
B E N  J I J  D E  T O E K O M S T I G E ,

S U C C E S V O L L E  V A ? !

Is het VA-schap wellicht jouw toekomst? Ga van start met dit e-book,
doe de test & krijg direct de uitslag én check of er ook mogelijkheden

zijn voor jou als VA!



STAP JIJ UIT DIE TREIN?

Jij kijkt om je heen, want je bent niet voor niets bij dit e-book terecht gekomen.

Je bent nieuwsgierig en meestal ook niet helemaal gelukkig in het leven wat je

nu leeft... of in ieder geval, je weet dat er dingen anders kunnen, er meer

mogelijkheden zijn.

 

Wat zou je nu willen veranderen? 

Meer tijd met je gezin? 

Werken vanaf waar je maar wilt? 

Leven op jouw voorwaarden?

 

Heel vaak blijft het uiteindelijk zoals het was. En dat is zo jammer! We zitten

allemaal in de trein, de trein van het leven en die trein rijdt steeds verder. Soms is

het tijd om uit te stappen en wel te gaan voor die veranderingen die jij wilt

waarmaken. Te kijken naar wat belangrijk is voor jou en/of je gezin. 

 

 Wij, Anne & Anoeska, zaten ook in die trein die maar doordenderende. Wij wisten

diep van binnen dat we het anders wilden, hebben daar ook best lang over

gedaan, maar we zijn beiden uitgestapt. Op dezelfde tijd, in hetzelfde jaar.

 

En toen we dat deden, ging er een wereld voor ons open!

Qua geld

Qua tijd voor onszelf en ons gezin

Qua vrijheid

 

En die mogelijkheden zijn er voor jou ook...



 

"HET ENIGE WAT JE HOEFT TE DOEN, 
IS BESLISSEN WAT JE DOET 

MET DE TIJD 
DIE JE IS GEGEVEN”



WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Anne & Anoeska, begonnen als VA en Anne is nog steeds werkend als VA

om de feeling met de markt te houden en hebben ondertussen meer dan 140

Virtual Assistants geholpen met leven op hun voorwaarden. Daarvoor werkten wij

gewoon in loondienst. Anoeska deed VMBO/MAVO en Anne rondde haar HAVO

uiteindelijk 7 jaar af. Geen hoogvliegers en toch een omzet als VA van meer dan

€5000,- per maand en met maximaal 24 uur per week werken. Iets voor jou?! 

 

Ons leven veranderde zo toen wij de stap in 2018 maakten! Nog steeds zijn wij

ontzettend dankbaar en genieten we iedere dag! 

 

 Geen ‘stress’ meer om oppas te zoeken wanneer onze kids ziek zijn of een

studiedag op school hebben 

 Geen vergaderingen meer bijwonen wanneer het eigenlijk stiekem niet uitkomt 

Werken vanaf waar wij willen. Zo heeft Anoeska gewerkt vanuit Oostenrijk, Italië,

Griekenland en Turkije 

 Werken op tijdstippen die ons het beste uitkomen en bijna alleen de dingen

doen die wij leuk vinden… 

 

Ben jij klaar om te gaan ontdekken of er ook mogelijkheden voor jou zijn?!

 

 



 

WAT IS MIJN IDEALE LEVEN?

Wie ben ik? Wat wil ik echt? Hoe ziet mijn ideale situatie eruit? Dat zijn vragen die

jou veel inzichten zullen geven. Wat de meesten van ons doen (en wij hebben ook

jaren op deze manier geleefd), is dat je naar school gaat, daarna de middelbare

school, daarna voor velen een vervolgstudie om dan te gaan solliciteren om

vervolgens een soort van vastgeroest in deze 'normale' manier van leven te raken. 

 

Want bijna iedereen doet het toch zo? Op de basisschool word je al voorbereid op

deze manier van leven. Waar ben je goed in? Welk niveau? Kunnen je cijfers nog

iets omhoog? Er wordt bijna niet gekeken naar wat je écht wilt en gestimuleerd

waar je echt goed in bent, waar je passie ligt en er wordt niet gesproken dat je met

mindset en doorzettingsvermogen veel meer kan halen dan je denkt. Zo zonde.

Want je kan zoveel meer dan je denkt!

