
 
 
 
Het beroep virtual assistant (VA) is relatief nieuw. Er is nog maar weinig algemeen bekend 
over deze sterk groeiende beroepsgroep. Bij VA school weten we daarentegen heel veel 
over VA’s, je kunt ons gerust VA experts noemen. We vinden ook dat we een signaalfunctie 
hebben. VA school zou VA school niet zijn, als we, wat we weten en wat we aannemen, niet 
graag bevestigd zien. En delen! Dus vonden we het hoog tijd voor een onderzoek. En voilà, 
de resultaten daarvan zie je hier.  
 
Eerste indruk? We hebben precies bevestigd gekregen wat we al dachten en … meer! En 
we zijn er super blij mee dat we dat boven tafel hebben gekregen. Nu mag iedereen het 
weten. Want VA school staat voor transparantie. Delen is groeien. 
 
De ontwikkelingen zijn enorm en gaan sneller dan ooit, dat is wel duidelijk. VA school is dan 
ook van plan dit onderzoek jaarlijks te herhalen, om te signaleren welke ontwikkelingen er 
binnen deze beroepsgroep te zien zijn. 
 
 
Het onderzoek 
Middel : een online enquête met 41 vragen 
Doelgroep : beroepsgroep virtual assistant in NL en BE, bereikt via 

  social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en via 
  e-mail (gestuurd naar ± 1400 virtual assistants)  

Duur (looptijd) enquête : 10 t/m 22 december (13 dagen) 
Aantal respondenten : 125 (primair doel: 100) 
Onderzoek verricht door : VA school in samenwerking met Pauli Communications 
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De resultaten 
Van de ondervraagden is bijna de helft (44,8%) het afgelopen jaar begonnen als VA. 
Ongeveer een kwart (24,8%) is 1-3 jaar aan de slag en 8,8% 3-5 jaar, terwijl een relatief 
grote groep van 18,4% al langer dan 5 jaar werkt als VA. 
 

 
 
Alhoewel het overgrote deel (40%) zichzelf ‘virtual assistant’ noemt, zijn er genoeg andere 
functienamen in gebruik, waarvan de meest voorkomende zijn: 

- Virtueel assistent 
- Online marketing VA 
- Personal assistant 
- Technisch VA  
- Secretarieel VA 

 
Tevredenheid 
We vroegen de VA’s naar hun mate van tevredenheid over bepaalde zaken. Hieronder zie je 
de antwoorden grafisch weergegeven; 1 was ‘zeer ontevreden’, 4 was ‘zeer tevreden’. 
 
Als je kijkt naar de hoeveelheid opdrachten zie je een verhouding van 60-40% 
(tevreden-ontevreden), met toch zo’n 12% dat hier zeer ontevreden over is. het vinden van 
opdrachten is niet altijd makkelijk en regelmatig een uitdaging. 
 
Over het algemeen zijn VA’s tevreden tot zeer tevreden over de inhoud van hun 
werkzaamheden: zo’n 85%.  
 
Als je het hebt over de eigen VA skills en de werk-privé balans is ongeveer 70% hier (erg) 
tevreden over.  
 
Wat betreft het ondernemerschap zie je dat ⅓ hier ontevreden of zeer ontevreden over is, 
tegenover ⅔ (zeer) tevreden. Later vragen we of de respondenten zichzelf als ondernemer 
zien en wat de uitdagingen van het afgelopen jaar waren en zien we hiervoor een mogelijke 
verklaring.  
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Uren / tarieven / jaaromzet 
Een gelijkmatig beeld zie je als je kijkt naar hoeveel uur per week er besteed wordt aan de 
VA business totaal. Dit is inclusief zaken als administratie, reistijd, acquisitie, marketing, 
ontwikkeling, etc. Een verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat niet iedereen fulltime VA 
is. Daarnaast kiezen de meeste VA’s zelf het aantal uur dat ze per week willen werken. 
 

 
 
Interessanter om te weten is hoeveel uur daarvan declarabele uren zijn. Bij meer dan de 
helft (52%) is slechts 0-16 uur declarabel. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het beginnende 
VA’s betreft. Als je naar de cijfers kijkt in verhouding tot het aantal jaar dat iemand als VA 
werkzaam is zie je dat er vanaf 3 jaar en langer een omslag komt; dan is het aantal 
declarabele uren gemiddeld boven de 16 uur per week. 
 

