
 

 
 

BIJLAGE BIJ PROJECT 19375 | Bitter & van Raam De Meubelmakers 
 

De Ondernemers 

 

Joris Bitter | 33 jaar 
Ongehuwd, huurwoning in Amsterdam 

 

Opleiding: afgestudeerd meubelmaker 4-jarige opleiding op het Hout- en meubileringcollege in 

Amsterdam 

 

Werkervaring: 

Vóór mijn opleiding werkte ik bij Habes meubelen in Huizen. Na mijn opleiding heb ik daar nog een jaar 

gewerkt. Daarna ben ik freelance meubelmaker geworden. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Ik heb in 

deze tijd bij diverse meubelmakers (o.a. Van Velsen meubelmakerij & interieurbouw, ID interieurbouw 

en Ontwerpbureau Fanchamps) mogen werken en een kijkje kunnen nemen in hun keuken. Ook voerde 

ik regelmatig eigen bouwprojecten uit. Ik weet precies hoe ik wel en niet wil werken. Veel 

communiceren met de klant helpt. Het moet iets moois worden waar de afnemer tevreden over is. 

Kwaliteit leveren is altijd mijn uitgangspunt, en dat wordt beloond. Ik word vaak gewoon door mond-

tot-mond reclame weer door nieuwe klanten benaderd. 

 

Steve van Raam | 28 jaar 

Verloofd, koopwoning in Aalsmeer 

 

Opleidingen: 

• Koninklijke Militaire Academie 

• Diploma mbo Metaalbewerking behaald op het Technisch college west Amsterdam  

• Afgestudeerd meubelmaker op het Hout- en meubileringcollege in Amsterdam 

 

Werkervaring: 

Ik ben opgegroeid in een bouwfamilie en ben altijd graag met mijn handen aan het werk geweest. Sinds 

ik mij kan herinneren ben ik al aanwezig op de bouwplaats, of werkte ik in schoolvakanties bij mijn vader 

en stiefvader in de bouw.  

 

Mijn jongensdroom was beroepsmilitair te worden. Maar ik was na mijn vooropleiding nog te jong, dus 

heb ik eerst wat werkervaring opgedaan. Toen ik oud genoeg was, ben ik begonnen als 

pantserinfanterist bij de Koninklijke Landmacht. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het werken in 

teamverband, discipline en structuur. Ik miste echter het gevoel om iets moois te creëren en ben 

daarom de opleiding tot meubelmaker gaan volgen. Tijdens mijn laatste stage bij Ontwerpbureau 

Fanchamps kreeg ik de mogelijkheid om daar freelance werk te doen. Vanaf dat moment ben ik gestart 

als zelfstandige. Uiteindelijk mocht ik voor Fanchamps prachtige projecten begeleiden en 

(mede)uitvoeren, onder andere het hoofdkantoor van DIESEL, Theater Amsterdam, Vastgoedkantoor 

Breevast en groot project in Uruguay. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/joris-bitter-01854020/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/steve-van-raam-a16b45134/


 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 
 

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

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Omzet 96 105 161 292 385 

Brutowinst 61 55 98 199 266 

Af: Afschrijvingen 4 2 5 18 18 

Af: Overige bedrijfskosten 23 23 101 113 152 

Bedrijfsresultaat 34 30 -8 68 96 

Af: Financiële lasten    3 3 

Resultaat voor belasting 34 30 -8 65 93 

Af: Belasting  nvt  nvt -2 14 19 

Resultaat na belasting 34 30 -7 51 74 

 
De jaarcijfers 2016 en 2017 betreffen de gecombineerde cijfers van de eenmanszaken van de heren Bitter 

en Raam. Vanaf 2018 gaat het om de cijfers van Bitter en Raam B.V. 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 2018 Na investering 

ACTIVA  

Vaste Activa 22 31 

Financiële activa  0 0 

Vlottende activa 14 17 

Liquide middelen 11 39 

Totaal 46 87 

PASSIVA  

Eigen vermogen 4 4 

Langlopende verplichtingen 4 36 

Kortlopende verplichtingen 39 47 

Totaal 46 87 

RATIO’S * 

Solvabiliteit 8% 4% 

Liquiditeit (current ratio) 0,6 1,2 

 
* 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

