
LEES MEE MET 

HET AVONTUUR VAN

 TWEE STARTENDE 

VIRTUAL ASSISTANTS!
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Van begin tot het eind

BIJ VA SCHOOL HEBBEN WE MAAR ÉÉN DOEL

Vrouwen helpen bij het creëren van hun droombaan zodat ze plezier hebben in het 
werk dat ze doen, waardering krijgen voor het werk dat ze verrichten én een fijne balans 
vinden tussen werk en privé.

Too good to be true? 
 
Wij wilden het ook 100% zeker weten. Zo is het idee voor dit e-book ontstaan.

De meeste deelnemers van VA school zien we namelijk aan het begin bij de ‘Welkom aan 
boord sessie’, tussendoor bij de V&A sessies, dagelijks in de Facebookgroep en tot slot 
in onze mailbox als ze hun eindopdracht inleveren. 

Maar hoe zit het met al die andere dagen in het jaar? 

Kim Leegwater en Kim van Heynsbergen ontmoette ik vorig jaar in levende lijve en ik 
wist direct “Deze vrouwen wil ik gewoon van het begin tot het einde volgen”. Volgens 
mij heb ik het ze diezelfde dag nog gevraagd en wat ben ik blij dat ik dat ze JA zeiden.

Want bij de eindopdracht is vaak alles al in kannen en kruiken. Maar wat gebeurt er in die 
tussenliggende weken. Welke uitdagingen komen ze tegen onderweg én hoe redden ze 
zichzelf daar weer uit? Wat zijn absolute hoogtepunten die voor een buitenstaander zo 
klein lijken? Dat wilde ik allemaal weten.

Ik was uiteraard ook nieuwsgierig of onze belofte om die unieke baan 
zelf te creëren in de praktijk positief uitpakt. Welke balans gaan ze 
vinden tussen werk, gezin en hun eigen ikkie? 



www.vaschool.nl | 52  weeks of  joy   3

Bijna wekelijks ontvingen ze een mail met één vraag. 
Deze mailwisselingen hebben we in dit e-book voor je gebundeld. 

Beoordeel zelf of het 52 weeks of joy of toch misschien 

52 weeks vol bloed, zweet en tranen is.

Eén ding staat voor mij als een paal boven water. Wat een power hebben deze 
vrouwen. Wat kunnen ze veel (meer) dan ze vooraf in hun (mooie) hoofdje hadden 
kunnen bedenken.

Hun openhartigheid en hartelijkheid maakte het ook voor mij een onvergetelijke reis. 

Geniet van de ups, downs en het tomeloze doorzettingsvermogen van 
Kim Leegwater & Kim van Heynsbergen.

 
 

Feel the joy!
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Naam: Kim Leegwater
Woonplaats: Spanbroek
Huishouden: woont samen met René, dochters Fleur en 
Emma en zoon Jelle.
Bedrijf: Kim2organize 
Passie:  sporten, wandelen, uit eten, sauna (het liefst 
alleen), cabrio rijden, skiën, yoga en nog veel meer!
Weetje: Kim is krachtig, initiatiefrijk en mensgericht
 

“Shine like you’ve never shined before. 
Dat ben ik!”

Omdat ik mijn jonge gezinsleven met een eigen onderneming wil combineren, 

volgde ik al een tijdje vrouwelijke ondernemers op social media, die het 

ondernemerschap en moederschap combineren. De term virtual assistant kwam 

vaak voorbij. In augustus 2019 heb ik een webinar bij VA school gevolgd. Aan het 

eind van het webinar plande ik mijn telefoongesprek in met Hanneke herself. Ik 

kreeg steeds meer het gevoel dat VA school bij mij past. Zoals Hanneke praatte, 

een gevoelsmens, sensitief. Zelfs HSP (hoogsensitiviteit) kwam aan de orde en 

het bewaken van je grenzen. 

Dit zijn echt onderwerpen die mij erg aanspreken. Hierdoor kan ik dichtbij mezelf 

blijven en dat is toch wel mijn grootste wens, naast het verlangen dat ik graag 

gezien en gehoord wil worden. De afgelopen jaren ben ik mezelf een beetje 

kwijtgeraakt, omdat ik ver bij mezelf vandaan ging. Op werkgebied koos ik 

onvoldoende voor mezelf en zei overal ‘ja’ op. Inmiddels stond het als een paal 

boven water. Ik ga de opleiding bij VA school doen!

Even voorstellen
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Naam: Kim van Heynsbergen
Woonplaats: Oss
Huishouden: woont samen met Denny en zoon 
Sebastiaan en hun twee honden Jimmy en Juultje.
Bedrijf: Office Happiness
Passie: eten, koken en uit eten gaan. Heeft en kast vol 
kookboeken en leest deze als romans.

Weetje: Kim is gek op gadgets, tools en techniek
 

Het is nu tijd voor mij om te doen 
waar ík blij van word!

Ik stopte in 2017 met werken, omdat mijn thuissituatie hierom vroeg. Mijn 

zoon vond de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool heel 

overweldigend. Hierdoor ontstond er thuis veel stress. Ik besloot daarom te 

stoppen met werken om me voorlopig op thuis te kunnen richten.

Het begon weer te kriebelen in 2018. Mijn enige deadline was het avondeten. 

Ik miste de uitdaging. In september 2018 kwam ik op het idee om virtual 

assistant te worden. Ik merkte dat rust en stabiliteit ontzettend goed was 

voor ons als gezin. In januari 2019 nam ik deel aan het webinar van Hanneke: 

“Succesfactoren voor virtual assistants”. Dat was echt een fantastisch webinar, 

voor mij viel alles op zijn plek. Dit is wat ik wil en wat ik kan! 

Ik was zo enthousiast dat ik er die nacht zelfs niet van sliep. Het was alleen niet 

het juiste moment, we zaten midden in de verkoop van onze oude woning en 

in de nieuwbouw van onze nieuwe woning, maar ik wist dat het moment zou 

komen. Ik bleef VA school volgen en het bleef kriebelen. Ik wilde vooruit! In 

juni meldde ik me eindelijk aan voor de training. 

“Wauw, het gaat nu echt gebeuren!”
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1
WEEK

DE EERSTE WEEK ZIT EROP!

Mijn eerste week was overweldigend. Energiek 
en positief. Wat kwam er veel op mijn pad. 
Ik ben er ondersteboven van. Ik word gezien 
én hoe! Hanneke kwam met het verzoek of ze 
mij mag gaan volgen. Ja superleuk, in korte 
tijd weer een uitstapje uit mijn comfortzone. 
Ik heb leuke nieuwe mensen ontmoet, die 
gek genoeg bizar veel op mij lijken. Kim van 
Heynsbergen en ik werden direct business 
buddies zo goed klikte het. Soms is het zelfs 
een beetje eng, als je op Facebook bij je 
naamgenoot én buddy dezelfde bloemen op 
tafel voorbij ziet komen als in je eigen huis 
staan. 

Iemand in de VA-groep noemde mij een 
inspirator. Daar werd ik even stil van. Ik doe 
toch niks bijzonders? Of toch wel misschien; 
ik ben mezelf. Diezelfde dag benaderde 
een fotografe mij voor een fotoshoot en die 
hebben we vrijdag meteen gedaan bij mij 
thuis. Ik was daar nog helemaal niet mee 
bezig. Maar mooie foto’s van mezelf om me 
daarmee nog meer zichtbaar te maken, zag ik 
wel zitten.

Ik zie dat ik al aan het veranderen ben en ja 
of mijn omgeving daar ook in mee kan gaan, 
dat zal de tijd leren. 

