


 



 



 

En het mooie is... het staat in de 
nationale beroepengids als één van de beroepen van de toekomst



Anne & Anoeska, de gezichten achter....



Geboren in 1980, getrouwd, moeder van twee
meiden van 6 en 9 jaar en eigenaar van twee
prachtige bedrijven. 

Ik ben een mensenmens. Jarenlang manager,
(opleiding)coach &oprichter van de
salesafdeling binnen verschillende branches
geweest en nu succesvol onderneemster. Door
jarenlang aan het roer van kleine en grote
bedrijven te hebben gestaan, wil en kan ik
niet anders dan mijn passie delen met jou

Hai, ik ben Anoeska

Eigenaar VA Praktijk en Anne & Anoeska
@vapraktijk



Geboren in 1979, getrouwd, (bonus)moeder
van 3 jonge mannen van 16, 23 en 26 en
eigenaar van 2 prachtige bedrijven. Ik ben een
'what you see is, is what you get'mens.

Jarenlang klantexpert geweest bij de grootste
telecomaanbieder van Nederland. Ondertussen
al een aantal jaar een succesvol VA en nu ook
opleider bij de VA Praktijk. 
Vragen over social media? Dan moet je bij mij
zijn!

Hai, ik ben Anne

Eigenaar VA Praktijk, Anne & Anoeska en
Ando Support
@vapraktijk



 
Waar onderscheidt de VA Praktijk

zich onder andere in:

 

Anne werkt nog steeds een aantal uur als VA om zo op
de hoogte te blijven van wat er op de markt speelt 

Live-chat/mail

Jarenlange ervaring in de top van kleine en grote
bedrijven met expertise 'groei en zichtbaarheid' 

Jarenlange sales en klantreis ervaring 

20 jaar coaching & Management ervaring aan boord

 Betaling in 12 of 24 termijnen



 
Waar onderscheidt de VA Praktijk

zich onder andere in:

 

Korte lijnen en binnen 1 werkdag antwoord op jouw
vragen zodat je niet stagneert. Je hoeft niet 3 weken te
wachten op een coachingsgesprek 

Het mee kunnen denken in groei, management en
mindset vanwege je jarenlange ervaring op
management/directieniveau, coaching en customer
experience 

Wij met alle VA's een heel groot team vormen en
samen delen en groeien 

Het succes van jou als VA wat enorm belangrijk voor
ons is

Maandelijks online groepscoaching waar je alle vragen
kunt stellen en masterclasses  waar je bi j kunt zijn 





Wat je van ons kan verwachten

3 Trajecten en mogelijkheid voor
betaling in 12 of 24 maanden
*wil je in 1x betalen? Stuur dan een e-mail naar
info@vapraktijk.nl voor meer informatie

Een unieke korting van € 150,- op je
opleiding

In dit voorstel vind je

mailto:info@vapraktijk.nl
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ONZE TRAJECTEN

 VA PROF ONLINE
GROEISTRATEEG 

Zet jouw bedrijf en die van je klanten

succesvol in de markt

Neem taken uit handen, maar denk ook

mee op niveau en maak een strategisch

plan, waardoor jouw klanten een

enorme groei doormaken. Gebruik onze

bewezen strategieën 

Zorg voor zichtbaarheid, groei, meer

klanten en succes voor jouw

onderneming en die van je klanten.

03
MAXIMAAL RESULTAAT IN 

6 MAANDEN
Een traject van 6 maanden waarin jij in

korte tijd jouw bedrijf (en dus ook jouw

klanten) succesvol in de markt zet!

Inclusief 3 livedagen & 1 jaar, iedere 3

weken een online Q&A 

Waarbij jij kiest voor maximaal resultaat,

waarin je ambitie combineert met goed

verdienen en succesvolle en

geautomatiseerde leadwinning, onze

Succescircle op klanten

Werk aan de Law of Attraction, Money

Mindset, Profit First, Internetfasting &

High End Branding

01
ONLINE & MEER

Zet je bedrijf met een sterk fundament

in de markt 

Kies je Niche, ideale klant en ga tijdens

de opleiding op zoek naar je betalende,

ideale klant

Ontvang alle documenten als AVG,

overeenkomst en Privacyverklaring 

Ben niet alleen en vorm samen met ons

en alle andere VA's een team met een

groot aantal expertises waardoor je met

elkaar groeit!



