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Anne vertelt...

J U N Y  2 0 2 0  |  

Grootste telecombedrijf van
Nederland

Het begon allemaal fantastisch. Ik werkte bij het grootste telecombedrijf van

Nederland en daar waren wij het eerste bedrijf, waarbij de klant  face to face,

met de afdeling Klachtenafhandeling kon spreken. De eerste jaren bleek dat

een uitkomst. Ik werd op handen gedragen, mensen konden hun klachten

uiten en ik probeerde het zo goed en zo kwaad als het kon op te lossen.

Iedere week ging ik dan ook met een fles wijn, doos chocolade of een bos 

 bloemen naar huis, als waardering van de klanten.

 

Na een aantal jaar veranderde dat. Het werd gewoon en mensen kwamen

binnen met het idee dat je het direct voor ze op kon lossen. Ging dat niet...

dan vlogen de dreigementen om je oren. Steeds vaker ging ik met tegenzin

naar mijn werk.

 

Dus werd het tijd voor een nieuwe stap... Voor mijn man en stiefzoons nam ik

al veel taken uit handen. Iemand attendeerde mij erop dat ik eigenlijk het

werk van een VA deed. Tijd om op onderzoek uit te gaan. Het klopte precies

en besloot ik een opleiding tot VA te volgen. De beste stap die ik ooit

gemaakt heb. Daarnaast volgde ik de opleiding voor Social media Expert bij

Mark Bongers. Binnen 1 maand zat ik vol met klanten. Zo snel kan het gaan...

 

 

grootste uitkeringsinstantie & ondernemers 

ANDO SUPPORT

Anne Donhuijsen



VAN DE LUIERS NAAR
ADJUNCT-DIRECTRICE 
EN VERDER

Anoeska vertelt...
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Hoe ik kansen kreeg...

Ik zie me nog lopen, een warme zomerdag, 19 jaar oud. Prachtige gebouwen, 

dure auto's... ik was er nog nooit geweest, op de Herengracht. Hier had ik mijn 1e

sollicitatie voor een baan in de kinderopvang. Ik werd aangenomen.

 

Binnen korte tijd werd ik gevraagd als adjunct-directrice, waarbij ik de kans

 kreeg om mij te bewijzen tussen de advocaten, bekende Nederlanders en minis-

ters. Het werd een goede leerschool en een sterk begin van m'n verdere loopbaan.

 

Mooie kansen volgde. Na mijn verhuizing naar Texel, begon ik in de housekeeping 

in een hotel, werd daar al snel receptioniste en daarna hotelmanager. Na 

een aantal jaar volop in het hotelwezen gewerkt te hebben, zocht ik naar wat meer

regelmaat in mijn leven en werd ik aangenomen op de klantenservice bij een bedrijf

die boekhoudsoftware ontwikkelt. Als snel werd ik opleidingscoach, mocht ik de

salesafdeling opzetten en werd accountmanager van de accountantskantoren. 

 

Mooie banen allemaal... maar 'het voor mezelf beginnen' kriebelde. Ik werd

gecertificeerd VA en richte mij op bedrijfsgroei. Al snel coachte en adviseerde ik 

veel VA's en starte ik uiteindelijk een opleiding voor startende en ervaren VA's.

 

 

Kinderopvang, hotel & boekhoudsoftware

VA PRAKTIJK

Anoeska Eyi 



Samen
onlinebemiddelingexperts.nl

Anne: "Samen deden wij de opleiding tot VA, hadden direct

een klik en hielden contact. Toen Anoeska de VA Praktijk

begon, verzorgde ik daar de Social Media. De samenwerking

verliep prima, maar ik kreeg steeds meer klanten en was meer

dan fulltime bezig met Ando Support" 

 

Waar Anne handen te kort kwam, had Anoeska VA's om haar

heen die op zoek waren naar opdrachten. Anoeska: "Ons idee

om samen verder te gaan werd geboren. Anne was goed in

opdrachten binnen halen en ik had een groep om me heen die

op zoek was naar opdrachten. Hoe'n mooie combi is dat.

onlinebemiddelingexperts.nl werd een feit.

 

Anne: "Eind oktober hadden wij ons eerste gezamelijke

webinar voor VA's, waarin wij ons manier van bemiddelen

voorstelde. Een manier die toen nog niemand had en waarbij

we zoveel enthousiasme kregen dat de eerste VA's zich direct

inschreven."

Altijd contact gehouden

 

Anoeska: "Ons idee om met een groep van 15 vaste VA's

op zoek te gaan naar opdrachten, bleek binnen 3

maanden een te kleine groep. We hadden 2 VA's met

dezelfde expertise, maar kregen grotere opdrachten

binnen. Zo kwam er een prachtig bedrijf voorbij die

software voor scholen ontwikkelt van basisschool  tot

universiteit in heel Nederland".

 

Anne: "Een grote opdracht die ons maanden werk levert

voor minimaal 7 VA' ,waardoor wij onze visie moesten

bijdraaien. Hoe mooi is dat... binnen 3 maanden hadden

we te weinig VA's voor alleen al deze opdracht en

hebben nu een campagne  uitstaan om nog meer VA's en

opdrachtgevers te kunnen matchen.

 

Daarnaast zijn we al bij RTLZ geweest, ben ik bij Ando

Support ondernemer van Bruisend Brabant, geven we

masterclasses, SuccesFactor Livedagen en ondertussen

ook opleidingen voor ondernemers.  We werken we

iedere dag met veel plezier samen met enthousiaste VA's

en tevreden opdrachtgevers.

 

Anoeska: "Een businessvriendin rijker, prachtige

bedrijven en een top team van VA's om ons heen, zorgen

er voor dat wij iedere dag vol passie bezig zijn! Het

ondernemerschap brengt ons iedere dag een grote

glimlach op ons gezicht!"

 

 

Hoe snel het kan gaan...

Binnen 3 maanden een super leuk team van

gecertificeerde VA's met allemaal eigen expertises

RTLZ spotte ons binnen 1 maand

 

 

 

 

 

 

 