 

Dat is een vraag die best diep gaat. Weet jij wie je bent? Als jij weet wie je bent en

wat je echt wilt, dan kan je jouw ideale leven leven. Beantwoord de onderstaande

vragen vanuit je hart. Het eerste antwoord dat in je op komt is meestal de diep

gekoesterde. Wees eerlijk tegen jezelf

 

 

 

 

 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Schrijf op wat jouw meest ideale situatie is qua werk, jouw gezin/leven:

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf op wat er al wel ideaal is en wat er zou moeten veranderen om die volledige

ideale situatie te realiseren:

 

.

 

 

 

 

 

 

Vraag



MAKKELIJK PRATEN 

Nee, zeker niet. Wij sprongen ook echt wel met spanning in het diepe. Wij hadden los

van elkaar (want wij kenden elkaar toen nog niet) de wens om vanuit huis te werken.

Anoeska: "Ik omdat ik meer tijd met gezin wilde.Oom er te zijn wanneer ze thuis

kwamen en omdat ik als eigen baas keuzes wilde maken." 

 

Anne: "Ik omdat ik thuis bij mijn honden wilde zijn en zelf wilde werken op tijden dat

het mij het beste uit komt. Nou dat is gelukt!"

 

Samen kwamen we op dezelfde VA opleiding terecht en dachten dat we secretaresse

op afstand werden, maar we werden veel meer dan dat! Wij noemen onszelf en onze

VA's dan ook Online Professionals, omdat je zoveel online en op afstand kan

overnemen.

 

Wanneer jij meer tijd met je kinderen of voor jezelf wilt

Wilt werken op jouw voorwaarden

Vanaf waar je maar wilt

En werkzaamheden wilt aanbieden waar jij gelukkig van wordt

 

Ga dan snel verder met deze check-list!

 

 

 



 

"DE BESTE MANIER 
OM DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN

IS DOOR DEZE TE CREEEREN”



WAAROM NIET?

Je hebt je ideale situatie beschreven en ook wat al ideaal is en wat nog niet. Wij

gunnen jou ook een 'leven-op-jouw-voorwaarden leven' want echt, dat brengt je

zoveel vrijheid en geluk in je leven. Onze missie is om:

 

"Zoveel mogelijk mannen en vrouwen te helpen om financieel onafhankelijk te zijn,

zij werk en gezin beter kunnen combineren zonder daarbij de passie te hoeven

missen en te leven op zijn of haar voorwaarden"

 

Wat houdt jou tegen om 'een-leven-op-jouw-voorwaarden leven' te leven? Waar ben

je bang voor, waarom gun je dat jezelf niet of wat is je grootste angst? Waarom heb

je de stap nog niet gemaakt? Echt, het is zoveel dichterbij dan dat jij denkt en ook

zoveel gemakkelijker dan je denkt!

 

Ga verder met dit e-book, vul de volgende opdracht in, lees onze 

verhalen en kijk of de mogelijkheden genoeg voor jou zijn om

te gaan leven op jouw voorwaarden. Hoe dicht bij ben je nu bij een

nieuwe toekomst?

 

 

 

 

 

 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Wat is je grootste inzicht en is er een stap die je zou willen nemen 

om je mooiste leven te leven? 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom heb je de stap nog niet gemaakt om jouw mooiste leven te leven? Wat is

jouw grootste obstakel waardoor je nu genoegen neemt 

met wat je hebt en niet met wat je wilt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Vraag



 

"SUCCES EN GROEI
LIGGEN ALTIJD

BUITEN JE COMFORTZONE” 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

De grootste angst die wij horen bij veel mannen en vrouwen die we spreken is dat

 ze niet weten of ze wel inkomsten kunnen generen vanuit hun business. En dat

snappen we, want wij zaten in 2018 in datzelfde schuitje. Ook wij kenden die beren

wel en juist die! 

 

En in 2018 was het werken vanuit huis nog not done, zeker in loondienst. Heel

eerlijk, Corona heeft echt geholpen met het feit dat thuiswerken het nieuwe

normaal zou worden. Maar wij startten inderdaad en hadden geen idee hoe we aan

klanten kwamen. Zichtbaar zijn via Social Media hadden we wel meegekregen,

maar dit is de lange termijn methode. Wanneer jij gewoon zo snel mogelijk aan

klanten wil komen moet je echt iets anders doen. En dat anders ontdekten wij

tijdens ons eigen VA bedrijf. 

