Waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan?
Jaren geleden begonnen wij, Anne & Anoeska, aan onze reis als
ondernemer. Een reis die wij met vallen en opstaan succesvol
hebben afgelegd. Startend als Virtual Assistant groeiden wij al
snel door naar drie prachtige bedrijven.
Startend als opleider voor VA's, coachten wij ook al snel
ondernemers op Focus , Zichtbaarheid, Groei en Strategie,
waarna ook hier een opleiding voor volgde.
In deze brochure nemen we je graag mee in ons aanbod. Wil jij
nu sterk starten als (online) ondernemer of als Virtual Assistant,
bij beiden helpen wij jou graag met onze makkelijke multimedia
opleidingen naar de top!
Laten we eerst beginnen met een korte uitleg over de Virtual Assistant.

Virtual Assistant
Maar wat is een VA dan eigenlijk? Een VA staat voor Virtual Assistant en
kan alle taken die op afstand en online gedaan kunnen worden,
overnemen voor ondernemer. Denk aan:
Boekhouden/administratie
Social media/marketing
Klantenservice/sales
Websites/webshops bouwen
SEO/teksten schrijven
Back-office & organisatie
Eigenlijk doet de naam 'assistent' een VA veel te kort!
En wanneer je de tweede opleiding ook volgt, kan je zelfs
sparringpartner op niveau worden.

In dit magazine vind je
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
Verhalen van VA's

Hoe wij helpen bij opdrachten

Wie wij zijn

Anne & Anoeska, de gezichten achter....

Hai, ik ben Anoeska
Geboren in 1980, getrouwd, moeder van twee meiden van 7 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

Eigenaar VA Praktijk en Anne & Anoeska

Hai, ik ben Anne
Geboren in 1979, getrouwd, (bonus)moeder van 3 jonge mannen
van 17, 23 en 27 en eigenaar van drie 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 en technisch specialist bij de VA Praktijk.
Vragen over social media? Dan moet je bij mij zijn!

Eigenaar VA Praktijk, Anne & Anoeska en
Ando Support

Hét beroep van de toekomst!!!
VIRTUAL ASSISTANT OF 'GEWOON' ONLINE PROFESSIONAL
EN WERKEN OP AFSTAND
Hoe je het ook noemt, er is enorm veel vraag naar. Werken op afstand, of
het nu vanuit huis, het buitenland of vanuit een koffietentje is, online
werken is hot! En nog meer door Covid-19.
Daarnaast zijn veel bedrijven, naast hun offline bedrijf, bezig met het onlne
ondernemen. Zij zoeken professionals die hun bedrijf online in de markt
kunnen zetten. Dit kan vanuit het bedrijf zelf in loondienst óf als ZZP-er.
Zo zie je nu dat kledingwinkels hun bedrijf nog meer online plaatsen.
Administratie- en accountantskantoren gaan nog meer online!
Muziekscholen realiseren online academy's.
En het mooie is... Het VA-schap staat in de nationale beroepengids
als één van de beroepen van de toekomst.

Wanneer is dit interessant voor jou?
Als je...
✔️OP EEN PRAKTISCHE MANIER VEEL WILT LEREN WAARDOOR JE VEEL MEER TOEKOMSTPERSPECTIEF KRIJGT
EN OOK VEEL LEER VOOR IN LOONDIENST
✔️WILT WERKEN VANUIT HUIS, JE TUIN OF WAAR DAN OOK
✔️ER WIL ZIJN WANNEER JE KINDEREN UIT SCHOOL KOMEN OF ZIEK ZIJN
✔️WIL WERKEN VANAF EEN WIT STRAND OF VANUIT EEN LAND BEDEKT MET WITTE SNEEUW
✔️TOCH WIL WERKEN EN INKOMSTEN KUNNEN GENEREREN, MAAR WEL MET JE KIDS IN DE BUURT

Het verhaal van Ferry
Na jarenlang in de supermarkt te hebben gewerkt, besloot ik te stoppen... Dit omdat ik meer tijd met mijn gezin wilde en het beter wilde
organiseren wanneer mijn zoon ziek is of de school dicht is.
Daarnaast wilde ik meer qualitytime voor mezelf en ook met mijn gezin. Daarom besloot ik het roer volledig om te gooien en dat deed ik door
te starten met het volgen van een opleiding bij de VA Praktijk.
Ik had verwacht dat er vraag was naar VA’s en dat ik veel zou leren, maar hoe veel en hoe snel mijn leven veranderde had ik niet verwacht... Mijn
plan was om eerst de eerste maanden aan mijn opleiding te gaan, maar dat verliep heel anders. In maart was mijn branding al volledig klaar
omdat ik in februari al mijn eerste klant mocht verwelkomen. Een terugkerende klant!
Na 3 maanden moest ik stoppen met nieuwe klanten aannemen... gewoonweg omdat ik het te druk had!
Op 1 februari 2022 startte ik de opleiding en op 1 maart was mijn leven enorm veranderd.... en heel positief dan! In mei 2022 haalde ik mijn
eerste certificaat waarna ik nu bezig ben met traject 2 en 3. Ik ben niet meer te stoppen en ben zowel zakelijk als persoonlijk enorm gegroeid!