Het gaat nu echt beginnen. Ik voelde kriebels 
in mijn buik, gezonde spanning. Zoals ik tegen 
mijn zoon zeg: leuk-spannend. De ontvangst 
in de groep was direct fijn en warm. De eerste 
week was vol energie, humor en enthousiasme. 
Echt een fantastisch begin van een mooie reis. 
Ik vind zelfs direct mijn buddy: Kim Leegwater. 
De rest van de week bleef de energie hoog 
en heb ik dagelijks contact met Kim. Ik ga 
lekker aan de slag met de eerste module. Ik 
vraag allerlei mensen naar mijn kwaliteiten. 
Superspannend. Ik kijk mijn aanbevelingen op 
LinkedIn nog even na en kom tot de conclusie 
dat ik mezelf redelijk goed ken.

Ondertussen heb ik bedacht dat de maandag 
mijn vaste VA school-dag wordt. Ook mijn 
buddy Kim heeft de maandag als haar dag 
gekozen en het leek me een goede start van de 
week. In de avond type ik dit stukje, gewoon op 
de bank naast mijn vriend, een hond aan mijn 
voeten en een andere naast me op de bank. 

Heerlijk de vrijheid 
om te schuiven en zelf 
keuzes te maken voor je 
dagindeling. Dit klopt 
helemaal bij het idee dat 
ik heb van VA zijn. Het is 
nu tijd voor mij en doen 
waar ik blij van word!

Kortom een boeiende 
leerschool tijdens 
mijn eerste week!
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Kim Leegwater
Het viel me van mezelf tegen dat ik mijn studie niet afkreeg op maandag, mijn studiedag. 
Maar ja als je realistisch kijkt heb ik er maar 5 uur aan kunnen besteden. Ik merk dus dat het 
flexibiliteit van jezelf vraagt en dat ik het de andere dagen van de week ook kan afmaken. En 
soms is dat ook goed. Ik merkte dat ik veel te veel in mijn hoofd zat, dan ga ik veel te moeilijk 
denken en weg van mijn gevoel. En door een paar dagen later helemaal opnieuw met een 
opdracht aan de slag te gaan, kwam ik uiteindelijk op mijn ‘why’ die ik wel voel.
Meerdere hoogtepunten wel deze week. Door te skypen met mijn buddy Kim merk ik nu al 
dat we elkaar steeds beter leren kennen en ook hoeveel we op elkaar lijken. Elkaar coachen 
en helpen met de struggles en vragen, ja dat vond ik wel weer heerlijk om te doen. Zoals in 
de setting wat ik met collega’s had. Elke dag zien we weer iets dat we denken “Nee joh, doe 
normaal!” Zoals gister toen we het hadden over LinkedIn en wat moet je er eigenlijk mee? We 
hebben gewoon hetzelfde aantal contacten: 409. Dit verzin je toch niet! Maar ook de energie 
die ik krijg van de positieve reacties van mijn ideale klanten. Toch even spannend hoor; zit 
iemand wel op mij te wachten? 

Oh ja en last but not least, mijn afspraak bij de KvK staat al ingepland! 
Woehoe!! Nu wordt het nog echter.

Kim van Heynsbergen
Wat is er veel gebeurd afgelopen week! Ik postte op Instagram en Facebook 
een bericht dat ik startte met deze opleiding en er helemaal klaar voor was. Binnen een uur 
ontving ik een reactie van iemand uit mijn netwerk: ik mocht hem bellen om het een en ander te 
bespreken. Hij kon me wellicht helpen. Dat liet ik me geen twee keer zeggen. Ik belde hem en 
hij bleek hulp te zoeken! We hebben een gesprek gevoerd over wat hij precies deed, waar hij 
tegenaan liep, waar hij hulp bij nodig had. Echt een superleuk gesprek! En wat een boost dat dit 
de juiste keuze geweest is. We spraken af dat ik hem terug bel als ik mijn bedrijf wat meer op de 
rit heb en weet wat ik kan en ga bieden. 

Na het telefoongesprek was ik zo uitgelaten en zo blij. 
Dit is echt mijn absolute hoogtepunt geweest van mijn week. 

Wat minder ging deze week waren vooral mijn eigen ondermijnende gedachten. Mijn beren op 
de weg. Ik merk dat ik me erg druk maak over wat ik toe ga voegen, of mensen wel op mij zitten 
te wachten en of ik dit wel kan. Hanneke noemt dit zo mooi straalangst. Ik denk dat dat het is.  
Ik heb geen idee wat er nu allemaal gaat gebeuren en wat er nog meer op mijn pad komt en 
dat vind ik spannend. Leuk spannend wel, maar soms sla ik een klein beetje door.

ZIT ER WEL IEMAND OP MIJ TE WACHTEN?3
WEEK
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IK BEN ER CONTINU MEE BEZIG

Kim van Heynsbergen
We zijn nu een paar weken bezig en het is toch intensiever dan ik 
verwacht had. Het is niet dat dit tegenvalt, dat klinkt te negatief. 
Het is wel onverwacht én makkelijk is het zeker niet. 

Er staat een studielast van 4 tot 8 uur per week voor, maar ik merk 
dat ik buiten de lesstof er vrijwel continu mee bezig ben.

Wie kan ik vragen voor het VA interview? 
Wie kan ik vragen voor het ‘ideale klant’ interview? 
Wat wordt mijn bedrijfsnaam? 
Wat worden mijn kleuren? 
Hoe gaat mijn logo er uit zien? 
Hoe ga ik mezelf meer laten zien op social media? 

Een gestage stroom van vragen in mijn hoofd 
die me aardig bezighoudt.Heerlijk om mee 
bezig te zijn, maar ook overweldigend soms.

5
WEEK
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 SCHOMMELINGEN IN HET ENERGIELEVEL

Kim Leegwater
Het gaat heel wisselend met mijn energielevel. 
Het ene moment geniet ik van het bezig 
zijn met mijn bedrijf, want het geeft me 
echt nieuwe energie waar ik naar hunkerde. 
Zoals de interviews met twee ideale klanten, 
het brainstormen over mijn bedrijfsnaam 
en tegelijkertijd erachter komen dat mijn 
persoonlijke coach ook een ideale klant is. 
Het wordt duidelijk waar ik op kan inspringen. 
Maar ook dat ik niet iedereen kan gaan 
helpen. Als een ideale klant al aangeeft 
geen geld te hebben, tja wat doe je dan? 
Hmmm.. stof tot nadenken. Enerzijds mooi 
oefenmateriaal anderzijds hoeveel vindt zij 
zichzelf waard om in zich te investeren en dus 
in mij te investeren…
 
Dat geeft me allemaal positieve energie. Maar 
ik ben echt wel elke dag met de opleiding en 
mijn bedrijf bezig. En dat zorgt ervoor dat ik 
overprikkeld raak. Ik merk ook dat de zin van 
het sporten afraakt. Waardoor ik nog niet die 
blije, energieke, gezellige moeder ben die ik 
voor ogen heb. Ik had zo’n uitbarsting vanuit 
mijn tenen, dat mijn jongste dochter bang 
was dat ik in een heks zou veranderen. Dat 
was voor mij weer een duidelijk signaal, ik ben 
weer over mijn eigen grenzen heen gegaan. 

Kortom het blijft 
opletten op mijn balans, 
maar potverdikkie wat 
ben ik nog blij met mijn 
keuze! 

Kim van Heynsbergen
Afgelopen week ging het even wat minder qua 
energielevel. Ik was niet helemaal lekker, voelde 
me grieperig en snotterig, gewoon echt niet fit. 
Daarnaast zijn het erg drukke weken met allerlei 
verjaardagen, waaronder die van mezelf, en de 
feestdagen, zoals Sinterklaas bij verschillende 
families. De opleiding geeft me wel heel veel 
positieve energie. Maar doordat ik me niet fit
voelde heeft het dus op een wat lager pitje 
gestaan. Wel heb ik ontzettend veel contact 
gehad met buddy Kim via Skype en Whatsapp 
en we hebben een afspraak gemaakt om in 
real life af te spreken voor volgende week. Ook 
met andere meiden van de opleiding heb ik 
uitvoerig contact. 

Ik heb mijn 
bedrijfsnaam
bedacht én de 
kleuren die ik 
wil gaan
gebruiken. 