 

Bij bestaande VA's vielen wij op omdat wij via socials deelden dat we weer een

nieuwe klant hadden en we vroegen ook regelmatig aan mede VA's via socials of

ze tijd hadden om wat uren te helpen en zo werden wij een soort van coach voor

VA's. Hieruit kwam voort dat wij onze succesmethode op papier schreven en zo

werd het opeens een opleiding. Er was vraag naar onze succesmethode. Wij

werden een voorbeeld, doordat wij wél vertelden hoe je aan die klant kwam en zo

groeide er een volledige opleiding uit, met daarna ook nog eens

vervolgopleidingen, zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Angst



GING HET BIJ JULLIE DAN ALLEMAAL 
MAKKELIJK?

Nee, zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

backoffice, dacht ze, en Anoeska als VA in... backoffice... dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

backoffice hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne: "Ik werd bij mijn 1e klant gevraagd of ik de social

media wilde doen. Ervaring? Nee, totaal niet, maar ik pakte het op en beloofde dat

het goed kwam. Ik vond het super spannend en pakte door, door de opleiding bij

Mark Bongers te volgen. Ondertussen ben ik voor mijn klanten én voor de VA Praktijk,

de Social Media expert. Had ik dat verwacht het jaar ervoor, toen ik nog in loondienst

was? Ik had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen welk tarief!"

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Anoeska: "Ik vond het hartstikke spannend om van start te gaan. Ik had nu wel

geleerd tijdens mijn opleiding wat een VA kon doen en hoe je met tools werkte,

maar ik had helemaal niet geleerd hoe ik aan die klanten kwam! Waar moest ik

starten? Ik vertelde aan een moeder op school waar ik mee bezig was; Ik deed

backoffice taken en ik was gestart met de opleiding tot Online Business Expert. Stel

dat ik later genoeg ervaring had in het VA-schap, dan kon ik mensen wellicht ook

verder helpen. 

Maar dat later werd nu, want mijn eerste klant, die tweedehands meubels opknapte,

wilde groeien zodat haar man bij haar in het bedrijf kon dus... werk aan de winkel. 

 

En zo gebeurde het dat ik, Anoeska, bezig was om na te denken over hoe ze aan

meer klanten kwam, hoe we haar social media en zichtbaarheid op gingen pakken,

hoe ze meer omzet kon genereren, enzovoorts. En binnen het jaar kon haar man al

1,5 dag minder per week in loondienst bij zijn werkgever en kwam die uren bij zijn

vrouw in het bedrijf. 

 

Dit deed ik ook nog bij andere klanten en ik bleek daar supergoed in te zijn! Dus zijn

die  backoffice taken nooit gestart... Ik deed ze erbij, binnen het bedrijf waar ik met

groei bezig was."

 

 

 

 

 

 

Backoffice?



WAT KAN JE GEBEUREN

Wij sprongen dus het diepe in en het bracht ons zóveel. Toen stonden we nog heel

anders in het leven. Wat als ik niet genoeg geld verdien? Wat als ik geen klanten

krijg? Wat als mensen niet in mij geloven of iets van mij vinden? 

 

Nou, dat laatste gebeurde. Mensen zeiden echt wel van: "Hoezo denk jij dat je dit

kan? Denk je niet dat je wel enorme grote dromen hebt nu?" En heel eerlijk, die grote

dromen die we toen hadden, zijn niets in vergelijking tot wat we bereikt hebben!

 

Tijdens onze groei als ondernemer werden wij een stuk makkelijker. We stelden ons

vragen als:

 

Wat kan er in het ergste geval gebeuren en hoe groot is de kans dat het ergste dan

ook gebeurt. Het kan ook in mindere mate? In één van onze masterclasses hebben

we het over Batman en de Joker. Daarin leer je ook dat de Joker, the bad guy, je altijd

het allerergste laat zien. 

 

Ben je bijvoorbeeld bang voor brand tijdens het koken, dan zie je waarschijnlijk

dat, wanneer je de vlam in de pan hebt, je hele huis al volledig afgebrand staan. Al

kan je het wellicht ook direct al met de deksel doven...