Ook bij ons ging het jarengeleden snel
Binnen korte tijd vol met klanten en...

...werden we ook nog binnen 1 maand gespot door Business Women
Nederland, RTLZ - De Barometer, RTL4 en 's-Hertogenbosch Bruist

En sinds 2021... Een unieke samenwerking met
Elle Office Support
Wat zijn wij blij met de warme samenwerking! Wij delen allen namelijk dezelfde passie:

VA’s helpen aan gave opdrachten en hen mooi op weg helpen!
Mariëlle, eigenaar van Elle Office Support, heeft sinds zij 7 jaar geleden begon, een prachtig team om haar heen gebouwd en wij, van
de VA Praktijk mogen haar daar nu bij helpen. Elle werkt samen met onze VA’s die in de opleiding zitten. Zo kunnen we mensen nog
eerder aan betaalde opdrachten helpen. Hoe mooi is dat! En deze samenwerking verloopt zo goed omdat wij, Mariëlle, Anne en
Anoeska, dezelfde passie hebben. Wanneer wij samen bezig zijn spat de energie er vanaf! En deze energie steken we graag in het op
weg helpen van andere VA’s.
Het bedrijf Elle Office Support
Mariëlle startte in 2015 met Elle Office Support. Dagelijks werkt zij met haar team als Virtual Assistant voor een groot aantal
ondernemers en bedrijven. Niet alleen werken Mariëlle en haar team op verschillende vlakken voor klanten. Elle Office Support heeft
ook een professionele telefoonservice opgezet. Zoals de dienst wordt omschreven: “Service met een gouden randje”.
Dus bij de VA Praktijk bundelen, plaatsen, helpen & denken we mee om aan opdrachten te komen en daar zijn ook de VA's in onze
opleiding enorm blij mee!

Shirley vertelt:
VA Het beroep van de toekomst!
Zo dankbaar dat ik begin april ben gestart met de VA PRAKTIJK opleiding bij Anne & Anoeska!!
Ik heb deze stap genomen omdat ik, naast mijn huidige administratieve job in loondienst, graag als VA een administratiekantoor en
andere diensten wil aanbieden.
Momenteel ben ik mijzelf aan het oriënteren en aan het ontdekken van welk specialisme mijn hart sneller gaat kloppen, want er komt
zoveel leuks op mijn pad!
Om je een voorbeeld te geven, Marketing, Profit First, maar ook Branding en Canva word ik zo blij van!
Inmiddels ben ik dus echt gestart als zelfstandig ondernemer en oh wat is het leuk!
De veelzijdigheid binnen deze opleiding en het brede aanbod, waarin je enorm de verdieping in gaat, vind ik geweldig!
Het is echt 1 grote ontdekkingsreis en zelf ervaar ik het als een enorme persoonlijke ontwikkeling en dus GROEI!
En oh wat was ik daar aan toe!!
Na, voor mijn gevoel, jarenlange stilstand in persoonlijke ontwikkeling, mede door lichamelijke ongemakken, is nu de tijd van nieuwe
kansen aangebroken, en die pak ik graag met beide handen aan.
Ik straal weer! Heb mega veel energie, voel me zo blij en ik kan zo genieten van al die kleine geluksmomentjes, zowel met alle toffe
dingen en mensen die nu op mijn pad komen in en buiten de opleiding, als ook het GELUK met mijn gezin! En de prachtige natuur!
Wat is het leven toch heerlijk!

De reden dat ik gekozen heb voor het VA-schap is dat ik meer vrijheid wil ervaren, zowel op gebied van onafhankelijkheid als wel op het privé- en
financiële vlak. Ik heb een gezin met 3 jongens. Ik wil heel graag mijn werk en gezin beter combineren, waardevolle herinneringen maken, door
bijvoorbeeld vaker met hen op vakantie te gaan!
Ik wil graag zelf beslissingen nemen, zelf de touwtjes in handen hebben, zelf doen waar ik blij van word! En waar mijn klant blij van wordt natuurlijk
en zo de passie in mijn werk blijven ervaren! Makkelijker kunnen leven, meer out of the box kunnen denken en doen, vooral DOEN!
En je verwacht waarschijnlijk dat je er alleen voor staat tijdens dit traject, maar niets is minder waar. Er is een fantastisch team binnen de
opleiding, maar er is ook een fijne Community en hierin kan je o.a. vragen stellen en nieuwe mensen ontmoeten én zelfs opdrachten en
potentiële opdrachtgevers vinden.
Ook worden er onderling Buddy-groepjes opgericht, binnen de opleiding, dus met gelijkgestemden. Hierin kunnen we lekker sparren en
ervaringen delen, tips geven en ontvangen. En bovenal zijn Anne & Anoeska echt fantastisch! Zij geven hun passie door, en staan altijd voor je
klaar. Als je even wat beren op de weg ziet, werkt hun peptalk zo goed dat je weer mega gemotiveerd raakt, vol zit met nieuwe energie en er weer
vol enthousiasme tegenaan gaat! Zo werkt dat bij mij in ieder geval wel! Haha
Denk je nu bij jezelf, dit wil ik ook! Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden naar wat de VA Praktijk mij allemaal te bieden heeft? Neem dan een
kijkje en snuffel lekker rond in dit magazine! Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad!

