


FONK zet met regelmaat bureaus in the spotlight die duurzame issues hoog 
op de agenda hebben staan. The Gardeners, dat wegens aanhoudende groei 
onlangs het management team heeft uitgebreid, is daar een vorobeeld van. We 
spraken met founder Maria Evers.

De groene waarde voorop 

Maira Evers (The Gardeners): 
‘Oprechtheid van merken is op dit moment een onderwerp van discussie’

r zijn meerdere bureau-initiatieven die groen 
(duurzame) issues hoog in het vaandel hebben staan. 
Dat geldt ook voor jullie bureau.  Waarin onderscheidt 
The Gardeners zich?

Maira Evers: ‘Wij focussen ons met de Gardeners vooral op 
het maken van een positieve impact. Dat kan zijn omdat je 
merk of initiatief groen of duurzaam is, maar voor ons gaat 
het ook veel verder dan dat. Een positieve impact kan ook 
gemaakt worden door een glimlach te brengen of geluk te 
verspreiden. Een goede omschrijving van onze pay off 
Where good things grow zou zijn dat we werken met 
merken en mensen die bewust omgaan met de wereld om 
hen heen. En er altijd voor proberen te kiezen om het 
goede te doen.’
Pratend over duurzame issues: wat zijn volgens jou de ‘hete 
hangijzers’ van dit moment?
‘Op dit moment - tijdens corona - merk ik dat de 
oprechtheid van merken een onderwerp van discussie is. 
Door corona hebben we kunnen zien hoe goed de pauze/
reset voor de gezondheid van aarde en dus ook de mensen 
is. Dat biedt hoop en gaf me een heel positief gevoel over de 
toekomst. Het feit dat wij de toekomst van onze kinderen 
op een positieve manier ‘opnieuw’ kunnen beïnvloeden 
door bewuste keuzes te maken. Maar als ik dan zie dat 
bedrijven extra hard gaan produceren om economische 
verliezen in te halen, stemt dat niet hoopvol. Ik hoop dat 
mensen leren van de corona-crisis. Dat het niet alleen maar 
gaat om geld, maar dat er ook een andere waarde is – noem 
het een groene waarde (zie tegenlicht uitzending van 10 
mei). Tegelijkertijd hebben de bewuste keuzes die we nu 
maken, ook een keerzijde, namelijk dat de andere helft van 
de wereld afhankelijk is van wat wij nu als 
consumptiemaatschappij ervaren en wat we als ‘rijkere’ 
beschaving (met sociaal vangnet) makkelijk kunnen laten 

liggen. Als wij nu zeggen: ‘Nee, we willen niks meer kopen 
bij, ik noem maar wat, ZARA en H&M’ dan hebben 
ongelooflijk veel mensen geen inkomsten meer. Mensen die 
in de textielindustrie onder moeilijke omstandigheden 
werken worden dan nog harder getroffen. Een interessante 
discussie waarbij je eigenlijk bedrijven verantwoordelijk 
zou moeten stellen om hun businessmodel zo aan te passen 
dat de werknemers hun baan en inkomsten behouden 
terwijl wat er van de band rolt een betere - en duurzame 
- purpose dient. Dat gebeurt overigens wel al nu en het is 
mooi om te zien waar mensen mee komen. Hopelijk gaat 
het verder dan de nu nog mooie maar korte termijn 

oplossingen zoals mondkapjes of handgel. Maar goed, 
interessante discussie dus…  absoluut eentje die gevoerd 
moet worden.’
Wat is op dit moment volgens jou een absolute must do voor 
marketeers van sustainable brands?
‘Echte verandering begint van binnenuit en niet met slimme 
marketing, dus altijd bij je core blijven. En als dit goed zit, 
zorgen dat je in je verhaal blijft geloven, de juiste mensen 
intern en extern bij je merk zoekt en zo het goede van je 
merk steeds meer uitbouwt en wereldkundig maakt, al is dat 
makkelijker gezegd dan gedaan.’
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Door corona hebben we kunnen 
zien hoe goed de pauze/reset voor 
de gezondheid van aarde en  
dus ook de mensen is



top 5 sustainble brands
Wat is jouw persoonlijke top 5 als het gaat om duurzame 
(consumenten) merken en waarom?
‘Infarm - Brengt een nieuw assortiment verse groenten en 
kruiden dat in modulaire vertical farms in of dichtbij de 
supermarkt groeit. Dit cloud-based netwerk zorgt voor 99% 
minder ruimtegebruik, 95% minder water, 90% minder 
transport (dus veel minder CO2 uitstoot), 75% minder 
meststoffen en chemische pesticiden, en het is verser dan vers 
want het groeit letterlijk voor je neus. Dit is de toekomst van 
efficiënt voedsel kweken. 
Tesla, Wat een revolutie heeft Tesla teweeggebracht. Ze waren 
hun tijd ver vooruit, de grote merken komen er nu pas mee. 
Niet alleen is de auto elektrisch, Tesla had jaar en dag al vegan 
leer, nu gaan andere automerken dit ook overnemen.
Stella mccartney, al begin 2000 begon zij haar duurzame coole 
modemerk. Toen werd ze gezien als eco nerd, nu wordt het 
steeds meer mainstream. 
Seepje, ik was al fan, maar was om na hun presentatie bij de 
jurering van de coolest brands. Wat een tof initiatief met mega 
twee mega enthousiaste ondernemers aan het hoofd van het 
bedrijf. Ik heb het sindsdien in huis en ben fan! 
Method is ook een mooi voorbeeld van een eco 
schoonmaakmerk, goed voor de wereld en met veel fun.
En dan tot slot Naïf. Opgericht door twee vaders die 
ondervonden dat er zelfs in babyverzorging schadelijke stoffen 
zaten en besloten het anders te doen.’

middel
Als jij het voor het zeggen had, wat mòet er dan echt anders?
‘Dat duurzaamheid als doel wordt gezien. Duurzaamheid is een 
middel om dingen beter te maken. Je voelt dat sommige merken 
duurzaamheid op hun lijstje zetten zo van: ‘hier moeten we wat 
mee’. Maar als het gezien wordt als een middel of een manier 
om de mensen die je bedient, je eigen product en/of de wereld, 
beter te maken, dan komt het van binnenuit.’
Wat zijn jouw favoriete social campagnes binnen jullie 
vakgebied?
‘We deelden deze campagne onlangs nog op onze eigen 
Insta: #cleanairnow van Greenpeace. Gemaakt door Ogilvy 
Shanghai en Hong Kong. En natuurlijk die van Triodos Bank 
van Dawn: Reset the economy. Dat is toch een hele mooie 
gedachte?’
Eigen recent werk waar je trots op bent?
Door Corona zijn we onwijs veel aan het concepten en 
ontwikkelen. De - in een week bedachte en geproduceerde 
- campagne voor Het Vergeten Kind is er een van. De 
introductie van Infarm in Nederland. Nu nog kleinschalig, 
maar er komt meer …  De recruitment-campagne waarmee 
we Subway als klant hebben binnengehaald, is nu in 
productie en zal in juli live gaan. Verder zit er vooral veel in 
de pijpleiding. Er waren wat projecten on hold gezet, maar er 
is gelukkig alweer beweging! Eerder bedachte campagnes 
gaan nu weer langzamerhand opgestart worden. Ik verwacht 
vanaf de zomer veel meer te kunnen vertellen.’
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Samen moeten we het doen, houd vol!
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