 
 
Over het uurtarief kunnen we kort zijn: de grootste groep (73,5%) hanteert een uurtarief 
tussen de 40 en 60 euro. Er is geen significant verschil te zien tussen VA’s die net begonnen 
zijn en zij die al langer als VA werken, ook niet in leeftijd. Het volledige overzicht: 
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Minder dan 30 euro : 2,5 % 
30-40 euro : 16,5 % 
40-50 euro : 47,1 % 
50-60 euro : 26,4 % 
60-70 euro : 5,8 % 
Meer dan 70 euro : 1,7 % 
 

 
 
Bij de jaaromzet zie je een wat gemengder beeld. Een relatief grote groep van 20,7% weet 
hun jaaromzet niet precies, maar dit zijn dan ook voornamelijk de VA’s die afgelopen jaar 
begonnen zijn.  

 
 
Ondernemerschap 
Een overgrote meerderheid ziet zichzelf als ondernemer (81,5%). Redenen hiervoor zijn: 

- Eigen verantwoordelijk voor het vinden van opdrachten 
- Verantwoordelijk voor je eigen inkomsten en uitgaven 
- Het zelf nemen van beslissingen 
- Het zelf bepalen van de strategie en zoeken naar nieuwe mogelijkheden/kansen 
- Het bepalen van eigen regels en werkzaamheden en het gevoel van vrijheid dat daar 

bij komt kijken 
- Risico nemen, investeren, groeien 
- “Mijn naam staat op de gevel, ik ben mijn bedrijf” 

 
De VA’s die zichzelf geen ondernemer voelen zeggen dat het vooral te maken heeft met het 
feit dat ze net begonnen zijn, of omdat men zichzelf meer als zzp’er/zelfstandige/freelancer 
ziet, dan echt ondernemer. Het is een mindset. “Misschien als ik echt zelf wat ontwikkel, dat 
ik me dan ondernemer voel”, bij ondernemers gaat het vaak meer om producten dan 
diensten (gevoelsmatig). 
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Op de vraag ‘Hoe werk je?’ antwoordde een ruime meerderheid (74,1%): volledig als 
zzp’er. Andere mogelijkheden die worden gegeven zijn: combinatie zzp’er / loondienst, of 
zzp’er / eigenaar ander bedrijf, of men werkt als zzp’er en via detachering.  
 
Ruim ⅓ deel van de ondervraagden heeft naast het VA ondernemerschap nog ander werk. 
Dat is dan vaak vrijwilligerswerk of parttime werk in loondienst. Dat laatste vaak in een 
secretariële - / management ondersteunende rol. Een enkeling studeert ernaast of heeft 
samen met de partner een ander eigen bedrijf. Een totaal ander beroep komt ook voor, zoals 
lerares, reisagent, energetisch therapeut, tentamen surveillant, fotograaf, vastgoedbeheer. 
Dit zijn echter enkelingen, dus het is geen significante uitslag, alleen leuk om te vermelden. 
Overigens zie je hier geen verschil tussen VA’s die net begonnen zijn en zij die al langer als 
VA / ondernemer aan de slag zijn. 
 
Arbeidsongeschiktheid en pensioen 
Slechts 12,9% heeft een AOV verzekering afgesloten. Pas na 5 jaar VA/ondernemerschap 
zie je een lichte stijging in het aantal afgesloten AOV verzekeringen. Dit is een opvallende 
uitslag. Een veelgehoorde reden om niet (volledig) zzp’er te worden is over het algemeen de 
angst om zekerheden te verliezen. Deze groep respondenten (zzp’ers, al dan niet 100%) 
heeft dus deze specifieke zekerheid niet of nog niet ingebouwd. De vraag waarom geen 
AOV verzekering is afgesloten hebben we niet meegenomen, we zullen dit bij een volgend 
onderzoek wel doen.  
 
Overigens bouwt 55,6% op een of andere manier wel pensioen op, tegen 44,4% (nog) niet. 
Van degenen die pensioen opbouwen weet bijna 18% niet hoeveel er nodig is en ruim een 
derde heeft een andere regeling getroffen. 
 