Shirley Smid

Anoeska: “Ik had het mezelf zo beloofd…
Als ik ooit kinderen kreeg, dan deed ik het nooit zoals de ouders waar ik nu
werkte in de kinderopvang.
Ik deed het inderdaad anders, ik was nog meer NIET thuis. Ik vertrok om
06:45 uur om op zijn vroegst weer om 19:00 uur thuis te komen en dat 5
dagen per week. Tot mijn oudste dochter van toen 4 niet meer door mij
getroost wilde worden… Ze ging wel naar papa of oma en op de
maandviering was ik de enige mama die er nooit was. Auw!!!
Ik startte de opleiding tot VA en direct daar achteraan de opleiding tot Online
business expert, gezamenlijke kosten, schrik niet, €15.000,- (2 certificaten,
zoals ons combi traject). Rond de 3 maanden had ik voor 32 uur facturabele
uren, maar het mooiste was… Ik haalde iedere dag mijn eigen dochter van
school, ging dan gezellig naar huis en kon zelf mee naar sport en was er voor
haar en ondertussen ook haar zusje. Wat een rijkdom nog steeds!!

Dit gun ik iedere vader en/of moeder! De hechting is zo enorm
belangrijk en de tijd gaat zo snel. De meiden zijn nu 7 en 9 jaar en als ik
realistisch kijk kan het zomaar zijn dat ze over 10 jaar uit huis zijn. Als
ze snel gaan studeren, betekent het dat je je kind zo’n 18 jaar bij je
thuis hebt! 18 jaar…
Ik weet nu iedere dag dat ik me geen zorgen hoef te maken over
opvang wanneer m’n meiden ziek zijn, wanneer er studiedagen zijn,
wanneer er vakantie is en ik ben er altijd, nu het weer kan, met de
maandviering. En ik weet dat ik er altijd voor mijn kinderen kon zijn. Dat
gun ik jou ook want het brengt jou veel meer rust en niet alleen jou…”

Anne: “Jarenlang werkte ik met veel plezier op de klantenservice.
Eerst bij het UWV, later bij KPN. Zeker bij deze laatste was ik best een aantal
jaren in dienst en zag ik vaak mogelijkheden hoe werkzaamheden anders,
makkelijker en sneller konden. Wanneer ik dat aan mijn manager aangaf, werd
dat al vaak weggewuifd. Ze willen het vanuit het MT op deze manier, dus zo doen
we het. Daar moest ik het maar mee doen…
En daar baalde ik dan zo van, dat ik uit een stil protest vaak het toch op m’n eigen
manier ging doen. Over het algemeen werkte dat voor mij prima, maar er bleef
altijd iets knagen, dat ik daar geen stem in mocht hebben.
Wat me ook steeds meer tegen begon te staan, was dat het rooster ingedeeld
werd, zonder dat er voorkeuren uitgesproken mochten worden. Zo moest ik dan
ook vaak aan m’n ouders vragen of ze mijn zoon konden ophalen na school, maar
nog erger, of ze hem ’s ochtends naar school konden brengen. Ik moest dan zelf
om 8 uur beginnen en daardoor dus behoorlijk vroeg opstaan. En ik ben echt
geen ochtendmens! Laat mij maar tot ’s avonds 23 uur werken, niets aan de hand
hoor!

Dus toen het VA-schap op m’n pad kwam, dacht ik: “Yes, ik kan m’n eigen tijden bepalen én
ik kan m’n werkzaamheden uitvoeren op de manier hoe ik dat het fijnste en het
makkelijkste vind!”
Elke dag gaat mijn laptop pas op z’n vroegst om 09.30 uur aan en ben ik totaal vrij in hoe ik
mijn werkzaamheden uitvoer! En fijnste is uiteindelijk, dat ik vanwege het thuiswerken ook
m’n 2 hondjes bij me kan hebben. Zeker omdat één van de twee wat extra zorg nodig
heeft en niet alleen kan blijven, is het heerlijk om lekker in m’n kantoor te werken waar de
honden om me heen scharrelen. Lekker op z’n tijd even wandelen en nooit ’s denken hoe
ik het nu weer moet regelen…
En dat gun ik jou ook: Werken op jouw voorwaarden en daarbij gezinsleden en huisdieren
de tijd kunnen geven die ze verdienen!”

