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A
shja Bosboom-Fetvaciyan is eigenaar
van Scala, uitgever van hobbybladen
als Railhobby, Mjamtaart en haakma-
gazine Aan de Haak. In print én online.

Daarnaast maakt ze bladen voor derden, zoals
Jumbo magazine Smulweb en tijdschrift Het
Ree.   

Het bedrijf telt twintig medewerkers en een
flexibele schil van driehonderd auteurs, vormge-
vers en fotografen. Haar ouders begonnen de on-
derneming in 1992. ,,Mijn vader werkte als uitge-
ver bij Wegener. Toen hij 46 jaar was kon hij de
raad van bestuur in, maar dat was niks voor hem.
Hij is toen vanuit een corporate omgeving on-
dernemer geworden. Mijn moeder heeft haar
baan opgezegd en ze zijn Scala gestart.”

Ashja studeerde hotelmanagement, spreekt
veel talen en ambieerde een internationale car-
rière. ,,Ik zou Scala niet overnemen maar toen er
een overnamebod werd gedaan, raakte dat me. In
diezelfde periode werd ik verliefd op mijn man.
Die twee dingen maakten dat ik in 1998 in het
bedrijf ging werken.”

In 2001 stortte de markt in en Scala dreigde
failliet te gaan. ,,Als iedereen in de stress schiet,
denk ik: Hoe gaan we dit fiksen? Hoe binden we
abonnees en adverteerders aan onze merken, zo-

‘Crisis? Topjaar juist!’
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‘Met familie moet je wandelen, niet handelen’, zegt men.
Toch is meer dan de helft van de ondernemingen een familiebedrijf.
Lutske Bonsma bezoekt familiebedrijven in de regio. Vandaag:
Uitgeverij Scala. ‘We zijn klaar voor het ontwikkelen van een nieuw
tijdschrift of een overname.’

dat we een volgende crisis beter aankunnen? We
zijn toen online en print gaan combineren. We
bouwden een online platform en boden artike-
len uit ons archief als extra service gratis aan aan
onze abonnees. Online versterkte offline en om-
gekeerd; zo boden we meerwaarde.”

Inmiddels is het bedrijf gezond en heeft de
loopbaan van Ashja een internationale compo-
nent gekregen. ,,Ik vond het zonde dat we veel
energie stoppen in het maken van goede content
en dat we er na publicatie in print en online niks
meer mee doen. Daarom hebben we webshop
Hobbyou.nl opgezet. Daar kun je behalve online
losse artikelen ook tijdschriften in print en doe-
het-zelf-pakketten bestellen. In coronatijd is de
webshop geëxplodeerd. Driehonderd procent
groei, onder andere door de verkoop van haakpa-
tronen. 

Daarnaast hebben we samenwerking gezocht
met buitenlandse uitgevers. Aan de Haak wordt
nu bijvoorbeeld in het Duits uitgegeven. Ook
verkopen we veel artikelen via online platforms
als Readly, waar je tijdschriften uit de hele we-
reld kunt lezen. Onlangs hebben we voor het
eerst een nummer van Aan de Haak in zijn ge-
heel in het Engels online geplaatst, terwijl dat
niet in print verschenen is. De volgende stap is
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hobbyou.com maken… waarom niet? Ik durf te
dromen.”

,,Ondernemen is topsport; je moet steeds mee-
gaan met ontwikkelingen en ik doe dingen niet
half. Vroeger dacht ik dat ik alles zelf moest doen;
nu is er meer balans tussen privé en zakelijk. Dat
kan onder meer doordat ik heel veel vertrouwen in
mijn medewerkers heb. Zoveel zelfs dat mijn man
en ik voor zijn werk afgelopen jaar vijf maanden
naar Bonaire zijn gegaan. Via zoom kon ik op af-
stand werken.”

,,Onze focus ligt in het opschalen van onze
sterke merken door internationale content te ma-
ken. Daarnaast zijn we klaar voor het ontwikkelen
van een nieuw tijdschrift of het doen van een over-
name. In 2025 willen we 2,5 miljoen euro omzet
draaien, waarbij we 70 procent uit onze eigen mer-
ken halen en voor dertig procent een communica-
tiebureau voor derden zijn.”