Ook heb ik een afspraak gemaakt bij de KVK. 
Oh, en ik heb mijn domeinnaam ook nog even 
geclaimd. Stiekem toch echt nog wel veel 
bedacht en gedaan.

7
WEEK
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Kim Leegwater
Ik heb nog geen sceptische reacties gekregen, maar wel wat vragende blikken als ik vertel wat 
ik ga doen. Dat beeld wordt gelukkig ook voor mijzelf steeds duidelijker dus dat kan ik nu goed 
uitleggen. Helemaal fijn nu ik mijn bedrijfsnaam heb!
 
Als iemand onbekend is met het VA-schap, ga ik zeker uitleggen wat een VA kan betekenen. 
Maar als er allerlei ‘mitsen en maren’ op tafel komen, dan is het nog niet de tijd dat diegene 
een VA in de arm neemt, denk ik. De ondernemer moet het werk wel uit handen kunnen en 
willen geven. Dat is nog wel een interessante. Voor mij ook een mooi leerpunt. Voor ik akkoord 
ga met een opdracht, wil ik helder hebben, dat de onderneemster bereid is taken uit handen te 
geven. En mij mijn gang laat gaan. 

Durf jij op mij te vertrouwen dat het helemaal goed komt? 
Ik kan je namelijk zeggen, dat als ik ergens voor ga, dat met hart en ziel doe en 
niet loslaat tot het af is of uitgezocht is. 

Kijk die moet ik even opschrijven voor mijzelf. Tijdens het gesprek met twee andere VA’s, die 
samenwerken, gaf een van hen ook aan dat ze liever met mannen werkt. Die geven makkelijker 
werk uit handen is het idee. Wel een interessante om over na te denken. Hoe zorg ik ervoor dat 
juist die vrouwelijke onderneemsters wel werk uit handen geven en op mij kunnen vertrouwen? 
Boeiend, komt vast in komende modules nog aan bod ;-)

Kim van Heynsbergen
Grappig dat toevallig dit het onderwerp van deze week is, want ik sprak mijn moeder recentelijk 
en zij gaf aan dat zij en mijn vader beiden sceptisch zijn over mijn plannen. Ik vroeg door 
waarom dat dan was. Mijn moeder gaf aan dat mijn vader en zij het niets voor mij vonden, 
omdat ik een echt mensenmens ben en dan zit ik daar helemaal alleen thuis te werken. Terwijl ik 
juist onder de mensen moet zijn!

Ik heb gezegd dat mijn beeld juist is dat je veel moet samenwerken en juist daardoor wel 
contact met allerlei mensen hebt. En dat het voor mij het beste van twee werelden is. Lekker 
thuis ongestoord in mijn eigen flow kunnen werken, en daarnaast mensen opzoeken om samen 
te werken. Maar bijvoorbeeld ook een paar dagen per maand werken op een co-workingspot. 
En dat het toch een ondersteunend vak is, een assistant van iemand. Iemand waar je dus mee 
samen moet werken.Wat het met me deed is dat ik dacht: 

“Nou jaaaa zeg! Mijn eigen ouders! Die snappen er echt helemaal niets van!” 

Ik begon uitvoerig uit te leggen dat ze er echt helemaal naast zaten, dat er ook nog een sterke 
online community is en dat ik me echt geen moment eenzaam of alleen gevoeld heb. 

Juist niet! Ik heb super veel leuke mensen leren kennen, vooralsnog dan hè?! :-)

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND?10
WEEK



www.vaschool.nl | 52  weeks of  joy   11

WAT MIS JE NIET?

Kim van Heynsbergen
Wat ik niet mis aan mijn ‘vorige’ leven is deel uitmaken van de ratrace. 
Toen ik nog op kantoor werkte, was het op werkdagen altijd een race. 
In de ochtend het opstaan en zorgen dat je compleet in de make-up 
zit en haren in de krul, je kind gewassen, aangekleed en gevoed af kon 
zetten op het kinderdagverblijf en later de basisschool, om vervolgens 
om 9:00 uur aan te schuiven voor de eerste vergadering. Met een beetje 
file op de weg kon je nog net je computer opstarten en met iets meer file 
waren ze al gestart.

Kim Leegwater
Wat ik echt niet mis is de druk van het 
moeten, dat anderen bepalen wat ik moet 
doen of hoe ik me moet gedragen. Ik moet 
nu niks. Nou ja de opleiding ‘moet’ natuurlijk 
wel. En als ik mijn bedrijf goed neer wil 
zetten ‘moet’ ik ook wel doorgaan. Maar 
dat ik ervoor kan kiezen dat ik deze tijd ook 
gebruik om te bezinnen en te coconnen. 
De maand december is druk zat en ik heb 
een turbulent jaar gehad. In januari maak 
ik de inhaalslag wel weer. Dat kan ik zelf 
bepalen; wat een heerlijkheid die vrijheid! 

En gek genoeg het werken met zoveel 
verschillende mensen mis ik ook niet.

Als HSP is het heel vermoeiend om met heel 
veel mensen in een grote kantoorruimte of 
in een vergadering te zitten. Wat is het dan 
genieten om in mijn kantoor te zitten of aan 
de keukentafel. 

Contact vind ik prettig, oh ja ik ben wel 
heel sociaal. Maar zoals ik laatst bij een 
netwerkbijeenkomst ervaarde, was dat ik 
‘vol’ was na een tijdje. Dan blijf ik niet om 
het blijven, ik kies voor mezelf. Geef eraan 
toe. Terwijl ik andere jaren was doorgegaan. 
Nu moet ik niet door en kan ik even op de 
plaats rust.

Op de terugweg, weer hetzelfde. Wie doet wat? Wie haalt onze zoon op van de opvang en wie 
begint er alvast aan het eten? We moesten op tijd eten, want na het eten was het opruimen, kind 
in de douche en naar bed, trommeltjes klaarmaken voor de volgende dag en dan: Eindelijk. Even. 
Zitten. Het is nu nog steeds hectisch tijdens het spitsuur, maar lang niet zo hectisch als voorheen. 
Er moet nog steeds worden gekookt, maar nu kan dat meestal lekker vers. Als thuisblijfmoeder 
(stom woord!) heb ik het nog steeds druk en sta ik continu aan, maar die ratrace dáár ben ik in 
ieder geval van af! 

12
WEEK
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Kim Leegwater
Alles wat ik online post doe ik vanuit mezelf, mijn hart. Ik wil me openstellen zodat mensen me 
beter leren kennen. Ik heb mensen wat bedankjes gegeven, kaartjes gestuurd, gewoon omdat 
ik dat wilde. Mijn logo is klaar. Ik heb de mening van anderen gevraagd maar volg helemaal 
m’n eigen gevoel.

HOE GOED KUN JIJ LEKKER JEZELF ZIJN?

Thuis is het nog wel even een dingetje. Met een man die al 
10 jaar ondernemer is en totaal het tegenovergestelde van 
mij is het af en toe een uitdaging. Ik maak nu zelf keuzes. 
Hij laat me ook vrij, maar soms kan ik wel steun gebruiken. 
Het is wel eens dubbel. Bij het kiezen van een bank 
bijvoorbeeld. René zegt dan gewoon “Kies ING” en ik volg 
wat ik lees en ga voor KNAB.

Het maakt me onrustig. Ik heb een netwerkbijeenkomst staan en een overnachting in hotel voor 
onze volgende live dag. Dan zitten Kim en ik samen in een hotel. Ook gelijk even ons moment 
samen. Het zijn helemaal geen gekke dingen. Komt allemaal wel goed hoor. Eerst maandag 
inschrijven bij KVK. Ik heb er zin in, in mijn vlaggetjesmoment!

