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De Ondernemer 

Oualid Riddersma | 27 jaar 
Samenwonend in een huurwoning 
 
Opleiding:  
Na de mavo heb ik de opleiding Paardenhouderij en aanvullend de opleiding Marketingcommunicatie 
gevolgd. Hierna ben ik gestart aan een opleiding Small Business en Commerciële Economie aan Avans 
Hoge School Breda, maar ben hiermee gestopt om meer tijd in mijn eigen bedrijf te steken. 

 
Werkervaring:  
Relevante werkervaring deed ik op met mijn eerste bedrijfje Riddersma Events; ik richtte de 
eenmanszaak op in 2011. Hiermee heb de basis van het ondernemen geleerd, zoals het bijhouden van 
een administratie, maar vooral ook hoe je diensten en producten op een snelle en efficiënte manier op 
de markt brengt. In 2015 heb ik dit bedrijf verkocht, nadat het bedrijf sterk gegroeid was.   

  
Tijdens diverse stages bij snelgroeiende bedrijven in de regio heb ik veel geleerd over online marketing, 
het opbouwen van een relatiebestand en moderne afzetkanalen (online conversies genereren).  
 

Ik ben ervan overtuigd dat zich op het gebied van klantenservice een nieuwe revolutie gaat afspelen;  

0900-nummers zijn achterhaald en klanten worden steeds zelfstandiger, doordat zij via internet steeds 

beter in staat zijn aanbieders te vergelijken en te selecteren. Klantenservice is juist een onderdeel dat 

het verschil kan maken, zoals Coolblue al heeft bewezen.  

 

Ik heb mensenkennis en ben goed in staat na te denken over de vraag in de markt en klantwensen, en 

dit te onderbouwen met berekeningen. Ik heb een analytisch denkvermogen en ben goed in het 

opbouwen van duurzame relaties met leveranciers en afnemers. Ik houd van hard werken en geef niet 

snel op. 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Jaarcijfers en prognoses Verhuurwinkel.nl B.V. 
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Historische cijfers Prognoses 

 2016 2017 2018  2019 2020 

Omzet 18 70 140 237 249 

Brutowinst 2 45 98 166 174 

Af: Afschrijvingen 1 3 10 17 17 

Af: Overige bedrijfskosten 14 39 80 132 142 

Bedrijfsresultaat - 13 3 8 17 15 

Af: Financiële lasten  1 1 1 4 3 

Resultaat voor belasting - 14 2 7 13 12 

Af: Belasting 0 0 0 3 4 

Resultaat na belasting - 14 2 7 10 8 

 

https://riddersmaevents.nl/


 

 
 
 

Balans (x € 1.000,-) 2016 2017 Na 
financiering 

ACTIVA 

Vaste activa 6 24 87 

Financiële activa 0 0 0 

Vlottende activa 3 12 16 

Liquide middelen 0 0 8 

Totaal 9 36 111 

PASSIVA 

Eigen vermogen -9 -7 0 

Langlopende verplichtingen 0 3 50 

Kortlopende verplichtingen 18 40 61 

Totaal 9 36 111 

RATIO’s* 

Solvabiliteit Neg Neg 0 

Liquiditeit (current ratio) 0.2 0.3 0.4 

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

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

