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De Ondernemers 
 

Wij zijn Hennie (59) en Nick (29) van Rijswijk en hebben samen de dagelijkse leiding van RIWI Invest 

B.V. 

 

Hennie: ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Naast mijn zoon Nick werken mijn vrouw Mandy en 

zoon Kenn (20) ook mee in de onderneming. Mijn twee dochters hebben hun draai gevonden in de 

medische wereld. Na mijn atheneumopleiding en een vervolgopleiding tot gediplomeerd inkoper, 

ben ik gaan werken  in het toenmalige familiebedrijf, dat zich bezighield met in- en export van 

allerhande consumentenartikelen, de exploitatie van benzinestations en onroerend goed. Inmiddels 

ben ik 25 jaar actief in de tweewielerbranche, waarvan vele jaren bij gerenommeerde partijen, 

aanvankelijk als inkoopdirecteur en later als CEO. Hierdoor heb ik binnen deze branche een zeer 

uitgebreid netwerk opgebouwd. In de afgelopen jaren heb ik Nick uitvoerig kennis laten maken met 

mijn netwerk en draag ik mijn kennis aan hem over, zodat hij mij in de toekomst kan opvolgen en de 

continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.  

 

Mijn sterktes zijn: (internationaal) netwerker, mensgericht, ‘een man een man een woord een 

woord-mentaliteit’, grenzeloze ambitie en daadkracht. 

 

Mijn zwaktes zijn: workaholic zonder verdere echte hobby’s. 

 

Nick: ik ben alleenstaand en nog inwonend bij mijn ouders. Ik ben van origine verkeersvlieger en ben 

afgestudeerd luchtvaartingenieur. Sinds 2012 ben ik in de onderneming gestapt op verzoek van mijn 

vader. Nu als minderheidsaandeelhouder. De bedoeling is dat mijn aandeel in de onderneming in de 

nabije toekomst groeit naar die van meerderheidsaandeelhouder.   

 

Mijn sterktes zijn: punctueel (pietje precies), analytisch, goed met computers en administratief breed 

onderlegd. 

 

Mijn zwaktes zijn: soms te rechtlijnig; het is bij mij ‘zwart of wit’ terwijl de situatie soms vraagt om 

‘grijs’.  

 

Wij beiden leven van de inkomsten uit de onderneming. 

  



 

 

Aanvullende Financiële Informatie 
 

Onderstaande cijfers betreffen t/m 2017 alleen Prijssnijder B.V., en zijn daarna geconsolideerd 
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-)  

 Historische cijfers Tussentijdse 
cijfers 

Prognosecijfers 

 2015 2016 2017 2018  
t/m 31-07 

2018 2019 

Omzet 1143 1218 1385 750 1490 1771 

Brutowinst 599 640 691 399 824 992 

Afschrijvingen -45 -30 -26 -7 -11 -9 

Overige bedrijfskosten -420 -411 -529 -333 -592 -627 

Bedrijfsresultaat 134 199 135 59 221 287 

Financiële baten (+) of lasten (-) -18 -6 -16 -9 -13 -7 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)       

Resultaat voor belasting 116 193 119 50 209 280 

Belasting 0 0 -2 -10 -42 -59 

Resultaat na belasting 116 193 117 40 167 221 

Privé-onttrekkingen       

 

Balans (x € 1.000,-)  

ACTIVA 2016 2017 2018-07 

Vaste activa 48 23 22 

Financiële activa    

Vlottende activa 264 362 701 

Liquide middelen 3 2 8 

Totaal 315 387 731 

PASSIVA 

Eigen vermogen -40 77 108 

Langlopende verplichtingen 67 45 207 

Kortlopende verplichtingen 288 265 416 

Totaal 315 387 731 

RATIO’s* 

Solvabiliteit neg 20% 15% 

Liquiditeit (current ratio) 0.92 1.37 1.70 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 
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