 
 
 
 
Opdrachten 
Het aantal opdrachten dat de ondervraagden het afgelopen jaar hadden varieert. De 
grootste groep, bijna een derde, had 1-3 opdrachten. De rest verschilt niet zoveel: 3-5 en 5-9 
opdrachten; ieder rond de 23%. Ruim 15% had 10 of meer opdrachten en 8,1% nog geen. 
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Slechts een klein gedeelte werkt (soms) met bemiddelingsbureau’s om aan opdrachten te 
komen: 14,5%. Voorbeelden hiervan zijn: Hinttech en Myler, Vlotte Tantes, Het 
Notuleercentrum, Vatched, Zij maakt het verschil, YER, Moneypenny, Van der Pal, 
Pro-Assistance, vd Houwen. 
 
Het grootste gedeelte (ruim 86%) van de ondervraagde VA’s speelt wel eens een opdracht 
door aan een andere VA, tegen ruim 9% niet.  
 

 
 
Belangrijkste redenen om een opdracht door te spelen zijn:  

- Teveel opdrachten zelf en dus geen tijd 
- Geen match met opdrachtgever 
- Iedereen heeft eigen specialiteit en soms past een opdracht beter bij een andere VA 
- “Samenwerken is onze kracht, we werken met elkaar en niet tegen elkaar” 
- ‘Delen is groeien’ 

 
Hier staat over het algemeen geen (financiële) vergoeding tegenover of in ieder geval nog 
niet; men ziet het vaak als vriendendienst, gunnen en: exposure. Bovendien: wie goed doet, 
goed ontmoet: wellicht krijg je op die manier ook ooit een opdracht terug gespeeld. Een 
enkeling vraagt een fee of een gedeelte van het uurtarief of een fixed bedrag. Deze vraag 
triggerde een aantal overigens wel om hierover na te denken.  
 
De meest genoemde reden om opdrachten niet door te spelen is dat men zelf nog niet 
genoeg opdrachten heeft, of omdat het gewoon nog niet is voorgekomen. De meeste ‘nee’ 
antwoorders zeggen er wel bij dat ze het wel overwegen mocht het nodig zijn. 
 
Terwijl het merendeel veel (de meeste) opdrachten krijgt uit eigen netwerk, wordt er ook 
gebruik gemaakt van online platforms om opdrachten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: 
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LinkedIn (het meest genoemd), Facebook (diverse communities zoals ‘Ambitieuze Meisjes’, 
‘Business Babes NL’, ‘VA Community’ en ‘VA Lab’), Instagram, Upwork, Regelhelden, 
Freelancer.nl, Jellow. 
Er worden overigens wel veel opdrachten gevonden op sociale media, maar een 
uiteindelijke ‘match’ blijft vaak uit. Reden: veel aanbod van andere ondernemers. Dan is het 
eigen netwerk toch altijd het beste middel. 
 
Werkplek / werkzaamheden 
Als we vragen naar waar men het meest werkt, fysiek, wordt het meest thuis gewerkt. Een 
meerderheid (57,4%) heeft een eigen (thuis)kantoor tot haar of zijn beschikking of werkt ‘aan 
de keukentafel’ (49,2%). In 23,8% van de gevallen wordt er bij de opdrachtgever op locatie 
gewerkt en in 7,4% van de gevallen kiest men voor een openbare plek zoals een café. Een 
flexwerkplek met andere ondernemers komt ook voor, maar niet zo heel vaak (5,7%). 
Natuurlijk zie je hier een overlap, want de tijd wordt afwisselend doorgebracht.  
 
Een leuke vraag tussendoor was of men het liefst appt, belt of mailt:  

 
 
Mailen blijft duidelijk favoriet en er wordt iets meer geappt dan gebeld. We wilden dit weten 
om te zien of Whatsapp daadwerkelijk in opkomst is en we zijn dan ook erg benieuwd naar 
de de uitslag hiervan in een volgend onderzoek.  
 
Uitvoeren, organiseren, meedenken en structureren past het beste bij de meeste van de 
ondervraagde VA’s. Meer antwoorden waren mogelijk op de vraag: Welke rol past jou het 
beste? 

 
 
We hebben gevraagd om een top 3 te noemen van meest voorkomende werkzaamheden. 
Uit de resultaten hebben wij een overzicht samengesteld van de meest voorkomende 
werkzaamheden (gegroepeerd): 

1. Office support, waaronder agenda- en emailbeheer, notuleren, planning, financiële 
administratie / facturatie, organiseren vergaderingen/bijeenkomsten, etc. 