AL STRUIKELEND KWAM IK TOT MEZELF
NA EEN HELE LANGE TIJD WIKKEN EN WEGEN OVER WELK PAD VOOR MIJ DE
JUISTE IS, HEB IK VOOR HET VA PAD GEKOZEN. HIER IS HEEL WAT AAN VOORAF
GEGAAN. GIERENDE BUIKPIJN, TRANEN MET TUITEN EN EINDELOOS
TWIJFELKONTEN.
IK BEN AL MIJN HELE LEVEN EEN BEETJE 'ALL OVER THE PLACE'. VOOR
SOMMIGEN MISSCHIEN INTENS MAAR IN EEN MOOI WOORD OOK WEL: MULTIGEPASSIONEERD. MIJN INTERESSES ZIJN ZO ONWIJS BREED DAT IK HET ALTIJD
LASTIG VIND WAT IK NOU ECHT WIL WANT EIGENLIJK WIL IK GEWOON HEEL VEEL
DINGEN TEGELIJKERTIJD. ZO VOLGDE IK DRIE VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN,
VAN TOERISME TOT RECHTEN EN UITEINDELIJK COMMUNICATIE. TWEE VAN DE
DRIE NETJES AFGEROND DUS DE GEDREVENHEID IS ER OOK. NAAST MIJN
OPLEIDING HAD IK VIJF VERSCHILLENDE BIJBAANTJES WANT JA, IK HOU NOU
EENMAAL VAN AFWISSELING.
TOEN HET MOMENT KWAM OM TE STARTEN MET EEN GROTE MENSEN BAAN,
WAS HET WEDEROM ZOEKEN WAT VOOR MIJ DE JUISTE BAAN WAS. EEN TIJDJE
GEWERKT AL RECRUITER, TOEN MARKETING MANAGER EN UITEINDELIJK WERD IK
INTERCEDENT BIJ RANDSTAD HOSPITALITY. WAAR IK HET LANGE TIJD ONWIJS
NAAR MIJN ZIN HEB GEHAD. ROTTERDAM AHOY WAS MIJN MAIN FOCUS EN ELKE
DAG WAS ANDERS. DAT IS WAAR IK ENERGIE VAN KRIJG! TOCH KWAM ER EEN
PUNT WAARBIJ IK ONRUSTIG WERD EN OP ZOEK GING NAAR ANDERE
MOGELIJKHEDEN. NA 4,5 JAAR WAS DE VEELZIJDIGHEID ER TOCH WEL EEN BEETJE
VANAF, IK KENDE HET KUNSTJE EN WAS TOE AAN NIEUWE PRIKKELS EN
UITDAGING. IK WILDE MIJN KWALITEITEN BETER BENUTTEN EN VOORAL MIJN
CREATIVITEIT MEER INZETTEN.

Fotograaf: Suzan Alberts

MET MIJN BREDE ACHTERGROND EN EMMER VOL ERVARINGEN, GING IK
ME DUS ORIËNTEREN OP WAAR IK NOU ECHT BLIJ VAN ZOU WORDEN. EEN
MAANDJE MADEIRA MET MIJN GEZIN ZORGDE UITEINDELIJK VOOR DE
JUISTE INZICHTEN. IK KWAM IN CONTACT MET ANNE VAN VA PRAKTIJK EN
TOEN GING HET INEENS SNEL. ZO SNEL DAT IK TWEE WEKEN LATER MIJN
BAAN OP ZEI, STARTTE MET DE VA PRAKTIJK EN DAARNAAST BEGON TE
TIMMEREN AAN MIJN BEDRIJF.
INMIDDELS PAS 1,5 MAAND VERDER MAAR HEEL WAT VA ERVARINGEN
RIJKER. ER LOPEN AL WAT KLEINE OPDRACHTEN, VEEL GESPREKKEN IN DE
PIJPLIJN EN OVER EEN AANTAL DAGEN GA IK MIJN BEDRIJF 'REGELHELFT'
INSCHRIJVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL. HET EERSTE ONDERDEEL
VAN DE OPLEIDING HEB IK MET VEEL PLEZIER DOORLOPEN EN AL BIJNA
AFGEROND. ONDERTUSSEN EEN WEBSITE GEBOUWD, BEDRIJFSFOTO'S
GESCHOTEN EN EEN LOGO ONTWORPEN. IK ZIT ER DUS VOOR DE VOLLE
200% IN EN HOOP DAN OOK OP EEN VLIEGENDE START.
IN IEDER GEVAL HEEL VEEL ZIN OM IN DIT ONWIJS VEELZIJDIGE VAK TE
GAAN VLAMMEN. IK HEB IN TIJDEN NIET ZOVEEL ENERGIE GEHAD EN HET
IS TOCH GEWELDIG DAT IK EINDELIJK AL MIJN KWALITEITEN IN ÉÉN
FUNCTIE KWIJT KAN. VOOR NU VOELT DIT ALS DE BESTE KEUZE DIE IK IN
TIJDEN GEMAAKT HEB...