Kim van Heynsbergen
Over het algemeen kan ik heel goed mezelf zijn, altijd en overal. 
Dat hoor ik ook altijd terug van mensen die me zakelijk en privé kennen, dat ik altijd ben zoals 
ik ben en me nooit mooier of beter voordoe. Daar heb ik ook echt een broertje dood aan, 
mensen die dat doen. De kriebels krijg ik ervan! Wel kan ik ineens ook enorm onzeker zijn en 
me druk maken om kleine dingen. Eigenlijk onzinnige dingen, maar mijn hoofd slaat dan op hol. 
Oh en een bikini of badpak aantrekken vind ik bijvoorbeeld enorm lastig, maar daar wordt aan 
gewerkt! Ook dan mag ik zijn wie ik ben.

14
WEEK
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WAT KAN JOU UIT HET VELD SLAAN?

Kim Leegwater

Wat mij uit het veld kan slaan is mijn eigen enthousiasme gek genoeg. 

Ik vind alles leuk om te doen. Ik wil iedereen helpen en wil teveel 
tegelijk. Dit gaat ten koste van mezelf. Ik moet mijn eigen grenzen 
blijven stellen anders raak ik uit balans. En voor mij valt of staat alles 
met balans. Niet voor niks een van mijn kernwaarden. Ook in mijn 
aanbod wil ik balans, dus ik kies ervoor drie soorten diensten aan te 
bieden. Wat dat aangaat ben ik erg blij met de opleiding omdat het 
me helpt kaderen.

Kim van Heynsbergen

Wat mij uit het veld kan slaan is mijn 
onzekerheid die me soms zomaar ineens 
kan overvallen. 

Zeker nu, vind ik het soms zo spannend dat het me soms 
een beetje duizelt. 

Wat gaat er allemaal gebeuren? 
Wie zit er op mij te wachten? 
Hoe krijg ik voor elkaar dat men juist met mij in zee moet gaan?

15
WEEK
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Kim Leegwater
Ik zou aan de ene kant sneller willen gaan met de opleiding. Maar ik zit niet stil, integendeel. 
Ik ben elke dag wel met mijn bedrijf bezig. Is het niet met de opleiding, dan is het wel op 
social media of mijn administratie. Ik ben nog niet bij de module social media, maar ben toch 
regelmatig aan het posten. Heb van de week zelfs mijn eerste filmpje opgenomen. Dat was mijn 
pitch. Nog wel een beetje stijfjes, maar het filmpje tijdens het wandelen (diezelfde dag) was 
alweer anders.
 
Ondanks dat ik het nog niet tijdens de opleiding heb gehad, ben ik wel al lekker bezig. Dus aan 
de ene kant zou ik meer gedisciplineerd aan de opleiding willen, andere kant is dat ik wel focus 
heb op mijn bedrijf. Ik weet sinds een jaar of 4, 5 dat ik HSP-er ben. Maar kom er sinds twee 
weken achter dat ik ook een High Sensation Seeker ben, een HSS-er. Er gaat weer een andere 
wereld voor me open. 

Nou ja het een sluit het ander niet uit want hierdoor wordt zelfs mijn ideale klant scherper. 

Alleen aan mij om nu te aanvaarden en accepteren.

Kim van Heynsbergen
Ik kan me heel goed op zaken storten en er dan vol voor gaan. Maar ik ben ook iemand die snel 
is afgeleid: nog even dit doen, nog even iets afmaken, nog even social media checken. 
Mijn discipline om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Die ging de afgelopen jaren op en af. 
Ik stopte heel vaak en begon steeds weer opnieuw.

HOEVEEL DISCIPLINE HEB JIJ?

Gek hoe zoiets werkt. Simpel: ik WIL geen roker meer 
zijn! Punt! Mindset is het echt! 
 
Discipline en mijn bedrijf?! Als ik eenmaal in de flow 
zit dan wil ik juist alleen maar doorgaan. Maar ik heb 
natuurlijk ook dagen dat het even niet lukt. Ik probeer 
daar dan niet te veel in te blijven hangen en gewoon 
te accepteren dat het er even niet is. Niet teveel te 
vergelijken met anderen, maar terug te gaan naar 
mezelf. Voor mezelf te benoemen wat ik wél allemaal 
gedaan heb. Dat werkt. De ene keer beter dan de 
andere keer, maar dat mag ook.

Een paar weken na de start van de training was ik jarig. Op mijn feestje, rookte 
ik mijn laatste sigaret en daarna ben ik gewoon gestopt! En het gaat heel goed! 

17
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CONCURRENTIE BESTAAT NIET. TOCH?

Kim van Heynsbergen
Ik voel vooralsnog geen concurrentie. Ik voel saamhorigheid. Alsof ik ineens heel veel collega’s 
heb gekregen. Met een aantal VA’s hebben we actief contact. We denken mee over elkaars 
bedrijfsnamen, stellen vragen over hoe je dit of dit moet doen en we delen successen. 
Ook 1-op-1 heb ik met aantal dames regelmatig contact. Met Kim natuurlijk vrijwel dagelijks. 

Hoe kan het dat je zo iemand tegenkomt? Echt heel tof!
Vandaag had ik een interview met een VA collega VA Susan. Ik ben haar een hele tijd terug al 
gaan volgen en we raakten via Instagram aan de praat. Ik heb haar gevraagd of we eens door 
konden praten en dat vond ze leuk. Dat was dus vanmiddag. Superleuk gesprek. Veel energie. 
Goede tips gekregen. Veel geleerd. Ik kan er echt mee aan de slag. En we houden contact! 
 
Maar wel vind ik al die VA’s soms overweldigend. We volgen elkaar allemaal en we bieden 
allemaal ondersteuning, en soms is dat een informatie overload. Niet omdat ik concurrentie voel, 
wel omdat ik me dan ineens, daar heb je hem weer, onzeker voel. Dat gaat met vlagen en ik leer 
steeds beter om het los te laten.
 
Kim Leegwater
Ik zie nu geen concurrentie meer. In het begin nog wel, toen dacht ik “Kak dat had mijn 
bedrijfsnaam kunnen zijn en ook nog mijn ideale klant.” Dit was ook wel mijn eigen onzekerheid. 
Maar niet meer na module 7, het feit dat mijn ideale klant en aanbod steeds duidelijker worden. 
Voor mij wordt het steeds duidelijker, dat doordat ik mezelf ben, klanten en opdrachten op m’n 
pad komen. Ik word gezien. En doordat ik gewoon mezelf ben, gaat mijn bedrijf lopen, stroomt 
de energie weer. Ik geloof ook in deze quote die ik vandaag heb gedeeld: 

Het bijwonen van een een live dag van VA school 
heeft me ook weer veel opgeleverd. Ik put zoveel lol, 
energie en inspiratie uit onze groep VA’s. Zoals Riëtta 
al zei “Ik zie de anderen ook als mijn collega’s.” Ik ben 
ook een verbinder, daarom heb ik ook het initiatief 
genomen voor een een volgende meeting. Ik zie 
mezelf ook VA’s met opdrachten verbinden. Ik zal ook 
klanten doorverwijzen naar andere VA’s als het niet m’n 
expertise is, want anders ga ik iets doen waar ik niet blij 
van word en dat is niet de bedoeling hè! Hoe mooi is 
dat je dan evengoed een ondernemer kan helpen.

“Toevalligheden zijn zachte duwtjes van het universum  
om jouw leven een nieuwe wending te geven.” 

20
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ONLINE ZICHTBAAR ZIJN, 
MAKKIE OF NO GO?

Kim Leegwater
Hanneke geeft als succesfactor altijd mee, make it personal. Maar hoe 
‘personal’ wil ik het maken? Wat deel ik allemaal van mijn privéleven? 
Dat is nog wel eens even wikken en wegen. Ik wil daar wel iets over 
delen, maar toch ook weer niet te veel. Balanceren dus. En wat ik 
daarbij nu wel doe is gelijk een koppeling maken naar wat ik met mijn 
bedrijf doe en kan betekenen voor mijn klanten. En een tip van mijn 
coach, ik voel nu of ik het wil delen of niet. Als het niet goed voelt, 
doe ik het niet.
 