VA ONLINE & MEER
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Via een eigen code krijg je 1 jaar lang toegang tot jouw persoonlijke

leeromgeving en volg je de modules online. In de leeromgeving vind

je checklisten, opdrachten, de tools die als VA onmisbaar zijn en dé

MusthaveMethode voor tijdbesparing en gemak. Je kunt eenvoudig

contact leggen met je mede deelnemers en vragen stellen.

Dus hebben wij de opleiding bij de VA Praktijk zo ingericht zoals wij

het zelf ook zouden willen: 

 
Geniet van een duidelijke, praktische online opleiding in combinatie

met coaching. Zet binnen no time een professioneel bedrijf neer. 

In de opleiding leer je aan de hand van checklisten, modules en tips

hoe je jouw bedrijf opzet en wat je daar voor nodig hebt. Denk aan 

verzekeringen, inschrijving, inrichting etc. 

Daarnaast kijk je naar welke taken jij wilt aanbieden, wat jouw niche

is, wie is jouw ideale klant, hoe die ideale klant niet om jou heen kan

en hoe je zo snel mogelijk zorgt dat je klanten bereikt. Verder leren

we je welke tools onmisbaar zijn als professioneel VA. Dat en nog veel

meer leer je bij de VA Praktijk.



VA ONLINE & MEER
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 Praktisch

 Professioneel

 Je kunt er direct mee aan de slag én

 We helpen je bij het neerzetten van een sterk fundament     

 waardoor jij je bedrijf succesvol neerzet. 

 verzekering

 inschrijving

 inrichting

 wat is jouw niche

 wie is jouw ideale klant

 welke taken ga je aanbieden

 hoe kunnen klanten niet om jou heen en worden betalende

klant

 welke tools heb je nodig als professioneel VA

Denk bijvoorbeeld aan:

 

Verder vind je in onze opleiding;

Bonus: masterclass van Social media expert Anne t.w.v. €197,- waardoor

je niet meer onzichtbaar kán zijn.

Bonus: Info WordPress met thema t.w.v. €997,-

Bonus: Dé Musthave Methode die alleen de VA Praktijk heeft

Bonus: Video’s online werken Snelstart

Bonus: Voorbeeld Privacyverklaring

Bonus: Voorbeeld Protocol

Bonus: Voorbeeld Register van Verwerkingsactiviteiten

en nog 

Bonus: Mindset & Sales

Bonus: Online groepscoachingsessie Start Sterk

Bonus: Gratis maandelijkse online groepscoaching

Bonus: 2x 45 minuten 1 op 1 coaching met Anne of Anoeska

Bonus: Fikse korting op Live-events

Bonus: Toegang tot onze active online community



VA PROF ONLINE GROEISTRATEEG
  

 

En delen onze teksten die wij gebruiken van campagnes, funnels, mails
etc. die je zo mag gebruiken

Verder vind je in onze opleiding:

✨ 58 video’s MailBlue/Active Campaign
✨ Social media
✨ Verschillende tools zoals Doodly
✨ Dé Musthave Methode voor iedere VA
✨ Video’s online werken met SnelStart
✨ Vertellen en delen wij onze manier van teksten schrijven 
✨ De kracht van mindset en opdrachten
✨ Hoe sales je vriend wordt
✨ Hoe je kan werken aan je giga groei
✨ SEO
✨ Slim boekhouden Profit First
✨ Branding
✨ Leads via LinkedIn
✨ Instagram training

Bonus: Gratis maandelijkse online groepscoaching
Bonus: 2x 45 minuten 1 op 1 coaching met Anne of Anoeska
Bonus: Fikse korting op Live-events
Bonus: Toegang tot onze active online community
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 Campagnes maken
 Social media, LinkedIn, Insta/Facebook
 Funnels maken
 Een e-maillijst opbouwen
 We delen onze volledige strategie die succesvol is, waarbij
je teksten direct kunt kopiëren en waarbij je keuzes kan
maken over bijvoorbeeld:

 een webinar
 enquête
 gratis weggever

VA Professional SuccesFactor GroeiStrategie. Speciaal voor de
ambitieuze VA die zich als professional in de markt wil zetten
en direct grote stappen wilt maken! 

VA Professional Online GroeiStrategie
Wanneer je gebruik maakt van de Online GroeiStrategie zorg
je dat jouw klanten komen, zonder daar 24/7 voor te hoeven
werken.

Je leert o.a.

Via een eigen code krijg je 2 jaar lang toegang tot jouw
persoonlijke leeromgeving en volg je de modules online.