MANDY SCHEFFER

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
Gegarandeerd binnen 1 werkdag antwoord via de mail
Iedere 2 weken online live-momenten (zomervakantie
uitgezonderd)
Jarenlange ervaring in de top van kleine en grote bedrijven met
expertise 'groei en zichtbaarheid'
Jarenlange sales en klantreis ervaring, dus helpen we je ook echt
HOE je aan klanten komt
Levenslang toegang tot de community waar we opdrachten en
vacatures bundelen en plaatsen

Waar onderscheidt de VA Praktijk
zich onder andere in:
20 jaar coaching & Management ervaring aan boord
Betaling in 12 of 24 termijnen
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 en een warme, actieve community hebben van 100+
actieve leden
Het succes van jou als VA wat enorm belangrijk voor ons is
Masterclasses waar je bi j kunt zijn
De opleidingen kunnen worden vergoed door het UWV en de VA
Praktijk is CRKBO geregistreerd

"Ik ben met de opleiding begonnen bij de VA Praktijk. Er zijn veel aanbieders, maar
mijn gevoel zei dat ik hier de opleiding moest volgen. Andere partijen zijn al zo
immens groot dat ik dacht, die kunnen mij de aandacht niet geven die ik nodig heb en
anderen vond ik erg zakelijk ingesteld en dat is juist mijn allergie!
Inmiddels ben ik een tijdje bezig en dat bevalt goed. Alle onderdelen worden
behandeld en het is écht zo... Je mag ALLES vragen! Er zijn zoveel kanten en
mogelijkheiden. Er gaat een wereld voor je open.
Ik zou zeggen, probeer het VA in spé traject eens van de VA Praktijk. Dat geeft al heel
wat inzichten en dan kan je altijd besluiten om een gesprek aan te gaan om alle vragen
nog eens te stellen die je wil. Ik snap al je vragen en die zijn heel logisch... Maar het
echte juiste antwoord op je vragen kun je alleen krijgen door het te onderzoeken en te
gaan doen!
Stoere woorden haha, van mij hè... Heb ik ook maar geleerd tijdens mijn reis in het VAschap hoor. Heel veel succes met je beslissingen en onthou: Bij vragen... gewoon
stellen!"
Mariëtte

Wist je dat wij ook werken met
het Anne & Anoeska STAP-budget:

Wij doen er nog eens €200,- extra bovenop
Je hoeft niet te wachten op goedkeuring
Geen wachtrij voor de aanvraag
Direct van start

Vragen? Mail naar info@vapraktijk.nl

Wat mag je van ons verwachten:
Wat mag je van ons verwachten
100% inzet vanuit ons om jou te begeleiden, mee te denken en
handvatten te bieden
Dat je na het volgen van ieder traject enorm veel kennis hebt
opgedaan en zowel zakelijk als persooonlijk groeit
Dat jij die professionele kennis kunt gebruiken om jouw eigen
bedrijf en ook die van klanten succesvol in de markt te zetten en
te laten groeien
Dat je tijdens de trajecten leert hoe je aan klanten komt en ook
daadwerkelijk al op zoek gaat naar betalende klanten
Je levenslang (lees zolang de VA praktijk bestaat), toegang hebt tot
de community van Anne & Anoeska, waar we opdrachten
delen/bundelen
And last but not least
Jij gaat jezelf als Professioneel ondernemer in de markt zetten,
waarbij je geniet van wat je aanbiedt & gaat leven volgens jouw
voorwaarden!

"Hi! Ik ben Anita, 46 jaar en op het moment nog ondernemer in de horeca. Half oktober heb ik definitief
voor mezelf besloten om per 1 januari 2021 uit de onderneming te stappen.
En nee, dit had niets te maken met Covid-19. Ik wist heel goed wat ik niet wilde, maar wat wilde ik dan
wel? Door het lezen van verschillende boeken, wat weer leidde tot snuffelen op social media, kwam ik
het VA in spé traject van de VA Praktijk tegen. Ik heb me hiervoor ingeschreven en alles viel eigenlijk vrij
snel op zijn plek.
Op 1 november besloten de opleiding te gaan doen en gelijk het hele pakket te nemen. Tijdens de
opleiding ontdek ik steeds meer wat mijn kwaliteiten zijn en hoe ik deze voor anderen kan gaan inzetten.
Het overbrengen van deze kwaliteiten aan je potentiële klanten vond ik nogal een dingetje. Zelfs terwijl
ik al 12 jaar ondernemer ben. Door de coaching van Anne merkte ik al snel dat ik het mezelf veel te
moeilijk maakte. Ik weet inmiddels precies wat ik wil, wie ik ben buiten de horeca en wat mijn kwaliteiten
zijn.
Ik heb de opleiding natuurlijk nog niet afgerond, maar m'n bedrijfsnaam ligt vast, logo is in de maak,
pitch ligt klaar en potentiële klanten ben ik al aan het benaderen. Dus kom maar op, 2021!"