Dat opent nu ook wel mijn ogen, dat ik voor de juiste verbinding 
met mijn klanten, echt iets van mezelf mag laten zien en delen, 
maar hierbij mijn eigen grenzen kan bepalen.

Kim van Heynsbergen
Het begint nu eindelijk een beetje te komen... Ik vind het doodeng en lastig, want deel ik wel 
genoeg waarde, deel ik wel zinvolle dingen... allerlei twijfels. Maar goed, wat heb ik eraan?! 

Ik wil dit bedrijf de markt in gooien en dan zal ik online zichtbaar moeten zijn. 

Ik heb deze week bijvoorbeeld mijn bedrijfspagina op 
Facebook gepubliceerd, ik wachtte namelijk op mijn logo 
en professionele foto’s. Ik heb zowel op Instagram privé 
als zakelijk en op Facebook een post gemaakt met mijn 
logo, maar ook op LinkedIn. LinkedIn vind ik echt super 
spannend, maar ik weet zeker dat daar ook mijn klant zit. 
Dus ik moet! Ik kreeg leuke reacties en interactie, ik kreeg 
connectieverzoeken, er gebeurde van alles! 

Ook op Instagram gebeurde er allerlei leuks: ik werd 
benaderd door een branding/marketing dame of ze even 
met me mocht sparren, we bellen morgen met elkaar. Dus 
zo is er van alles in beweging. Zichtbaar zijn helpt dus 
ontzettend en ik begin zelf ook steeds meer in mezelf te 
geloven. 

22
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Kim Leegwater
Ik heb 1,5 week nodig gehad om te wennen aan deze situatie. 
Ineens ben ik weer fulltime moeder, huisvrouw en is mijn 
wereld heel klein. 

Manlief volle bak aan het werk. Hij is immers de kostwinner. 
Ik ben degene die de kinderen thuis lesgeeft en ze de hele 
dag entertaint. Toen de scholen dicht gingen en de horeca 
op slot, evenementen afgeblazen.. ja, toen zakte de moed 
me nog verder in de schoenen. Dat lag helemaal op zijn gat. 
Evenementen organiseren is namelijk h-e-l-e-m-a-a-l mijn ding. 
Ik zat zo in een goede flow, wil me gaan specialiseren en gaan 
richten op evenementen. Het werd zo tijd voor mij, tijd voor 
Kim. Gelukkig weet ik dat ik naast evenementen ook online 
marketing aan mijn dienstenpakket wil toevoegen. Maar dat 
had ik over een tijdje bedacht, niet nu al. Schakelen dus.

EN TOEN KWAM CORONA...

Kim van Heynsbergen
Ik merk ook dat de hele situatie begint te wennen en dat ik makkelijker tijd voor mezelf pak. 
Nog steeds niet dezelfde tijd als voorheen, maar dat gaat ook niet met allebei de heren thuis en 
thuisonderwijs. Dat accepteren gaat goed :-)
 
Normaal gesproken kan ik best goed omgaan met ‘crisis’, werkgerelateerd althans. Als er op het werk 
van alles aan de hand was, dan hield ik mijn hoofd koel. Heerlijk vond ik het altijd om alle ballen in de 
lucht te houden, iedereen een stapje voor te zijn, mijn klanten goed te bedienen en ondertussen al 
mijn eigen werk ook nog voor elkaar te hebben. Echt za-lig!

Persoonlijke crisis of zoiets als dit corona-
tijdperk, is toch andere koek. Het gaat 
dan veel meer over jezelf en je naasten en 
daar heb ik last van. Ik was alles aan het 
lezen en alles aan het volgen. Ik merkte 
dat dit me echt veel te veel energie kostte: 
continu die prikkels, man thuis aan het 
werk, thuisonderwijs, geen tijd voor mezelf 
en voor ontspanning nemen. Dat heb ik 
omgegooid. Een storm trotseren doe ik  
met mijn humor en positiviteit.  

Humor is ook echt een kernwaarde, dat 
moet er zijn in een samenwerking.
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WELKE EIGENSCHAP BEZIT JIJ WAARDOOR 
JE IEDERE STORM KUNT TROTSEREN?

Kim Leegwater
Mijn doorzettingsvermogen helpt me enorm. Doorzettingsvermogen staat trouwens ook 
prominent op mijn visionboard ;-) Leuk om daar af en toe bewust naar te kijken. Mijn natuurlijke 
reactie is dat ik even helemaal in mijn slachtofferrol duik. Ik geef er een paar dagen aan toe. 
Daarna herpak ik me. Ik blijf er niet heel lang in hangen. Uiteindelijk is ook het opnieuw kijken 
naar kansen en mogelijkheden het leuke aan ondernemen. Ik mag het allemaal zelf invullen en 
bepalen, hoe gaaf is dat?

28
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VERTEL EENS OVER JOUW IDEALE KLANT?

Kim van Heynsbergen
De ideale klant is helder voor nu, maar het is een levend iets en mag veranderen. Toch blijf ik 
het lastig vinden, omdat ik blijf voelen dat het me op dit moment niet zoveel uitmaakt en het 
echt een ontdekkingsreis is die ik pas net begonnen ben. Maar ik heb hem gevonden door 
goed naar mezelf te kijken. Waar word IK blij van en waar word ik door gestimuleerd. Ik ben 
er mee aan de slag gegaan in de Vraag & Antwoordsessies met mijn buddy(s), de modules 
weer bestudeerd en met Hanneke gespard tijdens mijn coachsessie. Vooral dat laatste was erg 
verhelderend. Toen hebben we hem uitgetekend. 

Kim Leegwater
Mijn ideale klant is nog steeds hetzelfde zoals ik heb bedacht 
vlak na de start van de training. Het helpt mij bij het maken 
van mijn posts op Instagram. Het uitzoeken van wie volg ik wel 
of niet op Instagram. Leuk als iemand zelf sieraden maakt en 
mij volgt maar die ga ik niet terug volgen. Het helpt me ook 
bij het eventueel ja of nee zeggen tegen een opdracht. Dat 
heb ik nog niet zo specifiek gehad maar kan ik me voorstellen. 
 
Het grappige is ook dat er alleen maar ideale klanten (ik 
noem haar Amber) op m’n pad komen. Dus Amber wordt 
nog scherper, nog concreter! En m’n eerste klant is de ideale 
klant die ik mocht interviewen tijdens de opleiding. Een aantal 
coaches willen me ook graag voor langere tijd naast hen 
hebben. Ik ben helemaal in m’n element want ik ben ook hun 
sparringpartner. Iets wat ik super tof vind om te doen; mijn 
mening geven. Ik voel ook echte verbinding met deze dames. 
Bij één dame die ik heb gesproken had ik dit gevoel niet. 
Dus dat is ook helder voor me. Zo had ik het me voorgesteld! 

We kwamen tot de conclusie dat mijn ideale klant Richard 
heet. Ergens tussen de 25-55 jaar is. Een gezin heeft en 
ergens in de regio woont, zodat we elkaar ook af en toe live 
kunnen zien. 
Ik heb hem zeker in real life gespot. Allebei mijn 
opdrachtgevers passen in dit plaatje. 

Opdrachtgever 2 zit ook nog in de horeca, dus dat is 
helemaal fijn. Mijn grote hobby! 
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Kim Leegwater
Leuke vraag! Mijn business heeft steeds meer 
vorm gekregen afgelopen week. Door de vraag 
van een potentiële klant heb ik nu de Kim2organize 
strippenkaarten ontwikkeld. Zat niet in mijn planning 
om te doen. Maar ik ben er superblij mee! Past 
helemaal bij me. Mooi opgemaakt in Canva en als 
bijlage bij mijn offerte verstuurd. 

Ik was bezig met mijn voorstel, dat duurt nu nog best 
lang. Want ja.. moet perfect natuurlijk. En het voorstel 
werd lang. Maar er is veel besproken en veel te doen. 

