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Bad Elephants
komen eraan
Kan ik na mijn studie wel een baan vinden? Menig
student bouwkunde vraagt zich dit af. Kevin, Pim en
Mohammed uit Almere hebben geen zin om op het
antwoord te wachten en startten hun eigen bedrijf.

O 'In de bouw zijn
opdrachtgevers altijd opzoek naar
verfrissende concepten', vertelt Ke-
vin Widjaja (24). 'Wat voor creatiefs

kun je bedenken voor dat braakliggende stukje
grond? Of, hoe ziet jouw ideale Rondje Weerwa-
ter eruit? Eén manier om aan input te komen, is
het uitschrijven van een prijsvraag. Je krijgt op
een goedkope manier heel veel ideeën. Maar…
het organiseren van een prijsvraag is ook heel
veel werk. Daarom hebben we Bad Elephants
opgericht. We organiseren voor onze opdracht-
gevers (gemeentes, organisaties, maar ook par-
ticulieren) prijsvragen die zich speciaal richten
op studenten. Enthousiaste, leergierige, jonge
mensen die nog niet vastgeroest zitten in een
routine en gegarandeerd concepten bedenken
waar je zelf nooit aan had gedacht. We verzor-
gen alles, van de inschrijvingsprocedure, tot het
aanstellen van de jury, van de prijsuitreiking tot
het beantwoorden van vragen. Wij weten pre-
cies hoe je studenten moet aanspreken, het feit

dat wij zelf studenten zijn maakt de prijsvraag
laagdrempelig. Veel input voor weinig geld dus.'

 
De heren zijn

ambitieus. Wat kan in de bouw, kan in andere
sectoren ook. En waarom zouden ze zich beper-
ken tot de polder? Na hun stages in Shenzhen en
Shanghai denken ze internationaal. Toch staan
ze nog helemaal aan het begin van hun onderne-
merscarrière. 'Het is lastig', biecht Pim Roijac-
kers (22) op. 'We studeren fulltime, hebben alle
drie een bijbaantje en moeten alle onderne-
mersvaardigheden nog leren; netwerken, acqui-
sitie, belastingaangifte doen… Niemand van ons
komt uit een ondernemersgezin, dus het is voor-
al een kwestie van trial-and-error.'
Gelukkig is er wel hulp. Hogeschool Windes-
heim had vorig jaar een wekelijks ondernemers-
vragenuurtje voor studenten en het Student
Startup Fund van de gemeente Almere gaf Bad
Elephants vorig jaar een startkapitaal.

 



Windesheimstudenten Ke-

vin Widjaja, Pim Roijackers

en Mohammed Abuzid

richtten hun eigen bedrijf

op.
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De heren
bedachten hun concept in 2013. Maar wie nu
met het precieze plan kwam, weet eigenlijk nie-
mand meer. 'Het is min of meer gegroeid', legt
Pim uit. 'We werkten net aan een ontwerpwed-
strijd die Casla uitschreef. De opdracht was: ont-
werp een duurzame bos- of waterlodge voor
Camping Waterhout. Super leuk. Eindelijk een
project dat misschien echt gebouwd ging wor-
den, in plaats van ontwerpen voor de docent.
“Dit zou veel vaker moeten gebeuren,” zeiden
we tegen elkaar. “Als we nou eens…” En daar was
het plan. In het begin zagen we het als een grap.
Wat wisten wij nou van ondernemen? Dat was
toch iets voor na onze studie! Maar toen bleek
dat ons bedrijfsconcept nog niet bestond, zijn
we er serieuzer over na gaan denken. Totdat we
onszelf de vraag stelden "waarom eigenlijk
niet".'

 
 

Per 1 januari 2014 staat Bad
Elephants ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. Mohammed Abuzid (23): 'We wisten op
dat moment: als we dit willen doen, dan moet
het nu. Als student heb je een hoge gunfactor en
nog weinig vaste lasten. Dat laatste is soms ook
wel een valkuil hoor. Er staat weinig druk op de
ketel. Heel 2014 hebben we gewerkt aan het op-
tuigen van het bedrijf. Het gaat vrij langzaam.
Maar goed, we hebben dan ook een aantal
maanden in China gezeten natuurlijk.'
Voor 2015 staat de eerste opdracht op de agen-
da. En daarna door! Mohammed: 'We hopen na
ons afstuderen in augustus hier een boterham
mee te kunnen verdienen. En lukt dat onver-
hoopt niet, dan is onze ervaring geen wegge-
gooide tijd. We leren enorm veel en bouwen een
netwerk op. Daar gaan we zeker van profiteren.
Op welke manier dan ook!'