 

 

 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Zojuist heb je opgeschreven wat je grootste angst is, of wat je tegen houdt. Met het

bovenstaande verhaal erbij pak je je antwoorden er nog even bij van de vorige

vraag. Is die angst, het obstakel nog steeds zo heftig nu je er nog eens over

nadenkt. Schrijf het uit:

 

 

 

 

 

 

In het begin vroegen we naar je meest ideale situatie. Schrijf het nu nog specifieker

uit. Wat doe je, waar ben je, wat drink je, wat hoor je, dus kort samengevat, Schrijf

jouw droom uit:

 

 

 

 

 

 

Vraag



KOFFIE?

Maak het bovengenoemde echt specifiek. Je kan bijvoorbeeld denken aan, ik drink

alleen nog maar speciale koffie. Anoeska: "Zelf ben ik gek van de koffie van Tomeij

koffie uit Amsterdam, Van die heerlijke bonen en dan val ik misschien nog wel het

meeste voor hoe het thuis bezorgd wordt. Prachtig verpakt, een cadeautje om uit te

pakken... en heerlijk om te drinken."

 

Of hoor de vogels die je om je nieuwe huis hoort tjilpen, of de zee die ruist.

 

Anoeska: "Ik beschreef bijvoorbeeld dat ik vrij wilde wonen aan het water. Ik durf het

haast niet te zeggen, maar daar woon ik nu. Hoe specifieker of je het beschrijft hoe

meer het gaat leven."

 

 

 

 

 



 

"ALS JE BLIJFT DOEN 
WAT JE ALTIJD DEED, 

KRIJG JE 
WAT JE ALTIJD KREEG”



BLIJVEN GROEIEN

Wij groeiden van VA naar Social Media Expert en Online GroeiStrateeg

Daarnaast kwam onze coaching, wat daarna een opleiding werd en zonder dat we

het doorhadden kwam daar nog een nieuwe tak van sport bij. 

 

Wij wilden onze klanten helpen aan die betalende klanten te komen en dat lukte heel

goed met onze Succes Circle, maar we hadden de intentie 'we willen dat onze

klanten makkelijk aan betalende klanten komen' gezet en zo kwam er dus iets bij.

 

Wij werden benaderd door meerdere businesscoaches als Mark van Wijngaarden,

Meriam Slijkerman en Salespassie. Zij wilden graag alleen met VA's van de VA Praktijk

werken en we konden dus al snel meerdere VA's bij die opdrachtgevers plaatsen... 

 

Daarna kwam Elle Office Support die ondertussen met 9 VA's van ons werkt en VA

Force die sinds kort de samenwerking met ons aan is gegaan en we al twee VA's in 1

week hebben mogen plaatsen. Dus naast de warme community waar opdrachten

onderling gedeeld worden, de Succes Circle én nu dus ook de nieuwe tak van sport,

het matchen dus, erbij is gekomen, helpen we onze klanten nog meer!

 

 

 

 

 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Stel dat jij een lijstje moet maken met mensen die je kent die een eigen

onderneming hebben, hoeveel zijn dat er? Schrijf ze op:

 

 

 

 

 

 

Geeft het je wat rust dat wij ook meezoeken naar klanten? Hoeveel klanten/uren

denk jij nodig te hebben om het bedrag te kunnen factureren

wat jij maandelijks nodig hebt om te kunnen leven. Dus eerst, welk bedrag heb je

maandelijks nodig? En hoeveel uren denk je daar voor te moeten werken per week?

 

 

 

 

 

 

Vraag



 

1
2
3

DE 3 PIJLERS VAN DE
VA PRAKTIJK

Wat vinden wij écht belangrijk binnen onze
opleiding

PERSOONLIJK

Wij vinden het belangrijk dat we er voor je zijn, dat je geen drempel
voelt en we dus toegankelijk zijn. Dat we persoonlijk zijn betrokken
bij jou, jouw groei en jouw bedrijf. Daarom beloven wij jou (buiten

de vakanties om), dat je binnen 1 werkdag antwoord krijgt wanneer
jij ons een mail stuurt. Aan de vraag ligt het hoe we contact met je
opnemen, per mail, telefoon of video call. Net wat voor de vraag de

meest effectieve oplossing is. Het gaat er immers om dat jij door
kunt groeien en je niet hoeft stil te staan omdat er eerst een
coaching-gesprek ingepland moet worden waar je op moet

wachten. 
 