WAT WAS HET LEUKSTE DAT AFGELOPEN 
WEEK BUSINESS WISE GEBEURD IS?

Toen dacht ik bij mezelf: “Ja en?  Dit is hoe ik het doe, punt.”

Tevens liet deze klant al doorschemeren, dat ze met me in zee wil. Dus ik heb ook meteen 
een planning/to do lijstje gemaakt. Ideaal. Want wat moet mijn klant aanleveren als ik een 
website en of online leeromgeving ga bouwen?! Dit voelt voor mij weer als werken, heerlijk.

Kim van Heynsbergen
Ik reageerde op een oproep op Facebook waar 
Riëtta en Kim mij beiden in hadden getagd. 
Vorige week zondag. Het ging over Kajabi 
en de online leeromgeving daarin. Ik heb 
gereageerd en aankomende dinsdag heb ik een 
kennismakingsgesprek met deze dame.  

Woehoeeee. Super leuk! 
Ik hoop dat het wat wordt (fingers crossed!).
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HOE VER DURF JIJ VOORUIT 
TE KIJKEN EN TE PLANNEN?

Kim van Heynsbergen
Leuke vraag! Ik hou van plannen! 

Elke donderdag plan ik mijn weekmenu van 
de week er na: goed en gevarieerd in vlees/
vega/vis en aardappels/pasta/rijst/en andere 
varianten. 
 
Ook stel ik per kwartaal doelen op. 
Bijvoorbeeld het afronden van m’n opleiding 
bij VA school en het binnenhalen van m’n 
tweede opdrachtgever. Voor het volgende 
kwartaal is mijn doel opdrachtgever 3 
binnenhalen (gelukt!) en mijn website 
lanceren. 

Lekker in de flow.
 

In mijn plan-app Todoist heb ik een planning die best ver vooruit gaat. Daar 
staan taken in die alleen jaarlijks terugkomen, soms halfjaarlijks, per kwartaal, 
per maand, per 2 weken of per week. Dit loopt, eenmaal goed ingesteld, 
gewoon lekker door. Ook staat daarin een lijstje van taken die nog geen 
datum hebben, maar wel een keer moeten gebeuren. Ik vergeet ze niet en 
pak ze er regelmatig bij om er alsnog een datum aan te hangen. Door ze 
daar neer te zetten zonder datum, zijn ze in ieder geval alvast uit mijn hoofd. 
Lekker! 

 
Elke zondag plan ik de aankomende week vooruit en zet ik de terugkerende taken op de meest 
geschikte dag en zet ik alle taken die nog in m’n hoofd zitten er ook in. Dit zet ik dan (meestal) 
ook nog in m’n papieren planner. Dit is zo lekker overzichtelijk.
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WAT HAD JE NOOIT VERWACHT, 
MAAR IS TOCH GEBEURD?

Kim Leegwater
Ik heb meer klanten dan ik ooit had durven dromen. Dat ik in een paar 
weken tijd alweer kennismakingsgesprek nummer 11 en 12 voer deze 
week! Bizar hoe het stroomt. Eindelijk. 

En het klopt. Ik ben gewoon mezelf, loop niet op m’n tenen, doe me  
niet anders voor dan ik ben. Ik ga mee met de flow van m’n klant. 

Kim van Heynsbergen
Wat ik nooit had verwacht, maar wat toch is gebeurd is dat ik niet alleen mijn eigen bedrijf 
zou starten, maar daarbij ook een heel netwerk van geweldige vrouwen om me heen zou 
verzamelen. Een aantal daarvan kan ik inmiddels echt een vriendin noemen. Dikke bonus bij  
VA school. Ik krijg zoveel energie van deze gelijkgestemden, mijn VAFF’s (VA Friends Forever) 
zijn goud waard. En nog dagelijks leer ik weer nieuwe mensen kennen. Heerlijk die verbinding!
 
Ook had ik niet verwacht dat het zo’n enorme ontdekkingsreis is en dat ik zo snel zulke stappen 
zou zetten. Ik vergeet soms waar ik in november stond en waar ik nu sta. Nooit verwacht dit. 
Super! Echt heel dankbaar voor, die dankbaarheid daar heeft Hanneke het ook altijd over.  
Ik zie nu hoe belangrijk dit is om echt te kunnen genieten.

De eerste facturen zijn betaald en het maken van offertes gaat steeds sneller ;-) Ik dacht wanneer 
komen die klanten nou? Maar goed het heeft ook tijd nodig, dat wist ik ook. Het is veel zaaien, 
contacten leggen, mezelf zichtbaar maken. En nu oogsten. Oeh en dat voelt lekker!

Mijn tweede dienst heb ik door corona versneld ingevoerd. Mijn intentie was om alleen online 
leeromgevingen te gaan bouwen. De eerste twee klanten voor een online leeromgeving had ik 
al; de training moest ik nog volgen! M’n tweede klant had nog geen Wordpress website, dus die 
mocht ik gaan bouwen. Mijn eigen website heb ik nog niet af maar toch rol je er dan zo in. Ik vind 
het heerlijk om te doen: je ziet direct resultaat. Het creatief bezig zijn, meedenken hoe wordt dit iets 
dat bij deze onderneemster past? En toewerken naar een resultaat. Ik hou ervan. 
Die afwisseling heb ik ook heel erg nodig. 

Ik begin steeds meer  
in mezelf te geloven. 
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Kim Leegwater
Ja, ik vind mezelf echt ondernemer. Ik mag zelf facturen 
maken, zie het geld op mijn rekening komen, doe btw-
aangifte en houd mijn uren bij. Ook bepaal ik helemaal 
zelf wanneer ik werk. Als het even een dag niet lukt, 
dan morgen een nieuwe dag. In principe werk ik niet ‘s 
avonds, maar zoals nu, zit ik lekker met mijn laptopje op 
schoot en doe ik mijn ding. Ik hoef aan niemand uitleg 
te geven wat ik doe, behalve aan mijn klanten. Met mijn 
klanten heb ik tot nu toe heel fijn contact. Ze weten dat ik 
nog drie jonge spruitjes thuis heb lopen, dat straal ik ook 
uit als je op mijn socials kijk. Dat vind ik belangrijk. Want 
in de zomervakantie staat het werken min of meer stil. 
Alleen op de vrijdag gaan mijn kindjes dan naar opa en 
oma en kan ik werken. 

 VIND JIJ JEZELF EEN ECHTE ONDERNEMER?

Kim van Heynsbergen
Natuurlijk ben ik een echte ondernemer, want ik heb 
een onderneming. Dat is mijn correcte antwoord.

De werkelijkheid is wel wat bewerkelijker, want door 
mijn onzekerheid die af en toe de kop opsteekt kan 
ik soms best wel negatief denken en mezelf geen 
ondernemer vinden. Dan focus ik op alles wat er (nog) 
niet is, in plaats van op alles wat er wel al is (geweest). 
Dan heb ik ondermijnende gedachten als “ik kan dit 
niet. Ik ben fysiek te slecht om genoeg uren te maken. 
Ik heb onvoldoende kennis…” al dat soort geneuzel. 
Onzin natuurlijk. En het gaat wel steeds beter hoor, 
maar hier kan ik nog wel wat winst in behalen. 

We’re working on it! 

Ook bij dingen uitgeven ben ik veel bewuster en geef ik het niet zomaar uit. Maar aan de andere 
kant gun ik mezelf nu ook dingen. Zoals een nieuwe werkplek. Mega uitgave, maar belangrijk voor 
mijn gezondheid en ik ben het gewoon waard! Ik heb echt plezier in wat ik doe, word echt weer een 
blij mens als ik aan het werk ben. Als ik mijn mening mag geven om de andere onderneemster te 
laten groeien. Ik word gezien, ik word gehoord, ik doe ertoe; dat raakt me tot in mijn kern.
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WELKE GEBEURTENIS, ONTMOETING 
OF ERVARING HEEFT DE MEESTE INDRUK 

OP JE GEMAAKT DE AFGELOPEN PERIODE?

