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De Ondernemers 
Wij zijn Björn van Dongen en Erika Hansen uit respectievelijk Andijk en Hoorn. Wij zijn bevriend sinds 

2012, nadat we tijdens de verkoop van een marktplaatsproduct een grote klik bleken te hebben. Onze 

klik is dusdanig dat wij 14 juli 2016 samen het grote avontuur aangingen om de eerste in Nederland 

gevestigde vomFASS te openen, in Den Haag. Deze vestiging is nu drie jaar open en per 1 september 

2019 openen we de tweede vomFASS-winkel in Amsterdam. 

 

Björn van Dongen | 48 jaar 

 

Ik ben alleenstaand, wat mij alle ruimte biedt om me op mijn ondernemingen te richten. Voordat Erika 

en ik in 2016 startten met vomFASS Den Haag, werkte ik 12,5 jaar als financieel manager in het 

bankwezen. Hier gaf ik leiding aan ruim twintig mensen. Ik heb daardoor goed leren delegeren, weet 

hoe je medewerkers kunt motiveren en wat er in een bedrijf omgaat. Daarnaast ben ik een creatief 

denker en door mijn ervaring als verkoper in mijn jonge jaren weet ik goed in te spelen op de wensen 

van de klant. Aandachtpunt is dat graag ik controle wil houden over de zaken en ongeduldig ben. De 

oplossing duurt soms langer doordat ik een probleem niet makkelijk loslaat, waardoor er geen ruimte 

ontstaat om oplossingsgericht te denken. Hiervan ben ik me bewust en verbetering is gaande. 

 

Erika Hansen | 56 jaar  

 

Ik ben bijna dertig jaar getrouwd. Mijn kinderen zijn volwassen en wonen niet meer thuis. Ik heb mezelf 

de vraag gesteld: Over welke kwaliteiten beschik je om het bedrijf tot een succes te brengen? Het 

antwoord is: ik hou van aanpakken, dat heb ik altijd gedaan. Zodra ik de mogelijkheid had om te werken 

(in de schoolvakanties) ben ik aan de slag gegaan. Ik had dienstverbanden van metaalbewerker tot 

verkoper, en van office manager tot kleuterleidster. Voordat ik in 2016 begon met vomFASS Den Haag 

had ik 13 jaar een eigen praktijk als psychotherapeut.  

 

Door al deze ervaring beschik ik over goede sociale vaardigheden, flexibiliteit, creativiteit, inzicht in 

processen en een probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden zet ik ook in als ondernemer. Björn 

en ik vullen elkaar daarbij goed aan. Mijn manier van leiding geven is onconventioneel. Collega’s uit mijn 

praktijk vinden dat ik een natuurlijke manier van leidinggeven heb en duidelijk mijn grenzen weet te 

bewaken. Aandachtspunt is dat ik soms impulsief kan zijn door de vele ideeën die ik heb. Ik heb mezelf 

aangeleerd om eerst na te denken en dan pas te handelen. Dat lukt inmiddels aardig.’’  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.linkedin.com/in/bj%C3%B6rn-van-dongen-39202813/?originalSubdomain=nl


 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 
 

De jaarcijfers van 2017 en 2018 hebben betrekking op Kodiak Holding B.V. en Vom FASS Den Haag B.V. 

De prognoses betreffen de nieuwe vestiging, die geëxploiteerd wordt in Vom FASS Amsterdam B.V. (in 

oprichting). 

 

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

 
2017 2018 

2019  
(4 mnd) 

2020 2021 2022 

Omzet 114 136 253 850 912 948 

Brutowinst 62 79 139 442 480 499 

Af: Afschrijvingen 10 10 2    6 6  6 

Af: Overige bedrijfskosten 46 45 83 312 325 333 

Bedrijfsresultaat 6 24 54 124 149 160 

Af: Financiële lasten 4 4  3 6 5 4  

Resultaat voor belasting 2 20 51 118 144 156 

Af: Belasting 1 4 10 22 27 30 

Resultaat na belasting 1 16 41 96 117 126 

 

De balans van 2017 en 2018 tonen de geconsolideerde cijfers van Kodiak Holding B.V. en Vom FASS Den 

Haag B.V. De balans na investering toont de geconsolideerde cijfers van Kodiak Holding B.V., Vom FASS 

Den Haag B.V.  en Vom FASS Amsterdam B.V. (in oprichting). 

 

Balans (x € 1.000,- 2017 2018 BNI 

ACTIVA 

Vaste activa 86 76 142 

Financiële activa 0 0 0 

Vlottende activa 45 53  85 

Liquide middelen  3  9  34 

Totaal  134  138  261 

PASSIVA 

Eigen vermogen 6 22   40 

Achtergestelde lening  0 0 50 

Langlopende verplichtingen 111 107 162 

Kortlopende verplichtingen 17 9 9 

Totaal 134 138 261 

RATIO’s* 

Solvabiliteit 4% 16% 15% 

Liquiditeit (current ratio) 2,8 6,9 13,2 

 
* 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