 

PROFESSIONEEL

Wij garanderen een professionele academie, met professionele
inhoud, masterclasses en professionele begeleiding. Wij zijn

CRKBO geregistreerd. Wat houdt dat in? Het Centraal Register
Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die

opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan de genoemde aspecten
voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing
vindt plaats door middel van een uitgebreide audit zowel online

als bij het bedrijf op locatie. 
Daarnaast kunnen onze opleidingen worden vergoed door het

UWV. Overleg met je contactpersoon binnen het UWV.
 
 
 PRAKTISCH

Wij maken het niet interessanter of moeilijker dan dat
het is, makkelijker wel. Waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan. In spreektaal en zo makkelijk mogelijk

leggen we alles uit zodat je uit kan groeien tot een
certificaat op HBO niveau zonder allemaal moeilijke

termen. Al blijft het natuurlijk wel zo dat nieuwe termen
altijd even wennen zijn en dat er nieuwe termen gaan

komen, kunnen we je ook garanderen ;-) 
 



 

ALLEEN MAAR DE BERG OP?

Nee zeker niet. Wij begonnen ons bedrijf en het ging allemaal zo snel. Anne als VA in

back-office, dacht ze, en Anoeska als VA in... Back-office...dacht ze. Beiden werden we

dat niet. We vonden het de veiligste weg en bleven liever op de achtergrond. En

back-office hadden we geleerd in onze VA-opleiding. 

 

Maar het werd heel anders. Anne werd bij haar 1e klant gevraagd of ze de social

media wilde doen. Ervaring? Nee totaal niet, maar ze pakt het op door de opleiding

bij Mark Bongers te volgen en is nu ondertussen voor haar klanten én voor de VA

Praktijk, de Social Media expert. Dacht ze dat het jaar ervoor, toen ze nog in

loondienst was? Ze had het niet eens durven dromen en nu was het daar en tegen

welk tarief!

 

Op de foto hieronder zie je Anne tijdens haar eerste jaar als VA.

 

 

 

 

Welk besluit zou jij nu nemen op basis van je wensen en je meest ideale leven. Ga jij

door zoals je nu doet óf neem je toch die stap? Welke stap ga je als eerste maken:

 

 

 

 

 

 

En wanneer ga je die stap maken? Schrijf een datum op en zorg dat je voor die

datum de eerste stap hebt gemaakt. En noteer ook alvast wat je tweede stap wordt

en voor welke datum je daarmee gestart bent:

 

 

 

 

 

 

Vraag



KOM OP!

Wij willen natuurlijk het hardst roepen dat je er voor moet gaan. Wat kan je

verliezen? Wanneer je ermee start doe je daar bakken ervaring mee op, je leert

meer dan je in de afgelopen 10 jaar hebt gedaan, dus het is altijd een winsituatie.

 

Maar horen we jou denken: "Jullie hebben makkelijk praten. Bij jullie is het goed

gegaan, maar wie zegt dat het bij mij ook goed komt?"

 

Nogmaals, de situatie die er nu is, is heel anders dan toen wij begonnen in 2018. Je

staat 4-0 voor. 4-0? Jazeker!

 

1 Werken vanuit huis wordt 200% meer geaccepteerd als voor Corona

2 Wij schreven de Succes Circle die leert hoe je aan klanten komt

3 Wij hebben een enorme warme community waar opdrachten gedeeld worden

4 Wij bundelen opdrachten, maar zoeken ook actief naar opdrachten 

 

Wat kan je gebeuren? Het enige is dat je met een bak ervaring er misschien mee

stopt. Je kan het naast je baan in loondienst starten en je kan veel van al het

geleerde ook in loondienst gebruiken.

 

Maar weet je, al dat roepen willen wij helemaal niet! Jij moet gewoon je hart gaan

volgen en kijken wat bij jou past... Laat je het zo of ga je ervoor? Laat anderen maar

vertellen wat ze van ons vinden, dan houden wij ons bezig met de groei en

coaching.

 

 

 

 



Review:

Donate: "VA Praktijk is de opleider die gaat voor jouw succes. Anne & Anoeska zijn

toppers die je enthousiasmeren vanaf het begin. Het is zo'n mooi netwerk wat ze

hebben opgebouwd en daar mag jij in meeliften. Het kan dan eigenlijk alleen maar

een succes worden. Ik ben blij dat ik gekozen heb voor VA Praktijk. 

Succes verzekerd!"