2. Websites bouwen en onderhouden 
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3. Social media beheer 
4. Nieuwsbrieven / blogs 
5. E-mail marketing, funnels, ActiveCampaign 
6. Tekstredactie, content creatie, presentaties maken 
7. (Strategisch) meedenken, sparren 
8. HR gerelateerde werkzaamheden 
9. Projectondersteuning 
10. Communicatie 

 
Samenwerken en samenwerkingsvormen 
We vroegen vervolgens welke samenwerkingsvorm de voorkeur heeft. Meerdere 
antwoorden waren mogelijk en daar werd dan ook in driekwart van de gevallen gebruik van 
gemaakt. Als grootste reden voor een combinatie van samenwerkingsvormen werd 
genoemd de combinatie van zekerheid en vrijheid.  

 
 
De redenen waarom er het meest voor werken op basis van een uurtarief werd gekozen 
waren transparantie, duidelijkheid, je wordt daadwerkelijk betaald voor al het werk dat je 
verricht, het is overzichtelijk voor beide partijen en beide partijen weten waar ze aan toe zijn 
iedere maand. 
Een abonnement komt op de 2e plek en geeft financiële zekerheid en zorgt voor 
continuïteit. Gemak speelt hierin ook een rol.  
Ruim een kwart bepaalt de manier van werken in overleg met de opdrachtgever; het is 
maatwerk en servicegericht. Vooral dat laatste (service) is een veel genoemde reden onder 
deze beroepsgroep. Het hangt tevens af van de aard van de opdracht, de duur en de wens 
van de opdrachtgever. 
De manier van werken is ook afhankelijk van het dienstenpakket, soms wordt er bijvoorbeeld 
alleen gewerkt met abonnementen, pakketprijzen en op projectbasis. Dit is daarnaast weer 
aan verandering onderhevig, wanneer men bijvoorbeeld het dienstenpakket wijzigt.  
 
Samenwerken met andere VA’s aan een opdracht komt voor, zegt bijna een kwart van de 
respondenten. Bij bijna de helft is dat (nog) niet voorgekomen.  
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Redenen voor die samenwerking (of de overweging daartoe) zijn o.a. het feit dat ieder haar 
of zijn eigen expertise heeft en de opdrachtgever een combinatie nodig heeft, of het is teveel 
werk voor 1 persoon. Tijdsdruk is ook een factor die meespeelt voor samenwerken. Voor de 
‘nee’ antwoorders was de meest voorkomende reden simpelweg dat het nog niet was 
voorgekomen. 
 
Online tools 
We vroegen naar de top 3 online tools die gebruikt worden om de samenwerking met de 
opdrachtgevers te optimaliseren, hier volgt een top 10. 
Top 10 online tools 

1. Trello 
2. Dropbox 
3. Whatsapp (for Web) 
4. Outlook 
5. Google Drive* 
6. Skype / Zoom 
7. Asana 
8. Toggl 
9. Office 365 
10. OneDrive 

 
*Alle Google tools scoorden hoog. 
 
Successen en uitdagingen 
Interessante vragen betroffen de uitdagingen en successen die de VA’s het afgelopen jaar 
hadden ervaren.  
Onder de grootste uitdagingen vielen voornamelijk:  

- Het vinden van de niche en het formuleren van het aanbod 
- Balans vinden tussen werk en privé 
- Genoeg opdrachten vinden om bedrijf draaiende te houden, maar ook: 
- Niet te veel opdrachten aannemen 
- Knoop doorhakken om er 100% voor te gaan (en dus vaak: baan opzeggen) 

 
De successen waarover VA’s het meest te spreken waren, zijn o.a.: 

- Het vinden van (eerste, nieuwe) klanten 
- Tevreden klanten 
- Een stabiele vorm van inkomsten gecreëerd 
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- Trots op bepaalde opdrachten voor klanten (werkinhoudelijk) 
- Zelfvertrouwen gestegen 

 
In 2020 wil de ondervraagde VA meer tijd besteden aan o.a. de volgende zaken: 

- Online zichtbaarheid, social media 
- Netwerken 
- Nieuwe diensten/producten ontwikkelen 
- Eigen ontwikkeling / verdieping (veel genoemd) 
- Balans werk/privé 

 
Opleiding 
60% Van de ondervraagden heeft een opleiding tot VA gevolgd. Hiervan heeft 84% een 
opleiding gevolgd bij VA school. De rest o.a. bij Weblish, Academie voor Virtueel 
Professionals, VA Business Academy, Blueberry Dynamic, Schoevers. 
 
