FILMPJE MANDVLECHTEN

REKHA - STILSTAANDE BEELDEN FILMPJE PATCHWORK

SAKSHI - STILSTAANDE BEELDEN FILMPJE BORDUREN

OVERZICHT: STILSTAANDE BEELDEN TUTORIALS
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