
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: bb chum hum 
Branche: retail, kleding, herenmode 
Contactpersoon: Martijn Both, eigenaar/directeur 
Aantal medewerkers: 2, 1 compagnon in Amstelveen, Peggy Haullussy 
Email: martijn@bb-chum.nl 
Website: www.bb-chum.nl 

Deze keer bezoek ik Martijn Both in de Zuidoostbeemster waar hij woont en zijn bedrijf bb chum aan huis 
heeft.  

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Martijn is geboren in Amsterdam en woont sinds 15 jaar in de Zuidoostbeemster met zijn vrouw, zoon en 
dochter. “Ik ben een visionair met gevoel voor commerciële kansen die het bestaande kan samenvoegen tot 
iets nieuws en net 2 stappen verder kan denken.”  

2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“bb chum is een Nederlands merk voor herenmode waarmee wij invulling willen geven aan de zoektocht naar 
vrolijke, kleurrijke en unieke shirts. De producten zijn online te bestellen en verkrijgbaar bij een selectief aantal 
met zorg uitgekozen winkels. Maximaal 1 winkel per stad. De shirts zijn anders door de waanzinnige prints 
en/of details en zeker ook omdat ze per stuk genummerd zijn. Dat wil zeggen dat er per shirt maximaal 149 
van gemaakt worden zodat degene die het draagt iets bijzonders en unieks heeft. Om dit te realiseren werken 
we uitsluitend met gerenommeerde fabrieken en leveranciers (3 in Europa) die een mooi kwaliteitsproduct 
kunnen maken, want dat is waar bb chum voor staat en waar mannen ons om waarderen. Wij besteden net 
dat beetje meer aandacht aan onze collectie, aan onze klanten met hun bestellingen. Wij zijn als merk echt 
een vriend voor de zelfbewuste kleurrijke mannen. Deze mannen helpen we graag door shirts en andere 
producten (blazers, sokken, riemen en t-shirts) te bieden met de juiste kleur, flair, finesse, service, en kwaliteit. 
Hierbij is ‘de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding’ leading.” 
Martijn toont het e.e.a. aan shirts en colberts die hij in huis heeft. Iedere maand komt er een nieuwe collectie 
uit, vertelt hij. Hierbij maakt het niet uit of het zomer of winter is, dat gaat het hele jaar door.  
In Purmerend werken zij samen met Bram Mannenmode. “Kleur aan de man brengen, spice on your identity!” 

3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Mannen van 35 jaar en ouder. En dan voornamelijk in Nederland. Maar we hebben ook wel bestellingen in 
België en Duitsland en zelfs in Amerika”, zegt Martijn. Hoe bereiken jullie de klanten? “Wij voeren nog geen 
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reclamecampagne maar zijn hier wel mee bezig. Nu delen wij onze producten vooral via social media. 
Daarnaast maken klanten kennis met ons via mond tot mond reclame.”  

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Mijn compagnon en ik zijn begonnen in 2013, 21 september dit jaar bestonden wij dus 6 jaar”, zegt Martijn 
trots. “Daarvoor heb ik voor grote retailers gewerkt. Sinds 1997 zit ik in de retail. Ongeveer 7 jaar geleden is 
het idee van bb chum ontstaan toen ik in Parijs was. Ik heb toen overwogen om de print overhemden naar 
Nederland te halen of om het zelf te gaan produceren. Dat laatste heb ik gekozen. Ik kreeg in die tijd vaak 
complimenten als ik zo een gekleurd shirt droeg in Nederland. Toen ik dit idee besprak met mijn huidige 
compagnon hebben wij het samen opgepakt en zijn plannen gaan maken. Peggy komt uit de mode en is een 
vriendin van mijn vrouw. Wij kunnen met onze ervaringen nu met onze eigen ideeën aan de slag gaan. En 
daarmee hebben we een eigen en onderscheidend merk neergezet voor mannen zonder compromissen. Met 
bb chum wil en heb ik samen met Peggy bewezen dat wij kleur aan de man kunnen brengen. Wij gunnen het 
andere mannen ook om deze shirts te kunnen dragen”, aldus Martijn. 
Waar de naam vandaan komt? BB van de oprichters Peggy Benner-Haullussy en Martijn Both. Chum betekent 
maatje, vriend. 

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
“Peggy en ik zijn ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Wij zijn continu bezig met 
vernieuwing. Het moet verrassend blijven en dat is ook het uitdagende van ons bedrijf. De prints worden 
ontworpen door eigen stylisten maar bedenken we ook zelf.” 
 
6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

Op dit moment niet maakt Martijn even geen tijd vrij voor maatschappelijke betrokkenheid. Wie weet komt 
dat op een later moment weer. Martijn heeft wel bijdragen geleverd aan de Rotary en aan de basisschool van 
zijn kinderen.   

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Het grote voordeel vind ik de relatief grote vrijheid om te doen wat je zelf goed dunkt. Maar alles komt wel 
altijd terecht bij jezelf. Je moet er dus altijd voor gaan maar dat heeft ook weer zijn charme. Vervanging is er 
door mijn compagnon.” 

8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Een duidelijke visie en onderscheid maken. Dat is je meerwaarde. Vervolgens heb je uithoudingsvermogen en 
doorzettingsvermogen nodig.” 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

“Los van de printen en service die wij leveren, geeft ons persoonlijke contact net dat stukje meer. We gaan 
voor kwaliteit en denken mee met onze klanten. Tenslotte pakken wij het ook mooi in met een persoonlijk 
geschreven kaart. Wij ontvangen veel complimenten”, laat Martijn weten.   
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9. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Martijn noemt Phil Knight, de oprichter van Nike. Hij heeft een boek geschreven genaamd “Shoe Dog”.  

10. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

“Over 5 jaar ziet de wereld voor de mannen er een stuk kleurrijker uit en is bb chum een begrip bij mannen. 
Dus meer mannen die onze shirts afnemen, persoonlijk bij winkels of via onze website. Wij hebben Nederland 
goed veroverd en gaan ook in andere landen aan de slag. Martijn noemt Scandinavië, Engeland, Duitsland en 
ook Spanje. 

11. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Stilstaan is de ondergang, innoveren is het antwoord! Blijf investeren en verzamel de juiste mensen om je 
heen. Durf risico’s te nemen want zonder risico nooit een groot succes, maar praat ook met mensen als het 
minder gaat, want het gaat echt niet altijd goed en dan is gedeelde smart halve smart. Tot zover alle teksten 
voor op een tegeltje aan de wand.” 

12. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

Prima interview! Ik bedank Martijn voor zijn verhaal.  
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