Feiten:

➡️ Het beroep VA als één van de 22 beroepen van de
toekomst staat in de Nationale Beroepengids

➡️ Je het naast je baan in loondienst kunt doen en het
dus zonder financieel risico is

➡️ Onze 3 trajecten, dus ook Maximaal Resultaat, niet

voor niets vergoed worden door het UWV, bespreek dit
met je contactpersoon binnen het UWV

➡️ Wij geregistreerd staan bij het CRKBO
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Zet je bedrijf met een sterk fundament in

Zet jouw bedrijf en die van je klanten

Het 3e traject waarin jij in korte tijd jouw

de markt

succesvol in de markt

bedrijf (en dus ook jouw klanten) succesvol in

Kies je Niche, ideale klant en ga tijdens

Neem taken uit handen, maar denk

de markt zet! Inclusief 3 livedagen & 1 jaar,

de opleiding op zoek naar je betalende,

ook mee op niveau en maak een

iedere 3 weken een online Q&A

ideale klant

strategisch plan, waardoor jouw

Waarbij jij kiest voor maximaal resultaat,

Ontvang alle documenten als AVG,

klanten een enorme groei

waarin je ambitie combineert met goed

overeenkomst en Privacyverklaring

doormaken. Gebruik onze bewezen

verdienen en succesvolle en

Ben niet alleen en vorm samen met ons

strategieën

geautomatiseerde leadwinning, onze

en alle andere VA's een team met een

Zorg voor zichtbaarheid, groei, meer

Succescircle op klanten

groot aantal expertises waardoor je met

klanten en succes voor jouw

Werk aan de Law of Attraction, Money

elkaar groeit!

onderneming en die van je klanten.

Mindset, Profit First, Internetfasting & High
End Branding

VA ONLINE & MEER
Geniet van een duidelijke, praktische online opleiding in

Via een eigen code krijg je 1 jaar lang toegang tot jouw

combinatie met coaching. Zet binnen no time een

persoonlijke leeromgeving en volg je de modules online.

professioneel bedrijf neer.
In de opleiding leer je aan de hand van checklisten,

In de leeromgeving vind je checklisten, opdrachten, de

modules en tips hoe je jouw bedrijf opzet en wat je daar

tools die als VA onmisbaar zijn en dé MusthaveMethode

voor nodig hebt. Denk aan

voor tijdbesparing en gemak. Je kunt eenvoudig contact

verzekeringen, inschrijving, inrichting etc.

leggen met je mede deelnemers en vragen stellen.

Daarnaast kijk je naar welke taken jij wilt aanbieden, wat

Dus hebben wij de opleiding bij de VA Praktijk zo ingericht

jouw niche is, wie is jouw ideale klant, hoe die ideale klant

zoals wij het zelf ook zouden willen:

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.
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VA ONLINE & MEER
Verder vind je in onze opleiding;
Praktisch
Professioneel

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

Je kunt er direct mee aan de slag én

waardoor je niet meer onzichtbaar kán zijn.

We helpen je bij het neerzetten van een sterk fundament

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

waardoor jij je bedrijf succesvol neerzet.

Bonus: Dé Musthave Methode die alleen de VA Praktijk heeft
Bonus: Video’s online werken Snelstart
Bonus: Voorbeeld Privacyverklaring

Denk bijvoorbeeld aan:
verzekering

Bonus: Voorbeeld Protocol

inschrijving

Bonus: Voorbeeld Register van Verwerkingsactiviteiten

inrichting
en nog

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
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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

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

Verder vind je in onze opleiding:

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.

✨ 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

Je leert o.a.
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
Via een eigen code krijg je 2 jaar lang toegang tot jouw
persoonlijke leeromgeving en volg je de modules online.
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Bonus:
Bonus:
Bonus:
Bonus:

Gratis maandelijkse online groepscoaching
2x 45 minuten 1 op 1 coaching met Anne of Anoeska
Fikse korting op Live-events
Toegang tot onze active online community

MAXIMAAL RESULTAAT
Boost your business bij Anne & Anoeska. Werken aan jouw bedrijf en

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

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

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

zeker in je prive leven .
3 livedagen waar we met een kleine groep samenwerken en jij alle je vragen
In dit succesvolle traject delen wij onze volledige SUCCESCIRCLE. Dat houdt in

op basis van jouw bedrijf kunt stellen. Wij denken en werken dus live mee aan

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

je bedrijf en bieden hierop MAATWERK.

meegenomen in onze succesmethode. Een echte GAMECHANGER
1 jaar lang, elke 3 weken een Q&A waar je al je vragen kunt stellen.
Met deze SUCCESCIRCLE zorg je er voor dat jij en je klanten zo snel mogelijk

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

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

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

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

vragen kunt stellen en dus stappen kunt blijven zetten!

doelstelling van €45.000,- stelden en dat zonder harde sales!
Naast de SUCCESCIRCLE ontvang je in de online leeromgeving de opleiding

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

MAXIMAAL RESULTAAT met o.a.:

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

Customer experience

maken van begeleiding.

Moneymindset
Law of Attraction

Via een eigen code krijg je onbeperkt toegang

Internetfasting

tot jouw persoonlijke leeromgeving en volg je

Maak je je doelen zichtbaar en waar

de modules online én offline!

Prijsbepaling en sturen op cijfers
Financiële vrijheid
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FAQS
Q. Welke vooropleiding heb ik nodig?