 



 

 

 

 

 

Review:

Arlette: "Anoeska en Anne zijn twee fantastische dames. Ik ben zo blij dat zij op

mijn pad terecht zijn gekomen. De opleiding wordt in een begrijpelijke taal

uitgelegd. Ze staan altijd klaar voor je, met welke vraag je ook komt. En ze leggen

het zo voor je uit dat je denkt waarom stond er ook alweer een beer op me weg?

Als je met hen gesproken hebt is hij zo van de weg af. Ze zijn zo positief. Ik gun

Anoeska en Anne iedereen om tegen te komen op je pad."
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Review:

Shirley: "Bij de VA PRAKTIJK krijg je alle tools, tips & MEER om te starten als

zelfstandig ondernemer. Bij mij ging het als een speer en had ik binnen 6 weken al

mijn eerste 3 opdrachtgevers en kon ik mijn eigen inkomen genereren. Vrijheid,

blijheid en PASSIE in mijn werk! Meer tijd voor mijn gezin en veel meer financiële

vrijheid, dat is waar ik het voor doe!

 

In dit opleidingsinstituut heb je een hele fijne Community als vraagbaak. En ANNE

& ANOESKA zijn de beste Opleiders EVER! Hun motivatie, kennis, enthousiasme en

gesprekken drijven mij er doorheen als ik weer even die beren op de weg zie. Ook

reageren zij binnen 1 dag op vragen, en soms zelfs al binnen een paar uur. De

betrokkenheid is enorm en het PERSOONLIJKE aspect is hier GROOT en ik heb er

ook nog eens nieuwe vrienden bij gekregen.

Kortom; als jij ook besluit om voor JEZELF te kiezen, dan is dit echt de Opleiding

voor JOU!!"



CALL!

Ben jij nou nieuwsgierig geworden naar wat wij allemaal bieden? Dat begrijpen we.

Er zijn veel mogelijkheden bij ons. Je kan altijd een gesprek met ons inplannen.

Stuur even een mail naar info@vapraktijk.nl op welke tijden het jou het beste uit

komt. 

 

We kunnen wel al een aantal zaken met je delen:

 

 Je kan de opleiding in eigen tempo doen

 We garanderen binnen 1 werkdag antwoord (buiten vakanties om)

 We zijn praktisch, persoonlijk en professioneel

 Je kan kiezen om een opleiding te kiezen met live-dag(en) of zonder

 Je kunt bij ons in 24 termijnen betalen 

 We bundelen opdrachten, plaatsen opdrachten & matchen

 2 x per maand zijn er live Q&A momenten

 Wij helpen niet alleen tijdens de opleiding, maar er zijn ook mogelijkheden dat wij

jou ondersteunen bij je klanten of tijdens je eerste gesprek.

 

 

 

 



 

“HET IS NOOIT TE LAAT 
OM TE WORDEN 

WAT JE HAD KUNNEN ZIJN.”

 

KOM ERACHTER OF JIJ DIE TOEKOMSTIGE
SUCCESVOLLE VA BENT EN DOE DE TEST EN

KRIJG DIRECT DE UITSLAG!
 

KLIK HIER VOOR DE TEST!
 

https://gkdoxf1rt0f.typeform.com/to/GMXDMXAh


Dank je wel voor het downloaden en het ook, hopen we echt, maken van de

opdrachten in dit e-book. We willen jou alle wijsheid en succes toewensen met het

realiseren van het leven-op-jouw-voorwaarden leven.

 

We hopen dat we je overdenkingen hebben kunnen meegeven en dat je beseft dat

het leven je gegeven is en jijzelf de slingers op moet hangen. Hoe? Dat bepaal jij

alleen zelf. Als laatste willen we afsluiten met toch wel wat zware woorden.

 

De tijd gaat snel, gebruik haar wel!

 

Zorg er gewoon voor dat jij je mooiste leven leeft. Kunnen wij je daar bij helpen?

Met alle liefde, aandacht en expertise. Maar voor ons is het belangrijkste dat jij je

mooiste leven leeft en de tijd gebruikt om te genieten.

 

We hebben de aarde te leen en iedere seconde die verder tikt, zijn we een stukje

kwijt van onze toekomst. Leef op jouw voorwaarden!

 

Anne & Anoeska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks



“ O F  W E  V I N D E N  E E N  W E G  

O F  W E  M A K E N  E R  É É N . ”