Specialisatie en ontwikkeling 
Op de vraag of men voor een specialisatie heeft gekozen reageerde driekwart met ‘ja’.  
 

 
 
Meerdere antwoorden waren mogelijk op de vraag ‘welk specialisme’, of welke komt het 
dichtst in de buurt. De top 6: 

1. Office support 
2. Secretariële ondersteuning 
3. Administratie 
4. Websites bouwen 
5. Social media 
6. Online marketing / projectmanagement 
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De basis (de top 3) valt in de lijn der verwachting. Interessant om te zien dat specialisaties 
als websites bouwen en online marketing (social media) ook hoog scoren.  
 
VA’s zijn dol op (persoonlijke) ontwikkeling (zie de vraag over de plannen voor komend jaar; 
waar wil men meer tijd aan besteden), dus deze vraag is uitermate interessant om een 
vervolg op te zien. Een idee krijgen we al door de volgende vraag: waarin wil je je nog 
verder ontwikkelen? 
 

 
 
De top 6: 

1. Online marketing 
2. Websites bouwen 
3. Social media 
4. Content strategie 
5. Teksten schrijven / virtual business manager / projectmanagement 
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6. SEO 
Een duidelijke focus op online marketing / zichtbaarheid. Het is ook een maatschappelijke 
trend, met een daaruit voortvloeiende behoefte, en daar weten VA’s goed op in te spelen. 
 
Leeftijd 
We hebben tot slot gevraagd naar de leeftijd van de ondervraagden en tot welke leeftijd ze 
van plan zijn om door te werken. 
 

 
Zelfstandige VA’s onder de 30 zijn er heel weinig. Voor de rest (tot 60 jaar) is het gelijkmatig 
verdeeld. Wat opvalt is dat er weinig tot geen verschil is tussen de leeftijdsgroepen in 
specialisme en waarin men zich verder wil ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de online tools 
die favoriet zijn en gebruikt worden en, heel frappant: het uurtarief. Je zou verwachten dat 
hoe ouder, des te hoger het uurtarief, maar dat blijkt dus niet uit dit onderzoek. 
 
Doorwerken wil men over het algemeen tot een jaar of 60-65 of de pensioenleeftijd. ‘Tot ik er 
geen zin meer in heb’ komt ook regelmatig voor, of: zolang het kan. Een grote groep heeft 
geen idee.  
 
Conclusie 
Er gebeurt een heleboel in VA land. Het is een relatief nieuwe beroepsgroep; nog geen 
vijfde werkt langer dan 5 jaar als VA. Het zijn echte ondernemers en ze houden erg van hun 
vrijheid, de mogelijkheid hun tijd zelf in te delen én - minstens zo belangrijk - hun eigen 
strategie te bepalen. Ze zijn volledig op de hoogte van alle online tools om een goede 
samenwerking te faciliteren. En ze zijn leergierig. Het is en blijft een servicegerichte, 
dienstverlenende groep. Maar het ondernemerschap triggert hen ook om een eigen product 
neer te zetten. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat de opdrachtgever krijgt wat hij/zij wil. 
Indien dat betekent dat je een opdracht naar iemand anders doorspeelt, of dat je er iemand 
bij betrekt, dan doe je dat. Het vinden van opdrachten blijft voor een deel lastig. Alhoewel de 
basis werkzaamheden zoals office support, secretariële ondersteuning en administratie het 
meest voorkomen, zie je een opkomst van (online) marketing gerelateerde werkzaamheden. 
Opvallend in dit onderzoek is dat leeftijd en hoe lang men als VA werkzaam is op een aantal 
zaken weinig tot geen invloed heeft. We denken hierbij bijvoorbeeld aan uurtarief, 
ontwikkeling, focus werkzaamheden en het gebruik van online tools. 
 
VA school is van plan dit onderzoek jaarlijks te herhalen, om te signaleren welke 
ontwikkelingen er binnen deze beroepsgroep te zien zijn. 
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Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VA school (initiatief) Pauli Communications (onderzoek) 
Hanneke Wessel Pauli Venekamp 
06-51703530 06-42882565 
info@vaschool.nl info@paulicommunications.nl  
www.vaschool.nl www.paulicommunications.nl  
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