Q. Ben ik niet alleen als VA?

Omdat het praktisch en persoonlijk is opgebouwd, heb je
geen vooropleiding nodig. De mensen die bij ons de
opleiding volgden hebben dan ook verschillende
beroepen en achtergronden zoals vanuit de fabriek, de
bank, een administratiekantoor, housekeeping,
softwarebedrijf, de bouw & kinderopvang.

We kunnen ons voorstellen dat je dat denkt. Maar serieus… in
het VA-schap kom je in een enorm warm bad! In plaats van
elkaar als concurenten te zien, zal je merken dat je samen
optrekt en ieder zijn expertise pakt bij een opdracht van een
klant. Onze community is een actieve warme plek waar je al je
vragen kunt stellen.

Q. Hoelang duurt ieder traject?

Q. Een VA is toch secretaresse op afstand ?

Wanneer je gemiddeld 6 uur per week aan per opleiding
bezig bent, rond je de eerste opleiding ongeveer na 3
maanden af. Het tweede traject is daaropvolgend ook nog
eens 3 maanden en het derde traject ook. Je kan dus
binnen het jaar klaar zijn en 3 certificaten hebben
ontvangen. Bij Maximaal Resultaat zijn er 3 livedagen.

Dat dachten wij ook, maar niets is minder waar. Veel mensen
starten veilig in de back-office, maar tijdens de opleiding gaan
ze ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn.
Denk bijvoorbeeld aan branding, social media, online
boekhouden, sales, klantenservice, webinars/podcasts
voorbereiden, SEO, websites bouwen enz…

Nadja
Ik ben langer bezig dan verwacht. De opleiding duurt
langer omdat ik tijdens de 1e maand al klanten kreeg.
Het is een hele complete opleiding en je start direct met
het professioneel opzetten van je bedrijf en het zet je
direct aan het denken.
Last but not least... de begeleiding is echt gewoon top! Ze
staan echt voor je klaar!

Mariette
Er zijn veel aanbieders voor trajecten maar mijn gevoel
zei dat ik bij de VA Praktijk moest zijn. Inmiddels
gecertificeerd VA en VA Prof en het is echt zo.. je kan en
mag alles vragen!
Voor mij is zowel zakelijk als privé een wereld voor me
open gegaan!

Dit is voor jou als je
Meer vrijheid wilt betreft werkplek en
tijdsindeling
Wilt werken op jouw voorwaarden en wilt
werken met passie
Graag persoonlijk & zakelijk en wilt groeien
Vanaf iedere werkplek wilt werken, ook
tijdens je reis

"Ergens begin dit jaar had ik voor het eerst gehoord over het beroep Virtual
Assistant. Nadat ik er mij kort in had verdiept, dacht ik in eerste instantie dat
dit niets voor mij zou zijn, omdat ik geen back-office achtergrond had en
geen HBO werk- en denkniveau.
Ik heb vroeger schoonmaakwerk gedaan, productiewerk en later ben ik de
zorg in gegaan. Het VA-schap zag ik steeds vaker voorbij komen en ik werd
er toch steeds meer nieuwsgierig naar. Totdat ik een webinar gevolgd had
en een 3-daagse cursus had gedaan om te kijken of dit wat voor mij was,
toen dacht ik toch echt: Dit ga ik doen, dit lijkt mij superleuk en dit werk kan
ik thuis doen, zodat ik vaker bij mijn kinderen kan zijn als zij mij nodig
hebben.
Toen kwam ik uit bij de VA Praktijk en heb ik gemaild met Anoeska. Dit pakte
positief uit, voor mij was het helder, ik ging starten met de opleiding. Ik heb
mijn eerste opleiding erop zitten en heb eigenlijk al heel veel geleerd, het
mooie is, is dat je deze opleiding op eigen tempo kan volgen.
Zelf werk ik nog 24 tot 30 uur in de zorg en als ik het wat drukker heb met
mijn werk en gezin, dan doe ik gewoon rustiger aan met de opleiding. Wat ik
ook fijn vind is dat als je hulp nodig hebt, Anne en Anoeska en zelfs collega
VA's er voor elkaar zijn. Je staat er niet alleen voor!"
Debbie

FAQS

Q. Ik weet niet hoe ik het VA-schap aan
anderen uit moet leggen
Daar hebben wij ook even over gedaan, maar ondertussen hebben
wij wel een korte omschrijving kunnen bedenken. “Een VA kan
eigenlijk alle taken die online én op afstand gedaan kunnen worden,
overnemen. Daarnaast kunnen zij een sparringpartner op niveau
zijn!”

Q. Zijn er niet te veel VA's?
Nee, te weinig! Omdat iedere VA zich uiteindelijk gaat specialiseren
in waar hij of zij warm van loopt en goed in is, zijn er zoveel
expertises die aangeboden worden en waar gebruik van gemaakt
wordt. Daarnaast komt dat ondernemers heel graag VA’s hebben
die ook meesparren en de vraag naar VA’s nu enorm groot is
geworden vanwege Corona. Het thuiswerken is het nieuwe normaal
geworden en ondernemers hebben gezien dat het hebben van
mensen in loondienst een hoger financieel risico is.

