Over mij
NAAM: Sabina Scholtens
LAND: Nederland
PLAATS: Zaanstreek
NATIONALITEIT: Nederlandse
Achtergrond: Universiteit Fiscaal Recht
SECTOR: Financiën
LEEFTIJD: 1980
POSITIE:Accountant bij Vanhier en Eigenaar van
Timmerfabriek Visser
BEDRIJF: Vanhier MKB accountants/adviseurs en
Timmerfabriek Visser
Tips voor leraren:
Voorbeeld van een jonge vrouw, die doelgericht
werkt aan haar ambities. Zowel als medeeigenaar van een timmerfabriek, als een van de
eerste vrouwelijke partners willen worden in
haar accountancy maatschap.
Vrouwen in een mannenwereld.
Achtergrond en carrière
Ook al ben ik nu pas 35 jaar, ik ben al zo’n 15
jaar in het accountancy vak actief. Eerst, tijdens
mijn studie, als aangiftemedewerker bij Deloitte,
daarna ben ik bij Berk, doorgegroeid tot
adviseur. Letterlijk op een hogere verdieping!
In die tijd heb ik ook samen met mijn man het
familiebedrijf Timmerfabriek Visser
overgenomen. Hij is de directeur, de dagelijkse
manager. Ik ben vanzelfsprekend
verantwoordelijk voor de financiën.
Sinds 2011 werk ik bij Vanhier accountants,
waar ik de ‘huisarts’ van de MKB in de
Zaanstreek kan zijn. Bij Vanhier ben ik in
opleiding om een van de eerste vrouwelijke
partners te worden. Ik heb daar ook een coach
voor. Ik wil namelijk ook graag ondernemer zijn
in mijn eigen vak.
Door de steun van mijn ouders, de kinderopvang
en scholen, komen onze twee kinderen niets
tekort. Ook al hadden we, toen mijn zoon jong
was, een bedje voor hem staan op de
timmerfabriek!
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About me
NAME: Sabina Scholtens
COUNTRY: the Netherlands
CITY: Zaanstreek
NATIONALITY: Dutch
BACKGROUND: University Fiscal Law
SECTOR: Finance
AGE: 1980
POSITION: Accountant at Vanhier and owner of
the Building & Carpentry Factory Visser
COMPANY: Vanhier SME accountants/advisers,
and Timmerfabriek Visser
Tips for teachers:
Example of a goal oriented young woman,
working towards ambitions. As well as being an
owner of a carpentry factory, as becoming one
of the first female partners in an accountancy
firm.
Women in a men’s world.
Background and career
I am already working for around 15 years in
the accountancy field, although I am just 35
years of age. I began, during my study, at
Deloitte as an assistant at the tax department.
At Berk’s accountancy I grew up to an advisory
position. Literarily on a higher floor! In that
same time, my husband and I took over the
family business the Building & Carpentry
Factory Visser. He is the director, daily
manager. I am naturally responsible for
finance. Since 2011 I am working at Vanhier
accountants and advisors, as the ‘doctor’ of
SME entrepreneurs. Because, I like to be also
an entrepreneur in my own profession, I follow
a partnership program to becoming one of the
first female partners at Vanhier. I attend a
coach for that target.
Our two children does not miss much attention
and affection, because of the lovely support of
my parents, the childcare and the schools.
Although we placed a bed for my son in the
carpentry factory, when he was younger!
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Ervaringen
Ik vind het heel belangrijk om als team te
werken. Ik kan mijn werk niet doen zonder de
receptioniste of aangiftemedewerker. Je doet het
samen.
Jaarlijks organiseren wij de Ladies Night bij
Vanhier, om kennis te delen en een platform te
bieden. We geven workshops met een ‘twist’ ,
bijvoorbeeld ‘zo zijn we niet getrouwd’ over
huwelijkse voorwaarden en het bedrijf, met
medewerking van professionals uit ons netwerk.
Ondernemende vrouwen is een doelgroep die we
nog weinig zien in de werkgeversclubs. Vrouwen
hebben ook veel vragen en zijn interactief. Erg
stimulerend. Natuurlijk is het meegenomen als
ze ook klant bij ons willen worden.
