
Van idee
tot VA

      dingen die
handig zijn om te
weten voordat je
start als virtueel

assistent



1 Je WHY
Het is belangrijk om eerst een moment te nemen
om stil te staan waar je momenteel staat en waar
je naar toe wilt. Waar verlang je naar? Welk
toekomstbeeld geeft je kriebels in je buik? Leg
de nadruk op WAAROM je dit wilt. De waarom is
jouw drijfveer! 

2 Missie, visie en doelstellingen 
Bedenk wat je missie en visie zijn. Je missie en de
visie van jouw bedrijf zijn een extern visitekaartje:
ze maken in een klap duidelijk waar jouw bedrijf
voor staat en wat de meerwaarde van jouw
bedrijf is. Een scherpe missie en visie zijn een
onmisbaar instrument voor jouw positionering als
virtueel assistent. Schrijf jouw doelen en
subdoelen op om je missie en visie na te streven.

3 Ontwerp je ideale werkwereld
Fantaseer eens over jouw ideale werkweek. Hoe
ziet deze er voor jou uit? HOEVEEL uren wil jij
werken? WANNEER wil jij werken? Wanneer ben
jij het meest productief? Daarnaast kijk je naar je
dienstenaanbod. WAT vind jij nu zo leuk om te
doen? Waar krijg jij energie van? Om vervolgens
te gaan kijken voor WIE je het liefst wilt werken.  



4 Opstarten van je bedrijf
Doe wat research over het werkelijk opstarten
van een bedrijf en de wettelijke regels die daarbij
horen. Daar komt namelijk toch het een en ander
bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan: jouw
bedrijfsnaam, domeinnaam, e-mailadres,
rechtsvorm, ondernemingsloket,...

5 Het financiële luik 
Je hebt inzicht nodig in de financiële aspecten
die het ondernemen met zich mee brengt om
een financieel gezond bedrijf te runnen. Verdiep
je hier dan ook heel goed in. Hoe bepaal je jouw
uurtarief? Wat worden je inkomsten en uitgaven?
Hoe zit het met de btw? Hoeveel belasting moet
je over je inkomsten gaan betalen? Ga je zelf de
boekhouding opvolgen? 

6 Personal Branding
Met je personal branding kun je je
onderscheiden ten opzichte van andere virtuele
assistenten. Je personal branding is onder andere
je bedrijfsnaam, slogan, huisstijl, logo, typografie
en naamkaartjes. Jij bent jouw merk en jouw
merk is een consistente, herkenbare belofte.
Besteed hier dan ook extra aandacht aan.



7 Netwerken en sales
Om succesvol te kunnen worden als virtueel
assistent moet je weten waar jouw klanten zich
bevinden. Als je dit hebt vastgesteld, is het ook
van belang om te weten hoe je een
verkoopgesprek moet leiden. Oefening baart
kunst. Veel oefenen zou ik dus zeggen!

8 Social Media
Je zult misschien al beseffen dat social media het
ultieme kanaal is om te communiceren met jouw
potentiële klanten. Bedenk hoe jij dit kanaal in ga
zetten om potentiële klanten om te toveren in
betalende klanten. Open je een bedrijfspagina?
Heb je al content klaarliggen? Heb je al een
planningstool uitgekozen? Heb je al aan hashtags
gedacht?

9 Samenwerken met klanten
Stel jezelf voor hoe de samenwerking met jouw
klanten er in de praktijk uit komt te zien. Via welke
communicatiemiddelen is dit? Welke tools
gebruik je die het samenwerken met klanten
vergemakkelijkt? Hoe ga je om met
wachtwoorden? Je hoeft niet alle tools te kennen
die op de markt zijn, maar je komt wel
professioneel over als je kunt navigeren binnen
verschillende tools.  



10 Website bouwen
Een website is een online visitekaartje waar je
bezoekers kunt informeren. Een onmisbaar
instrument dus. Heb je de invulling van je website
al op punt? Ga je zelf een website bouwen of ga
je dit uitbesteden? Ook niet onbelangrijk; wie gaat
de website onderhouden? Wat kost dit? 

11 Online Marketing
Vandaag de dag kun je met een zeer laag budget
een ijzersterke online marketing opzetten en
automatiseren. E-mailmarketing blijkt nog steeds
de hoogste conversie op te leveren. Verzamel
dus zeker e-mailadressen door het aanbieden
van een waardevolle weggever. Houd hierbij
rekening met de GDPR. Heb jij al een online route
uitgestippeld naar jouw aanbod? 

12 Juridisch in orde
Er zijn alvast 5 juridische documenten die jij nodig
hebt, ongeacht de sector of grootte van je
onderneming. Sommige hiervan zijn wettelijk
verplicht anderen zorgen ervoor dat je je eigen
onderneming goed beschermd. 
Privacy Policy - verplicht
Verwerkersovereenkomst - soms verplicht
Cookie Policy - soms verplicht
Algemene voorwaarden - niet verplicht
Samenwerkingsovereenkomst - niet verplicht



Hallo, ik ben Norayma! Sinds 2018 beheer ik
Virtuas, een netwerk van virtuele assistenten die ik
voorzie van toffe opdrachten van opdrachtgevers.
Vorig jaar besloot ik om samen met verschillende
experten een academy op te bouwen waarin wij
dames ook helpen met het starten van een bedrijf
als virtueel assistent. Zo is Virtuas academy
geboren!

Wist je dat deze topics uitgebreid worden
behandeld in de online training van Virtuas
academy?

Kijk voor meer informatie op

Schrijf een ondernemingsplan
Een ondernemingsplan vormt een stevige basis,
omdat je kritisch je eigen idee hebt onderzocht
en beschreven. Het ondernemingsplan is
bovendien een document om jezelf tijdens het
ondernemen richting te (blijven) geven, je scherp
te houden in je ambities en je keuzes te
evalueren en bij te stellen.

Virtuas Academy
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https://www.virtuasacademy.be/