Kim van Heynsbergen
Daar kan ik kort over zijn: de VAFF-meeting van 
afgelopen zaterdag. Wat was het leuk om de 
meiden weer te zien. En hoe bijzonder is het 
dat dit pas de derde (Riëtta en Natasja) of de 
vierde (Kim) keer was dat ik ze zag. Ik voel me 
zo verbonden met hen. Dat gevoel kun je dus 
ook echt prima hebben als je elkaar niet in het 
echt ziet, maar alleen virtueel. We hebben veel 
gedeeld, gelachen en gezellig gekletst. Niet eens 
super veel gewerkt, maar die energie die ik daarna 
had! Wauw! Echt extreem gemotiveerd. Super tof. 
Deze dag gaat in mijn dankbaarheidsboekje!

Gisteren was ook speciaal. Ik had zomaar ineens 
twee leads op een doodgewone zondag. Toeval 
na zaterdag? Ik geloof het niet nee. 

Bijzonder!

Kim Leegwater

Dat is dat ik tot het besef ben gekomen, 
dat ik voor de komende maanden vol zit! 

Ik werd gisteren nog benaderd voor het maken van weer een 
offerte en heb nee gezegd en doorverwezen naar m’n collega. 
Hopelijk wordt het wat tussen hen, daar zou ik ook weer heel 
erg blij van worden ;-)
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WELKE TIP HEB JIJ VOOR STARTENDE VA’S?

Kim Leegwater
Wat ik tegen andere starters wil zeggen is, wat knap dat je kiest  
voor jezelf. Je gaat nu vooral doen waar je blij van wordt. 

“Doe vooral dat wat voor jou goed voelt.” 
Niet wat anderen zeggen wat goed is voor je, nee je eigen weg 
volgen. Vergelijk jezelf niet met anderen, want er is maar één jij. 
Jij bent uniek. De salestraining van VA school heeft mij aan dit 
inzicht geholpen. Mijn collega VA’s zie ik totaal niet als concurrenten. 

Kim van Heynsbergen
Ik zou tegen startende virtual assistants willen zeggen dat ze in alles 
wat er nu op ze af gaat komen, moeten proberen om goed te blijven 
voelen wat voor hen zelf belangrijk is. Zich niet laten verleiden door 
wat ‘iedereen’ lijkt te doen, of te doen wat ‘hoort’. Kies je eigen pad. 
Mensen willen met je werken om wie jij bent. De klik die je met een 
opdrachtgever hebt, is super belangrijk. Veel belangrijker dan al die skills 
en tools. Natuurlijk heb je skills en kennis van tools nodig, maar die heb 
je wel hoor. Je bent dit niet voor niets gaan doen.  
 
Dus als het even teveel is: ga even ergens zitten, adem een paar keer 
diep in en uit en voel wat het stemmetje binnenin je wil vertellen. 

Het weet de weg!

Als je 4 à 5 klanten hebt van de honderd duizenden ondernemers, zit jij vol. Af en toe zie ik op 
Instagram catfights voorbij komen of beschuldigingen van copycats, daar heb ik niks mee. Er is 
namelijk niemand zo uniek als jij. Ik trek weer heel andere mensen aan dan Kim. Daarom zie ik 
haar ook echt als mijn business buddy, vriendin en niet als concurrent. Door dat inzicht kan ik ook 
dicht bij mezelf blijven staan. Voor mij duurde het ook best wel even voor ik mijn eerste klant 
kreeg. Het is heel veel zaaien, zaaien, zaaien en op een gegeven moment ga je echt oogsten. 
Echt waar. Ook al zakt de moed je 40 keer in de schoenen, ook jij gaat die klanten aantrekken, 
omdat jij jij bent. Zaaien, zaaien, zaaien! Ik ga weer gauw verder want wie oogst zit niet stil ;-)
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Kim Leegwater
Ik voel me deze weken gewaardeerd, gezien en enorm trots! Gewaardeerd: dat  
zit hem in alles wat ik terugkrijg van m’n klanten. Wat ik teruglees op social media. 
Klanten die met gezonde spanning hun nieuwe website of online training lanceren, 
met wie ik meeleef en voor wie ik echt zorg dat het goed in elkaar zit. Ik ga tot het 
gaatje voor ze en dat wordt gezien. Het feit dat ik meer doe dan ik gefactureerd 
heb bijvoorbeeld, is wel wie ik ben. Nu mag ik nog zorgen, dat ik mezelf niet 
tekort doe. Daar ben ik nu volop mee bezig. Want ik ben ook van waarde, net  
als hun website of online training.

En ik kom steeds dichterbij m’n doel: die lieve energieke mama en vrouw 
zijn. De hele dag door hoor ik: lieve mama of ik hou van jou. Wat een 

verschil met de vrouw die ik twee jaar terug en zelfs vorig jaar nog was 
voor ik aan dit avontuur begon. 

Dit voelt echt fantastisch!

MET WELK GEVOEL KIJK JE TERUG 
OP VORIGE WEEK EN WAAROM?

Kim van Heynsbergen
Vorige week was voor mij een drukke en gekke week. 

Ik begon dinsdag aan een nieuwe training ‘Web Assistant’. Leuke energie, toffe mensen. 
Ja, zeer geslaagd. Dinsdagavond werd ik niet lekker en ik dacht nog dat het de drukte 
was of gewoon mijn allergie. Ik had ook nog een ledenvergadering (van de VvE van ons 
binnenterrein en ik zit in het bestuur) tot 23:00 uur en een migraineaanval. 
Allemaal op één dag.

Maar de dagen erna werd het niet minder. Ik was verkouden, bleef 
niezen en voelde me gewoon niet fit. Donderdag toch maar gebeld 
naar de corona-testlijn en ja hoor, ik moest me laten testen. 
Dit gaf me wel ruimte in mijn hoofd om mezelf het weekend vrij te 
geven. Dus ik heb heerlijk genoten en een serie gebingewatched. 
Zalig! Mijn mannen mochten gewoon weg zolang ik geen koorts van 
38+ had, dus de hele zaterdagmiddag lag ik op de bank in mijn eentje.

Genieten! 
Mijn laptop bleef dicht, tot gisteren. Toen heb ik even een post 
geschreven en mijn planning gemaakt voor deze week. 

 Ik ben dus helemaal opgeladen. 
En de coronatest was negatief gelukkig.
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MET WELK GEVOEL KIJK JE VOORUIT 
NAAR KOMENDE WEEK?

Kim van Heynsbergen
Ik heb weer zin in aankomende week. Ik kreeg vorige week drie 
verzoeken tot meelopen/meekijken van starters en ik accepteerde er 
maar eentje! 

Ik mag grenzen stellen. Whoop! 
Ik voel me dus heel sterk. Woensdag zit ik om tafel met een van mijn 
klanten om te praten over uitbreiding van werkzaamheden richting 
haar andere bedrijf. Dus we gaan in gesprek met haar compagnon 
erbij. Die is zonder dat we elkaar ooit hebben gesproken ook al erg 
tevreden. Ook verwacht ik deze week iets te horen van een andere 
VA die mij (en alleen mij vooralsnog!) benaderd heeft voor een 
samenwerking. Omdat ze me leuk en ons contact altijd zo fijn vindt 
en er een goed gevoel bij heeft. 

Kim Leegwater

Ik leer elke dag nog zoooooveeeeel. 
Van elke klant, van elke hobbel. Elke ontmoeting. Elke keuze. Het is eigenlijk teveel om te 
beschrijven.
 
