
Wij volgen haar al een hele tijd. Met
een lach, een traan en altijd iets

nieuws te leren op het gebied van
mindset, teamwork en ondernemen.
Super waardevol en toegankelijk hoe
Charlotte zichzelf op Instagram laat

zien én haar prachtige bedrijven Spot
- met unieke vergaderlocaties in de

grachtengordel van Amsterdam - en    
C Academy voor online cursussen op
Instagram. En waar wij echt van gaan
huppelen is hoe zij omgaat met haar

team. Hoe zij ze in het licht zet en
haar volgers laat zien hoe bijzonder

(en noodzakelijk) het is om een team
om je heen te hebben als succesvolle

ondernemer. 

CHARLOTTE

VAN 'T WOUT

VA magazine



Je bent influencer,  ondernemer,  spreker en
coach.  Het thema van ons magazine is
‘al les in balans’ .  Hoe zorg j i j  ervoor dat je
zo veel  dingen naast elkaar kunt doen
zonder uit  balans te raken?  
“Ik volg graag mijn intuïtie, en dat betekent dat als ik het
leuk vind om meerdere dingen te doen, ik dat gewoon
ook lekker doe. Daarbij versterken al mijn verschillende
dingen elkaar ook vaak, maar dat is niet per se
noodzakelijk voor mij.”

Wat is  je missie?
"Heb er verschillende, maar ondernemende vrouwen
empoweren is hetgene waar ik me nu het meest mee
bezig houd."

Je bent wat ons betreft  toch wel de
‘story koningin’  van de Lage Landen op
Instagram. Op een heel  toegankeli jke,
speelse manier zet j i j  je  marketing in via
dit  kanaal .  Wat maakt het zo leuk en
interessant voor jou?
"Wat lief. Ik vind het aspect storytelling er heel leuk
aan, ik kan er mijn creativiteit in kwijt. En het geeft me
een platform om al mijn ondernemerslessen te delen,
dat vind ik superleuk en gezellig."
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Een van je talks gaat over Instagram Stories inzetten voor je
onderneming.  Welke kansen zie je voor VA’s hierin,  voor hun eigen
business én als dienst voor hun klanten?
"Ik zou vooral als VA laten zien wat je nu allemaal doet op een dag. Welke hacks jij gebruikt.
Welke tips jij hebt voor een mooie mail etc. En het plezier in je werk. Zodat je toekomstige
klanten denken: wauw, dat is pas een efficiënte VA, die wil ik ook hebben! Ik zou dus vooral
een kijkje achter de schermen geven en zo jezelf indirect promoten. En niet alleen maar: ‘ik
heb net 3 uur gewerkt en ga nu lekker cappuccino drinken’ want dat zegt natuurlijk niks
over je werk. Je kunt als VA bijvoorbeeld de processen opnemen voor de ondernemer op
video. Heel handig als het bedrijf groeit qua teamleden.”

Is  het soms zelfs een t ikkeltje verslavend,  of  ben je er  ook weleens
helemaal klaar mee?
"Soms ben ik er even klaar mee, en dan doe ik het ook niet. Ik doe het echt alleen maar als ik
echt wil, zodat ik het voor mezelf leuk houd."

Een van jouw cursussen gaat over grenzen aangeven.  Iets wat veel
VA’s moeil i jk vinden.  Welk inzicht zorgt vaak voor een doorbraak bi j
jouw cursisten?
"Elke nee tegen een ander is een ja tegen jezelf. Maar dat kan je als VA natuurlijk niet altijd
doen.'

KOMMA - Rianne Temmermans

https://www.instagram.com/celinecharlotte/?hl=nl


Je hebt het eerst al lemaal  in je eentje
gerund.  Wanneer was jouw grens
bereikt en wist je dat je met
samenwerken meer zou bereiken?
"Na een half jaar al, maar toen heb ik eerst heel
veel gelezen over een team samenstellen en de
verschillende rollen en functies in goed
functionerende teams, zodat ik zekerder zou
worden in mijn vacatureproces."