 



MAXIMAAL RESULTAAT IN 6 MAANDEN
 

 
Boost your business in 6 maanden bij Anne & Anoeska. Werken aan jouw

bedrijf en (money)mindset zodat jij  je zakelijk kunt onderscheiden van de

rest en  ook zeker in je prive leven .  

In dit succesvolle traject delen wij onze volledige SUCCESCIRCLE. Dat houdt

in dat je van de start om aan klanten te komen tot aan de opdracht wordt

meegenomen in onze succesmethode. Een echte GAMECHANGER

Met deze SUCCESCIRCLE zorg je er voor dat jij en je klanten zo snel mogelijk

groeien op de meest geautomatiseerde manier. Wij delen ons geheim hoe

wij binnen ons eerste jaar meer dan €100.000,- omzetten terwijl we een

doelstelling van €45.000,- stelden en dat zonder harde sales!

Naast de SUCCESCIRCLE ontvang je in de online leeromgeving de opleiding

MAXIMAAL RESULTAAT met o.a.: 

Customer experience

Moneymindset

Law of Attraction

Internetfasting

Maak je je doelen zichtbaar en waar

Prijsbepaling en sturen op cijfers

Financiële vrijheid

 
Omdat het om een Boost your Business traject gaat, helpen wij jou ook

LIVE met jouw bedrijf en zit het onderstaande bij het traject inbegrepen:

3 livedagen waar we met een kleine groep samenwerken en jij alle je

vragen op basis van jouw bedrijf kunt stellen. Wij denken en werken dus

live mee aan je bedrijf en bieden hierop MAATWERK. 

1 jaar lang, elke 3 weken een Q&A waar je al je vragen kunt stellen.

(uitgesloten zomervakantieperiode). Dat betekent dat 1 jaar lang toegang

hebt tot de online samenwerking trajecten/Q&A per 3 weken, waar jij al

jouw vragen kunt stellen en dus stappen kunt blijven zetten!

Dit programma biedt jou de mogelijkheid om op de snelste manier door te

groeien met je bedrijf. Een echte boost, voor maximaal resultaat, waarbij je

6 maanden intensief van start gaat en daarna nog een half jaar gebruik

kunt maken van begeleiding.

Via een eigen code krijg je onbeperkt toegang 

tot jouw persoonlijke leeromgeving en volg je 

de modules online én offline!03



SNEL ANTWOORD
ZODAT JE DOOR

KUNT GAAN

MAANDELIJKSE
ONLINE

GROEPSCOACHING

VORMEN
EEN GROOT, WARM
TEAM SAMEN MET

HUN KLANTEN

1 OP 1 COACHING

 
EXPERTISE

STRATEGIEEN
GROEI

GROOTDENKEN
ANNE & ANOESKA

 
AANDACHT

PASSIE
INZET

COMPASSIE

Waar staan wij voor



01 02 03
VAN LOONDIENST NAAR SUCCESVOL HIGH END ONDERNEMER

MET DEZE MOGELIJLKHEDEN

Start en online Kick-
off VA Online & Meer 

 
 

 

VA Professional
Online GroeiStrateeg 

Maximaal resultaat
in 6 maanden
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Bij alle trajecten heb je

 

05
Verder heb je

 
 

KvK, verzekering, voorbeeld
overeenkomsten, ideale klant,

branding, niche, online
boekhouden, bouwen website,

betalende klanten
 
 

 

SEO, teksten schrijven, groei,
strategieën, MailBlue, Insta,

Leads via LinkedIn, Campagnes,
Profit First 

 
 

 

Moneymindsetet, Law of Attraction,
Brandingspecial

Prijsbepaling, sturen op cijfers,
Financiele vrijheid en dé

Succescircle + 3 livedagen op maat
 
 
 

 

toegang tot onze actieve
community, levenslang toegang tot
de trajecten, lidmaatschap bij de
groep Anne & Anoeska waar we

opdrachten bundelen
 
 

 

Het 1e jaar gratis maandelijks
toegang tot onze online

groepscoaching en bij Maximaal
resultaat zelfs 1 jaar lang eens

per 3 weken een Q&A
 
 

 



VA Professional
ONLINE GROEISTRATEEG

Betaling 12 maanden, per keer

VA Online & Meer
 VA START STERK

Maximaal resultaat
IN 6 MAANDEN

€167,-
Betaling 24 maanden, per keer 

€187,-
Betaling 24 maanden , per keer

€247,-

030201



Nadja 
�k ben langer bez�g dan verwacht. De ople�d�ng duurt
langer omdat �k t��dens de 1e maand al klanten kreeg. Het
�s een hele complete ople�d�ng en �e start d�rect met het
profess�oneel opzetten van �e bedr��f en het zet �e d�rect
aan het denken.
Last but not least... de begele�d�ng �s echt gewoon top! Ze
staan echt voor �e klaar! 

