
Marjolein Ter Braak be-
dacht een concept voor
een lifestylewebsite en

wist het idee meteen onder te bren-
gen bij uitgever Sanoma. Mei dit
jaar ging Budhi.nl online.

Klikkende hakjes klinken als Ter
Braak aan tafel zwiert. Haar paarse
sjaal past bij de kleur van haar
schoenen. “Innerlijk is belangrijk,
maar uiterlijk net zo goed.”

Dat zijn dan ook de twee pijlers
van Budhi.nl: het innerlijk en uiter-
lijk, als yin en yang verweven. “En
Budhi, dat ben ik. Het idee komt
echt uit mijzelf.”

Het idee voor Budhi ontstond na
een hbo-opleiding communicatie
en een aantal mediastages toen ze
voor de jongerenwebsite Kaboem
werkte. “Boeddha en nagellak …
Leuk, dacht ik, maar hoe?”

Via haar toenmalige werkgever
kwam ze in contact met de uitgever
‘online vrouwen’ van Sanoma. “Hij
geloofde er niet meteen in, omdat
de financiële onderbouwing niet
concreet genoeg was.”

Ze legde het plan vervolgens voor
aan Beiersdorf en Procter & Gam-
ble. Die zagen er wel brood in, als
het maar niet ‘te zweverig’ werd.
Met wat hulp van een salesmanager
van Sanoma peilde ze de interesse

Zoals het echte studenten be-
taamt, bedachten ze het idee
voor hun bedrijf in de kroeg.

Een uitzendbureau moest het wor-
den, of beter: een wervings- en se-
lectiebureau dat jonge aankomen-
de professionals zou verbinden aan
werkgevers op het gebied van duur-
zaamheid, maatschappelijk verant-
woord ondernemen en ontwikke-
lingssamenwerking.

Flexibiliteit moest voorop staan:
het kon gaan om tijdelijke en vaste
banen, stages en freelance op-
drachten. De naam volgde eigenlijk
automatisch. Groentjes zou het
gaan heten.

Groentjes die zelf steeds meer erva-
ring krijgen en minder groen wor-
den, legt Lukas Hoex in het Groen-
tjeskantoor in de oude Parooltoren
aan de Wibautstraat uit: “Wij heb-
ben zelf ervaren dat het proces van
ontgroening niet altijd gemakkelijk
is, omdat groentjes en werkgevers
elkaar niet altijd weten te vinden.”

Groentjes vloeide voort uit een on-
derzoeksbureau dat bedrijven en
overheden van advies voorziet over
duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Volgens
medeoprichter Jaap Rothuizen was

Groentjes een logisch vervolg.
“Klanten waren blij met onze ad-
viezen, maar om die uit te voeren
hadden ze vaak mensen nodig. Of
we die ook konden leveren.”

Een maand geleden werden de
eerste mensen ‘weggezet’. Inmid-
dels zijn dat er vijf, waarvan één in
een vaste baan, één met een tijdelij-
ke opdracht en drie stages.

Ze hebben goede hoop op succes.
Hoex: “Ik denk dat als je eenmaal
naam hebt, het hard kan gaan. Het
thema duurzaamheid blijft toch wel
populair en de crisis zal weer over-
gaan. We kunnen er nu nog niet van
rond komen, maar hopelijk over
een paar jaar wel.”

www.groentjes.biz
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Starten
in hartje
crisistijd
Is een bedrijf beginnen een
grote stap? Vier portretten
van starters die, al dan niet
gedwongen door de crisis,
onlangs voor zichzelf zijn
begonnen.
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