
werken op afstand

als VA* heb je dan zo   een buitenbureau

social media, online pr, assistentie bij webinars,  
‘ouderwets’ uitzoek- & regelwerk, et cetera. In feite 
komen alle taken waarbij het niet relevant is waar 
ze gedaan worden in aanmerking. Dus eigenlijk niets 
nieuws onder de assisterende ondernemerszon... 

Persoonlijk contact
Wat wel nieuw is, is dat ook het verwerven 
van nieuwe opdrachtgevers grotendeels virtueel  
verloopt. Het is heel bijzonder om ook zo gesteld 
vertrouwen te ervaren! 
Werken als VA - het is al met al niet anders dan 
in het offline leven: je toezeggingen nakomen en 
goed communiceren. Vanzelfsprekend blijft per-
soonlijk contact enorm belangrijk, zeker bij lang-
durige trajecten. Goed voor de voortgang, de 
diepgang en de punten op de i. Een aantrekkelijke 

‘Veel mooi weer het gehele jaar door’, dat was onze belangrijkste  
motivatie om in 2006 naar Spanje te verhuizen. Een andere  
voorname reden was ‘gewoon, omdat het kan’. Het kon werk-
zaam dankzij ICT.
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* Een VA (virtual assistent  
of virtueel assistent) biedt 
vanaf de eigen (thuis)-
werkplek kantooronder-
steuning op uiteenlopende  
terreinen en maakt daar-
bij intensief gebruik van 
online applicaties, zowel 
voor de werkzaamheden 
als de communicatie. 

Vrij wel Altijd mooi weer, 
uitgelicht

reden dus voor mij om eens in de zoveel maanden 
op het vliegtuig te stappen en me ondermeer in 
Brakel te melden:-) 

ICT
Overduidelijk: ICT is cruciaal voor een VA.  
Zonder laptop en internet kan ik overal zijn, maar 
ben ik werkzaam nergens. Gelukkig zijn die zaken 
tegenwoordig goed te realiseren, inclusief nood-
voorzieningen. 

En wat dat buitenbureau aangaat... als je je  
omringd weet door een eindeloze hoeveelheid zon 
en warmte, olijf- en amandelbomen, beschikt over 
een schaduwrijke veranda en weids zicht hebt op 
een lieflijk bergdorpje en op de Sierra Espuña, dan 
kun je toch niet zonder buitenbureau?   «

Want werken op afstand van opdrachtgevers, dat is natuurlijk niet nieuw. 
De diversiteit aan werkzaamheden die tegenwoordig plaatsonafhankelijk  
gedaan kan worden is dat wél. En is uitdagend! Het geeft ruimte aan  
vernieuwende manieren van ondernemen, van samenwerken en laat nieuwe 
functies ontstaan. Zoals het vak van de VA. Overal kunnen werken, als je 
maar internetverbinding hebt, het is een synoniem van vrijheid. 

Taken
Wat VA’s doen: structureren van werkprocessen, inrichten & beheer van  
online applicaties, verzorgen van e-nieuwsbrieven, assisteren bij online  
verkooptrajecten (e-marketing), websitebouw & -onderhoud, tekstschrijven, 
vormgeving, agendabeheer, e-mailafhandeling, relatieonderhoud, facturering, 
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