Mariette 
Er z��n veel aanb�eders voor tra�ecten maar m��n
gevoel ze� dat �k b�� de VA Prakt��k moest z��n.
�nm�ddels gecert�f�ceerd VA en VA Prof en het �s
echt zo.. �e kan en mag alles vragen! 

Voor m�� �s zowel zakel��k als pr�vé een wereld voor me
open gegaan! 



Meer vr��he�d w�lt betreft werkplek en
t��ds�ndel�ng

Vanaf �edere werkplek w�lt werken,
ook t��dens �e re�s

W�lt werken op �ouw voorwaarden en
w�lt werken met pass�e 

Graag persoonl��k & zakel��k en w�lt
groe�en 

Dit is voor jou als je



�e kan de tra�ecten naast �ouw hu�d�ge baan
starten en ook zo al t��dens �e ople�d�ng met �e
bedr��f starten. Daarnaast staat het VA schap als 1
van de beroepen van de toekomst

Q. Loop ik geen financieel risico?

�e kan op �eder gewenst moment starten.
Maandel��ks organ�seren we een onl�ne
groepscoach�ng Start Sterk, waarb�� �e al een
enorme boost hebt en aanslu�t�ng v�ndt b�� de
andere VA's d�e gestart z��n. 

Q. Wanneer kan ik starten?

FAQS
Dat dachten w�� ook. Dat �e echt zelfstand�g
ondernemer werd. Echter ben �e dat wel op
pap�er, maar de groep van VA's d�e �e om �e heen
hebt en de act�eve commun�ty waar �e levenslang
toegang tot hebt, zorgen ervoor dat �e samen
groe�t.  

Q. Ben ik niet alleen als VA?

�a zeker! Het VA-schap staat �n de nat�onale
beroepeng�ds als 1 van de 20 beroepen van de
toekomst. Daarnaast heeft het een enorme
groe�spurt gekregen door Cov�d-19. Thu�swerken
�s het n�euwe normaal geworden vanaf 2020.
Daarb�� z�en de ondernemers de grote voordelen
van het werken met VA's. �n onze commun�ty
bundelen we ook opdrachten.

Q. Is er wel vraag naar VA's?



PAK JE BONUS 
 

Gebruik de kortingscode van

€150,-:

 

KORTING-SPECIAL

 

 

01STAP1 02STAP 2 03STAP 3

LET'S DO THIS

BESTEL
 

Voor het spectaculaire 3 trajecten

aanbod: hier

START DIRECT
 

En dan... kan je dezelfde dag nog

van start! Je ontvangt de

inlogcode en begint aan een

geweldige reis die je zowel

zakelijk als persoonlijk heel veel

gaat brengen 

https://vapraktijk.nl/inhoud-3-trajecten/




Dat w�� �ou en �e bedr��f ser�eus nemen
en vol pass�e w�llen meedenken met
�ouw succes

 

Wat je van ons mag verwachten

Dat �e n�et st�l hoeft en w�� b�� vragen
max�maal b�nnen 1 werkdag antwoord
op �ouw vraag geven. Daarnaast hebben
we maandel��ks grat�s Q&A's en/of
onl�ne coach�ng

Dat �e �e aanslu�t b�� onze act�eve
commun�ty van VA's waar �e de
mogel��khe�d kr��gt om op zoek te gaan
naar budd�es 

Dat w�� onze �aren ervar�ng zoals
(ople�d�ng)coach, management en
klantprofess�onal en de kenn�s waar w��
ondertussen meer dan €100.000,- �n
hebben geïnvesteerd, met �ou delen!



Dank je wel
Dank �e wel voor �ouw �nteresse. Deze
brochure �s met l�efde gemaakt. 

Mocht �e nog vragen en/of opmerk�ngen
hebben of behoefte aan een gesprek, dan
horen we d�t natuurl��k graag. Stuur �e ma�l
naar �nfo@vaprakt��k.nl of bel 06 419 73 053


