


 

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.



Anne & Anoeska, de gezichten achter....



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

Hai, ik ben Anoeska

Eigenaar VA Praktijk en Anne & Anoeska



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!

Hai, ik ben Anne

Eigenaar VA Praktijk, Anne & Anoeska en

Ando Support



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.

Hét beroep van de toekomst!!!



Wanneer is dit interessant voor jou?

Als je...

 
✔  op een praktische manier veel wil leren, waardoor je veel meer toekomstperspectief krijgt 

en ook veel leert wat bruikbaar is voor in loondienst
 

✔  Wil 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



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! 

 
 
 

Het verhaal van Ferry



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



 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! 

 En sinds 2021... Een unieke samenwerking met 
Elle Office Support



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. Ennn even tussen ons... ik factuur nu €8000,- per maand... To much stiekem qua uren, dus ik ga wat
uurtjes afstaan aan mede-VA's!

 
  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: multi-gepassioneerd. 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
 



 
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, dus je
koopt bij ons geen opleiding, maar een life-changing progamma
waarbij je twee geholpen wordt vanaf de start van je opleiding tot aan
wellicht je next level stap in je business

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 en binnen
één werkdag antwoord op welke vraag dan ook

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 VA-schap hoor.
Heel veel succes met je beslissingen en onthou: Bij vragen... gewoon stellen!"

Mariëtte



 
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

Jij gaat jezelf als Professioneel ondernemer in de markt zetten, waarbij
je geniet van wat je aanbiedt & gaat leven volgens jouw voorwaarden!

Wat mag je van ons verwachten

And last but not least



"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



WORDT ONZE EERSTE VIP EN 
 

START ALS VA/ ONLINE PROFESSIONAL

 VIP

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, boekhouding,

website, 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. 

1 VIP

Een volledig life-chaning traject waarin je niet

alleen een opleiding koopt maar vooral onze

hulp tijdens je opleiding maar zeker lang

daarna tijdens het opzetten van je bedrijf, je

eerste klant, je volgende klant & wellicht wel

na dat jaar je groei naar de next level. 

Wij zijn er binnen 1 werkdag voor jou met al je

vragen en naast dat je alles krijgt wat je in

volledig online leert, zie je ons tijdens een

super leervolle live-dag, heb je enorm veel

interessante masterclasses, 2 x per maand

mogelijkheid tot online live-momenten met

ons... We staan gewoon 2 jaar lang naast je...







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.

Q. Welke vooropleiding heb ik nodig?

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.

Q. Hoelang duurt ieder traject?

FAQS

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. Ben ik niet alleen als VA?

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…

Q. Een VA is toch secretaresse op afstand ?



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! 



Meer vrijheid wilt betreft werkplek en
tijdsindeling

Meer tijd voor jezelf en/of je gezin wilt

Wilt werken op jouw voorwaarden en wilt
werken met passie 

Graag persoonlijk & zakelijk en wilt groeien 

Dit is voor jou als je



"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



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. Ik weet niet hoe ik het VA-schap aan
anderen uit moet leggen

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. Zijn er niet te veel VA's?

FAQS

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. Wanneer kan ik starten?

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 😉 

Q. Hoe komt ik aan klanten?



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.Wat verdien ik? 

.

FAQS

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. Wanneer is het VA-schap echt iets voor
mij?

 

Q. Hoe komt ik aan klanten?





Dat wij jou en je bedrijf serieus nemen en vol passie
willen meedenken met jouw succes

 

Wat je van ons mag verwachten

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

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)


