
 

 
  

 
 

BIJLAGE BIJ PROJECT 19128 | Happix 
 

 

De Ondernemer 

Robert Govers | 48 jaar  

Samenwonend, geen kinderen 

Koopwoning in Breda 

 

Opleiding:    

 

• Gymnasium 

• Chemie aan de Technische Universiteit te Eindhoven  

• Fotovakschool  

• Tientallen cursussen op het gebied van verkoop, marketing, overtuigingskracht, presentaties, 

ondernemen, web-marketing, management 

 

Werkervaring: 

 

• Sinds 1992 ervaring van meer dan 500 bruidsreportages en duizenden portretten 

• Opdrachten voor Philips, Dietsmann, Dockwise, Schwarzkopf, Hertel, Rowij, Renault, VVD 

• Aanbevolen als (bruids)fotograaf door exclusieve locaties als Landgoed Wolfslaar in Breda, De Hooge 

Vuursche in Baarn, Landgoed Voorlinden in Wassenaar of Te Werve in Rijswijk 

• Internationale opdrachten in Rusland, Nigeria, Congo, België, Duitsland, Italië & Frankrijk 

• Seminars gegeven in Duitsland, Zwitserland, België en Nederland voor Professional Imaging, 

Fotowerkstatt, Beeldcentrum, de Fotovakschool en in eigen beheer 

• Deelname en exposities op Miljonair Fair Amsterdam in 2008, 2009, 2010 en 2011 

• Publicaties en interviews in vele (vak)bladen als PF professionele fotografie, Miljonair, De Fotograaf, 

High Profile, Living in Style, Bruid & Bruidegom, Trouwen, BN DeStem 

• Jurylid Bruidsfoto Award 

   

Als kind liep ik op de lagere school bij handenarbeid altijd eerst een rondje door de klas om te kijken wat 

iedereen maakte. Daarna maakte ik met de opgedane inspiratie mijn eigen versie die uiteindelijk helemaal 

anders was en meestal een goede beoordeling opleverde. Op de middelbare school noemde ik dat 

‘analytisch creatief’. Nu weet ik dat dat ‘innovatie’ heet. 

  

Ik ben een bouwer. Ik vind het leuk oplossingen te bedenken voor een probleem. Het houdt me vast tot 

dat gelukt is. Improvisatie met de lange termijn in gedachten; het idee of inzicht dat daartoe leidt komt 

altijd wel ergens ineens voorbij. Deze vorm van associatieve creativiteit heb ik altijd gehad en zie ik als 

een gelukkige gave. 

  

Ik hou erg van ‘om het hoekje kijken’. Ik wil altijd zien wat ergens achter zit. Ik denk graag op de lange 

termijn en heb een hekel aan brandjes blussen. Ik durf gecalculeerde risico’s aan te gaan, ook grote, maar 

spring niet in het diepe zonder eerst wat meer inzicht te hebben ontwikkeld hoe het concept er uit ziet. 

  

Voor mij is een leven lang leren en ontwikkelen een voorwaarde voor geluk. Stilstand is saai. Ik ben 

geneigd net zolang door te duwen tot de oplossing er is. Daarbij valt ook wel eens wat om aan de zijkant, 

http://www.linkedin.com/in/robertgovers/


 

 
  

 
 

al heb ik dat intussen beter onder controle. Geduld is ook geen al te sterk punt. Als iets niet werkt, 

verdiep ik me daarin tot ik het lek boven heb. 

  

Wat me altijd gehinderd heeft is dat je in de fotografie slechts twee handen hebt. Je loopt op zeker 

moment tegen een grens aan. Fotografie is niet schaalbaar. Ook niet als je met collega’s werkt, want die 

beginnen óf voor zichzelf óf het lukt hen niet binnen de bedrijfsstijl te werken. Ik heb jaren gezocht naar 

iets wat wél schaalbaar is. 

  

In de jaren fotografie heb ik zaken anders aangepakt dan mijn collega's en daarmee een goedlopende 

internationale praktijk opgebouwd. Deze jaren waren een continu scholingsproces, waarbij ik de kans 

kreeg bij veel mensen en bedrijven binnen te kijken. 

 

Happix is voor mij de kans om kennis en vaardigheden te combineren met het innoveren van een markt, 

waarin ik al 25 jaar actief ben. Het is de uitdaging waar ik naar toe gewerkt heb, alles komt hier samen. Ik 

heb er het plezier in dat ik ook in mijn eerste fotografiejaren had. 

  

Karaktertechnisch ben ik gedreven, taakgericht en extravert. Ik hou van het delegeren en toevertrouwen 

van verantwoordelijkheid, waarbij ik het fijn vind de mensen te ondersteunen en te faciliteren, zeker als ik 

hen persoonlijk zie groeien. Mensen die hierin niet mee kunnen, nemen vanzelf afscheid. 

  

Ik vind persoonlijke groei belangrijk en wil ook anderen laten groeien. Daarom ben ik één dag per week 

niet operationeel aanwezig en werk dan áán het bedrijf in plaats van erin. Om de medewerkers te laten 

groeien heb ik vanaf het begin gekozen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te 

leggen en continu te investeren in kennis en persoonlijke groei van mijzelf en van alle medewerkers. 

Daarmee is de leercurve steil en wordt Happix nu al gezamenlijk gedragen. 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 

Zappix B.V. 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Historische cijfers Prognoses 

2017 2018  
t/m Q2 

2018 2019 
 

2020 2021 

Omzet 76 45 75 260 1167 3144 

Brutowinst -48 -27 25 110 432 949 

Afschrijvingen   3 3 4 5 

Overige bedrijfskosten 70 64 97 138 361 512 

Bedrijfsresultaat -118 -91 -75 -31 67 432 

Financiële baten (+) of lasten (-)  -5 -5 -8 -8 -8 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)       

Resultaat voor belasting -118 -96 -98 -39 59 424 

Belasting      46 

Resultaat na belasting -118 -96 -98 -39 59 376 

 

De omzet van Happix bestaat zoals genoemd uit webomzet, partnerschappen, niet ingewisselde Nationaal 

Fotokado vouchers en verkoop van aanvullende producten. Met de begrote marketingcampange zal de 

http://www.robertgovers.nl/


 

 
  

 
 

vindbaarheid en zichtbaarheid van Happix op internet stijgen en de webomzet naar verwachting 

verdriedubbelen. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de berekening van de prognoses.  

 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2016 2017 

Vaste activa 0 0 

Financiële activa 0 0 

Vlottende activa 1 12 

Liquide middelen 6 24 

Totaal 7 36 

PASSIVA   

Eigen vermogen - 5 - 123 

Langlopende verplichtingen 0 0 

Kortlopende verplichtingen 12 159 

Totaal 7 36 

RATIO’s*   

Solvabiliteit Neg Neg 

Liquiditeit (current ratio) 0.6 0.2 

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