Op Instagram geef je vaak shout outs naar je team. Je bent ze heel
dankbaar.  Wat is  het al ler  f i jnst aan het werken met een team voor
jou?
"Ik vind het magisch dat het voelt als een blije, positieve club met topvrouwen die met
liefde en enthousiasme zich inzetten voor iets wat ik ook maar heb bedacht, namelijk
mijn bedrijven. En ik hou van shout outs, want als ik ergens blij mee ben wil ik dat delen.
Ik voel echt elke dag zoveel dankbaarheid voor ze. En wil ook aan iedereen laten weten
dat ik dit niet alleen doe. Als iemand credits verdient geef ik die met liefde."
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Je wordt benaderd door grote namen in de
media en col lega online ondernemers
interviewen jou maar al  te graag.  VA
school is  daar een van.  😊  Wat is  het denk
je dat jou zo interessant maakt?
"Ik denk dat het komt doordat ik zo open ben. Ik wil
heel graag laten merken dat succes niet iets is wat je
‘aan komt waaien’, en tegelijkertijd ook weer niet
‘onmogelijk om te bereiken’ is. Ik deel graag stap voor
stap hoe ik keuzes maak, en dat slaat aan."

Charlotte & team

KOMMA - Rianne Temmermans



Hey Charlotte, vertel 's

"I a aar 100%

vertrouwe i aar

managersro."

Hoe zi jn jul l ie op elkaars pad gekomen?
"Annemarie  reageerde op de vacature voor

manager  bi j  SPOT.  We kenden e lkaar  nog niet  en
volgden e lkaar  nog niet  op Instagram."

Wat viel  je meteen op aan Annemarie?
“Haar  f i jne gezel l ige stem.  Ik  belde de sol l ic i tanten

na en het  was gel i jk  leuk met Annemarie  aan de
telefoon.  Ik  dacht  toen ik  ophing:  nou dat  k l inkt

als  een leukerd. ”

Waarom werk je zo graag met Annemarie?
“Om 100 redenen,  maar  wat  naast  de gezel l igheid

vooral  f i jn  is :  ik  kan Annemarie  100% vertrouwen in
haar  managersrol .  Ze v indt  oploss ingen en neemt

verantwoordel i jkheid .  Ik  kan er  vanuit  gaan dat
al le  d ingen die  geregeld moeten worden,  ook echt

worden geregeld ,  ik  ben niet  ‘nodig ’  meer . ”

Wat is  het al lerbelangri jkste om van een
samenwerking een succes te maken?

“ 100% openheid en eer l i jkheid .  Ik  bespreek a l les
met Annemarie .  We z i jn  a l lebei  extreem direct  en

ik  v ind het  echt  f i jn  a ls  ze  tegen me zegt  dat  ze
iets  ze l f  anders  zou hebben gedaan.”

Jull ie werken productief  en eff iciënt.  Maar,
sometimes l i fe happens,  hoe los je dat op?

“We z i jn  erg op kantoor  van:  ef f ic iënt  en product ief
z i jn  kan a l leen a ls  je  z in  hebt .  A ls  we de hele

ochtend hard hebben gewerkt  en de boel  zat  z i jn ,
gaan we bi jvoorbeeld eerder  naar  huis . ”

Is  er  een samenwerk-tool  waar je niet zonder
kunt?

“ Ik  wi l  n iet  dat  we v ia  Whatsapp communiceren,
om te  voorkomen dat  mi jn  team gestoord wordt  a ls

ze niet  werken.  Al le  communicat ie  gaat  v ia  S lack :
die  kunnen ze uitzetten a ls  ze  niet  werken.”

Charlotte van 't Wout

I EDER  MAGAZINE  EEN  DUBBEL INTERVIEW  OVER  DE

SAMENWERKING  TUSSEN  EEN  ONDERNEMER  EN  VA.  

Je hebt dagen dat je er  een str ik om zou
kunnen doen.  Hoe ziet  zo’n dag er voor jou uit?
“ Ik  v ind e igenl i jk  a l t i jd  wel  een dag met een str ik .

We hebben nu op vr i jdag ook ons ‘ spotuurt je ’ :  dan
beki jken we e lkaars  taken die  we die  week hebben

gedaan en geven we e lkaar  compl imenten,  haha.
Het  werkt  heel  motiverend.  Ik  neem alt i jd  veel

ruimte voor  dankbaarheid ,  compl imenten en
st i lstaan bi j  successen. ”
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Wat is  typisch Annemarie en weten maar
weinig mensen?