Q. Wanneer kan ik starten?
Vandaag nog! Wij zorgen ervoor dat je na betaling direct
toegang krijgt tot de online omgeving en een mail
ontvangt waarin je de handige tips en tricks direct kunt
lezen.

Q. Hoe komt ik aan klanten?
Dat leer je al in traject 1! Naast zichtbaarheid hebben wij
ons als opleider ook gespecialiseerd in de sales. Anoeska
heeft in haar vorige functie een grote sales-afdeling op
mogen zetten en na verschillende trajecten die wij zelf
hebben gevolgd, maar ook zeker zelf ervaren hebben,
kunnen we nu zeggen dat wij een manier hebben
geschreven waarbij je zonder stress en zonder harde sales
de gaafste gesprekken kunt voeren! Wij noemen dat een
stekgesprek. Tijdens de opleiding ga je begrijpen waarom
😉

FAQS

Q.Wat verdien ik?
Wij adviseren je om minimaal €40,- ex btw te factureren. Nu
kan je dit misschien haast niet geloven, maar dit laat zien dat
je dus echt enorme kennis gaat opdoen tijden de trajecten en
je dit dus dubbel en dwars waard bent!

.

Q. Wanneer is het VA-schap echt iets voor
mij?
Wanneer jij vrolijk wordt van mensen helpen, meedenken, je
eigen dag in wilt delen, je graag nieuwe dingen wilt leren & dit
graag doet wanneer dit jou het beste uit komt, dan is dit hét
beroep voor jou! Wanneer je het doet maakt niet uit, als je je
afspraken maar na komt!

Q. Hoe komt ik aan klanten?

LET'S DO THIS
BESTEL
Voor het aanbod van alle
trajecten: klik 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

Wat je van ons mag verwachten
Dat wij jou en je bedrijf serieus nemen en vol passie
willen meedenken met jouw succes

Dat je je aansluit bij onze actieve community van
VA's waar je de mogelijkheid krijgt om op zoek te
gaan naar buddies

Dat je niet stil hoeft en wij bij vragen maximaal
binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag geven.
Daarnaast hebben we maandelijks gratis Q&A's
en/of online coaching

Dat wij onze jaren ervaring zoals (opleiding)coach,
management en klantprofessional en de kennis
waar wij ondertussen meer dan €100.000,- in
hebben geïnvesteerd, met jou delen!

Verhaal van Dianne
Ik ben Dianne, 54 jaar en heb in 2021 het roer om gegooid. Ik
was niet happy met mijn loopbaan, wilde meer en had nog
ambities. Toen heb ik de stap genomen en heb voor mijzelf
gekozen!
Ik ben toen begonnen met de opleiding Virtueel Assistent bij VA
Praktijk, gerund door 2 enthousiaste en zeer behulpzame dames
Anne & Anoeska.
Ik kwam in een geheel 'nieuwe wereld' terecht, ook wel de online
business genoemd. Doordat je veelal alles online doet heb je het
idee dat je het helemaal alleen moet gaan doen. Nou, niets is
minder waar!!

Ik kwam in een warm bad van allemaal mede VA's die ook de opleiding deden, of al klaar waren. VA Praktijk heeft nl een FB groep
waarin je alles kunt vragen als je er even niet uitkomt. En er is altijd wel een mede VA die je wel kan verder helpen. Want alle VA's
hebben een ander vakgebied waar ze in werken. Waar de één gespecialiseerd is in verzekeringen, is er weer een andere die je
met het technische gedeelte verder op weg kan helpen. Daarom heb ik nooit het gevoel gehad dat ik er alleen voor stond.
En als je het helemaal even niet ziet zitten en de 'beren op de weg' te groot worden biedt een coachcall met Anoeska weer
nieuwe perspectieven. Zij weet altijd het positieve uit je te halen, nog nooit heb ik zo'n positieve vrouw gezien. Het glas is bij haar
ook altijd halfvol
Gaandeweg ben ik naast deze opleiding doorgegroeid als Branding en Design Expert. En inmiddels heb ik verschillende klanten
geholpen aan een Brand/huisstijl en is VA Praktijk een klant van mij geworden! Daarnaast heb ik mijn loondienst baan opgezegd
en ben nu fulltime 'HARDCORE' aan het ondernemen!! Wie had dit gedacht? Dit had ik een jaar geleden dus helemaal niet
durven dromen!!
Dus als jij óók niet tevreden bent met hoe jou leven en loopbaan verloopt? Neem alsjeblieft die STAP en ga het gewoon DOEN!!!
Als je in jezelf blijft geloven dan kom je er echt wel! Is het niet linksom dan wel rechtsom! Waar een wil is, is een weg!

Dianne, DSigns

Dank je wel
We hopen dat je genoten hebt tijdens het lezen van het
magazine. Dit magazine is met liefde gemaakt.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben of behoefte
aan een gesprek, dan horen we dit natuurlijk graag. Stuur je
mail naar info@vapraktijk.nl of bel 06 419 73 053 (Anoeska)
of 06 282 52 149 (Anne)