Vaardigheden/ ambities
‘Je krijgt de klanten, die bij je horen’. De
combinatie van accountant zijn en eigenaar van
een fabriek, maakt dat ik mijn klanten, de MKB
ondernemers, vooral in de maakindustrie, nog
beter begrijp en actief voor ze kan zijn om
problemen op te lossen. Ik begrijp hun
behoeften, emoties en zorgen. Soms kan een
bedrijf, door onzorgvuldigheid van anderen, op
het randje van faillissement gebracht worden,
terwijl het bedrijf gewoon gezond is. Ik zoek dat
dan goed uit en los het op, eventueel, samen
met andere professionals in ons netwerk.
Hints en Tips
‘Zet een stip aan de horizon, dat mag een hele
ambitieuze zijn’. Zoek uit, al tijdens je studie,
welke bagage je daarvoor nodig hebt. En ga
ervoor. Het komt je niet aanwaaien, je moet er
hard voor werken.
Je moet je ambities wel hardop uitspreken.
Niemand kan in je hoofd kijken.
Je bereikt de top alleen met steun van anderen.
Spreuken
 Alleen ga je misschien sneller, samen kom
je verder.
 Je krijgt de klanten, die bij je horen.
 Zet een stip aan de horizon, dat mag een
hele ambitieuze zijn. Ga ervoor.
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Experiences
I feel it quite important to work as a team. I
cannot do my work without the supporting
work of the receptionist and other workers. You
work together on receiving good results.
At Vanhier, we organise the yearly Ladies
Night. We offer female entrepreneurs a
platform, we share knowledge, together with
other professionals in our network.
We hardy see this category of women in the
Employers Clubs, however the women have a
lot of questions too. It is stimulating to do,
because women are actually quite interactive.
Of course it is a spinoff of this activity, when
they like to become our clients.
Skills/ ambitions
‘You get the clients, that belong to you’.
Because of the fact, that I combine being an
owner of a factory, with my accountancy
profession, I do understand, quite deeply, the
needs of SME entrepreneurs. Especially if they
producing goods. I understand their needs,
emotions and sorrows. Sometimes a healthy
company, can be brought to the burden of
bankruptcy, by negligent actions of others. I
then research the case quite profoundly, with
or without help of the professionals in our
network, to reach solutions.
Hints and Tips
‘Put a ‘dot’ on the horizon, that can be a quite
ambitious one’. Even during your study, you
figure out, the baggage you need for that goal.
And go for it! You have to work hard for let the
good things come to you.
You have to communicate the goals you want
to reach, no one can look into your head, if you
don’t say it out loud! With support of others,
you can reach your top.
Lucky Sayings
 Maybe you go faster on your own,
however together you’ll come further.
 You get the clients, that belong to you.
 Put a ‘dot’ on the horizon, that can be a
quite ambitious one. Go for it
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Tips voor leraren
Het boek Stratego voor Vrouwen door Monic
Buhrs en Elisa de Groot van ‘In Touch women
resource management’, geeft je een treffend
inzicht in de ‘ongeschreven regels’ op het werk
voor vrouwen naar de top. Ze beschrijven hoe
vrouwen geneigd zijn zich vooral op de
horizontale lijn van afstand en nabijheid te
bewegen, versus men in een mannencultuur
gewend is op de verticale as van gelijkheid naar
hiërarchie/status door te groeien.
Zij definiëren vijf fasen om strategisch(er) te
opereren van
1. hulpeloosheid, naar
2. bondgenootschap, naar
3. egomacht, naar
4. reflectie en zelfkennis, naar
5. persoonlijke visie en leiderschap. Een zeer
inspirerend boek.
Het vervolg is Stratego the next level.
De dames geven ook voortreffelijke
workshops!
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Tips for teachers
In the Dutch book Stratego voor Vrouwen by
Monic Buhrs en Elisa de Groot of ‘In Touch
women resource management’, you find a lot
of insights of the ‘unwritten rules’ of women to
the top. They describe how women tend to
operate on the horizontal line of distancecloseness, versus men are accustomed to
moving on the vertical line from equality- to
hierarchy/status.
They define five phases for women to (more)
strategic operating: from
1. helplessness to
2. bonding, to
3. ego-power, to
4. reflection and self-management,to
5. personal vision and leadership.
A very inspiring book.
The follow up: Stratego the next level.
The ladies also perform excellent
workshops!
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