“Dat  we haar  nooit  Annemarie  noemen,  maar  Ans . "

Houdt werken ook weleens op voor jou?
“ Ik  sta  toch wel  100% van de t i jd  ‘aan’ ,  werk veel

weekenden,  en begin vaak vroeg.  Tegel i jkert i jd
heb ik  ju ist  door  de weeks wat  kortere  dagen of

neem ik  zomaar  een dagje  pauze . ”

https://martinedetroije.nl/


Hey Annemarie, vertel 's

"Ze is mijn steun en 
toeverlaat."

Hoe zi jn jul l ie op elkaars pad gekomen?
" Ik  werd get ipt  door  een vr iendin om te reageren
op de vacature bi j  SPOT die  Char lotte  op
Instagram had geplaatst . "

Wat viel  je meteen op aan Charlotte?
"Onze eerste  ontmoeting ver l iep gel i jk  a l  heel
soepel .  Ik  ontmoette Char lotte  bi j  haar  thuis  en
het  voelde totaal  n iet  a ls  een sol l ic i tat iegesprek .
Onze karakters  verschi l len best  veel  van e lkaar ,
maar  toch voelde ik  meteen een k l ik .  Ik  dacht
toen ik  naar  huis  f ietste :  h ier  wi l  ik  werken!”

Waarom werk je zo graag samen met
Charlotte?
"Char lotte  is  ontzettend inspirerend met a l  haar
ideeën en we vul len e lkaar  goed aan.  Char lotte
runt  SPOT niet  meer  in  haar  eent je ,  we doen het
echt  samen."

Wat is  het al lerbelangri jkste om van een
samenwerking een succes te maken?
"Vertrouwen;  er  moet  een cultuur  z i jn  op werk
waarbi j  we a l les  tegen e lkaar  moeten kunnen
zeggen,  en die  is  er  b i j  ons  gelukkig ook. "

Jull ie werken productief  en eff iciënt.  Maar,
sometimes l i fe happens,  hoe los je dat op?
" Ik  ben behoor l i jk  stress  vr i j ,  ik  laat  me niet  snel
af le iden a ls  ik  een taak moet  afmaken.  Dan zet  ik
even door  zodat  ik  daarna wat  anders  kan doen. "

Is  er  een samenwerk-tool  waar je niet zonder
kunt?
"We werken s inds kort  met  het  team van SPOT
met Monday ,  een hele  handige tool  om To do’s  in
bi j  te  houden en weekplanningen te  maken."

Je hebt dagen dat je er  een str ik om zou
kunnen doen.  Hoe ziet  zo’n dag er voor jou uit?
"Die  dagen komen gelukkig vaak voor !
Bi jvoorbeeld a ls  er  een nieuw bedr i j f  SPOT heeft
geboekt  of  a ls  a l le  locat ies  vol  z i t ten of  a ls  er  een
waanzinnig nieuw idee is  bedacht  door  een van
ons om SPOT nog meer  te  laten groeien.  Deze
dagen gaan vaak gepaard met veel  h igh f ives . "  

Houdt werken ook weleens op voor jou?
" Ik  werk het  l ie fst  overdag en door  de weeks wat
harder ,  zodat  ik  ‘ s  avonds en in  het  weekend
andere leuke dingen kan doen. "

"Z i i ontzetten

inspireren me a

aar ideeë."Wat is  typisch Charlotte en weten maar weinig
mensen?
"Char lotte  gebruikt  nooit  een f iets ,  a l les  gebeurt
wandelend of  met  de Uber .  Haar  e igen auto
gebruikt  ze  ze lden.  Ze was laatst  ze l fs  vergeten
waar  die  geparkeerd stond. "

VA magazine
Annemarie Crul

https://martinedetroije.nl/


Dit artikel stond in de lente-
editie van VA magazine.

 
Wil je ook ieder seizoen een
kakelvers VA magazine voor

slechts € 14,95 per jaar? 
 

Ga naar www.vamagazine.nl

https://vamagazine.nl/
https://vamagazine.nl/