Deze week gewoon weer vier nieuwe mensen op mijn pad. Vier! Ik rond er een aantal af en een 
aantal willen mij vaker inzetten. Ik word echt gezien. Het is soms niet te bevatten! Want ik ben 
gewoon mezelf. En nu moet ik huilen! Dit alles maakt me enorm trots. Ik ben gewoon F-ing trots 
op mezelf! Tussendoor zorg ik extra goed voor mezelf (vrijdag was ik lekker naar de sauna) en 
mag ik wel wat vaker stilstaan bij mijn successen! 

Ik ben dichter bij m’n doel en heb mijn 
weekenden weer terug. Alle tijd voor gezin, 

vriendinnen en mezelf.

Er zit van alles in de pijplijn dus. 
Ik ben ook voor deze week weer lekker excited!
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WAT HEB JIJ DE AFGELOPEN WEEK 
GELEERD OVER JOUW BEDRIJF?

Kim van Heynsbergen
Afgelopen week heb ik geleerd om nog meer op mezelf te 
vertrouwen. Ik kreeg wéér een opdracht omdat ik ben wie ik ben. 
Ik werd als enige rechtstreeks benaderd voor een samenwerking, 
omdat ze mij zo leuk vindt en vindt dat ik het zo leuk doe! Te gek 
zeg! Plus ik moest voor het eerst een opdrachtgever afwijzen, 
omdat ik vol zit! Die kwam via via bij mij terecht en zag mijn 
website en dacht dat ze echt ‘een Kim’ nodig had! Hoe cool klinkt 
dat?!
 
Dus wat ik heb geleerd is dat ik echt niet meer hoef te twijfelen 
over wat ik aan het doen ben, dat ik echt mezelf mag zijn en dat 
dit gewaardeerd wordt! 

Kim Leegwater
Ik draai nu echt op volle toeren en schakel ook anderen in om 
mij te helpen. Ik ga samenwerken met een tekstschrijfster voor 
m’n eigen website, ik heb een boekhoudster in arm genomen. Ik 
denk ook na over een samenwerking met collega VA’s of ik klanten 
kan doorverwijzen of hen kan inschakelen bij zaken die soms 
mijn pet te boven gaan... Want ik kan het, maar hoef het ook niet 
allemaal alleen te kunnen. Ik heb deze week m’n gratis account 
van Moneybird verhoogd want ik schrijf meer dan drie facturen. 
Woehoe vond ik echt gaaf! Straks m’n btw-aangifte doen, dan mag 
ik ook weer betalen. Nu ik dit allemaal zo schrijf denk ik weer yes, ik 
heb gewoon een topbedrijf. 

Ik ben gewoon fucking trots op mezelf!

Maar door de drukte mag ik ook vaker de tijd nemen om m’n ideeën uit te werken. Daarover denk 
ik meer na. En ik mag wat vaker stil staan bij m’n successen en ook eens een dagje vrij nemen, 
want merk ook dat ik zo elke dag wel aan het werk ben. Dat voel ik dan meteen aan m’n lijf.
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Kim Leegwater
Ja dat was even slikken voor mij hoor. Had ik eindelijk 
helder dat ik geen VA ben die office support doet, 
want ik wist zeker dat ik me ging richten op het 
organiseren van evenementen, lagen ineens alle 
evenementen op hun gat! En toen mijn vader ook nog 
corona kreeg, was dat een hele gekke periode en kon 
alles me even gestolen worden. Een periode dat ik 
toch wel doorging en opkrabbelde en mijn training 
bij VA school heb afgerond. En niet bij de pakken ben 
gaan neerzitten. 

HEEFT CORONA INVLOED GEHAD 
OP HET STARTEN VAN JOUW BEDRIJF?

Ik ben een training voor web assistant gaan volgen om online leeromgevingen en websites te 
kunnen bouwen. Dat creëren, iets maken wat helemaal bij mijn klant past, haar kan helpen met 
(online) groeien, het zo bouwen dat zij helemaal dik tevreden is, ja dat is waar ik dit voor doe. 
En sindsdien heb ik niet meer stilgezeten.  
 
Er komen nog steeds allemaal nieuwe onderneemsters op mijn pad, want ze willen nu toch echt 
wel hun kennis online gaan zetten. Dus mijn ervaringen zijn juist positief. Mijn bedrijf is gaan 
groeien, dankzij corona. 

Kim van Heynsbergen
Wauw, tja corona. Ineens was het er. In eerste instantie schrok ik: “Wat moet ik hier mee? Wat 
betekent dit voor mij? Is dit wel een goed moment om te starten?” Al dat soort vragen zaten 
in mijn hoofd. Sowieso zorgde corona in het begin voor veel onzekerheid en prikkels, dus 
ook zakelijk was dat zo. Dat was wel even wat negatief en minder fijn. Wat wil je ook in zo’n 
uitzonderlijke situatie! 
Ik wist dat gelukkig wel om te buigen en dacht: “Ik rond gewoon mijn opleiding af en dan zie 
ik wel hoe het loopt. Stap voor stap.” En prompt was daar eind maart klant numero twee. Yes, 
toch gewoon mijn doel behaald zeg!

Inmiddels heb ik vijf klanten en van een zesde heb ik ondertussen 
afscheid genomen. Ik zit dan ook VOL! (blijft fijn om te zeggen). 
Ook om me heen bij mijn collega’s zie en hoor ik super veel 
beweging. Ik geloof dat corona voor het online werken juist heel 
goed geweest is en veel meer deuren heeft geopend. Ook bij 
bedrijven die helemaal nog niet zo ‘hip’ waren. Zelfs die moesten 
nu wel thuiswerken om de business door te laten draaien. 
 
Dus ja, uiteraard zijn virtual assistants corona proof!  
We kunnen overal werken waar we willen en in dit geval ook  
heel goed en veilig vanuit huis.
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 WELKE DOELEN EN WENSEN HEB JE NOG 
VOOR HET KOMENDE HALF JAAR?

Kim Leegwater:
Voor dit jaar wil ik mijn eigen website online 
hebben. Het wordt dan echt mijn visitekaartje voor 
mijn bedrijf. Ik wil daarnaast ook mijn boekhouding 
helemaal op orde en digitaal hebben, dat ga ik 
samen met iemand doen. Een mooi, bijzonder jaar 
afsluiten, nog een paar klanten helpen. Voor we 
het weten luiden we het nieuwe jaar weer in!
 

Kim van Heynsbergen
Mijn doelen en wensen voor het komende half jaar, 
zijn op privégebied hopen en zorgen dat wij en onze 
dierbaren, gezond blijven. Dat is in deze rare tijden echt 
het grootste goed. Op werkgebied zou dat voor mij 
zijn het afronden van mijn Web Assistant opleiding, het 
hebben en houden van mijn fijne samenwerkingen en 
zorgen voor meer rust en balans. Dat laatste is nu soms 
ver te zoeken. Niet erg voor even, maar wel iets om mee 
aan de slag te gaan en vinger aan de pols te blijven 
houden. 

Het is allemaal zo leuk ook!
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HOE SUCCESVOL VOEL JIJ JE
OP EEN SCHAAL VAN 1-10? 

Kim Leegwater

Een dikke vette 8!
Ik ben enorm tevreden door het aantal klanten dat ik nu heb, het aantal 
klanten dat bij me blijft en langer met me willen samenwerken. Ik doe 
wat ik leuk vind, met toffe klanten en wanneer ik dat wil. Wandelen, 
sporten overdag, ja dat kan gewoon en daardoor heb ik extra inspiratie 
en drive om te werken. Heb ik ’s avonds de flow te pakken, dan werk ik 
dan een paar uurtjes.

Kim van Heynsbergen

Mijn eerste ingeving is een 8!!
 
Ik zit vol met opdrachten, heb fijne, leuke, toffe samenwerkingen. Ik heb een niet fijne 
samenwerking zelf beëindigd. Heel krachtig voelde ik me. Ik heb geweldig contact met  
een aantal collega’s. Heerlijke meiden zijn het. 

Ik vind het te gek dat ik nu investeringen kan doen met mijn eigen verdiende geld. Ik schakel 
bijvoorbeeld hulp in van een tekstschrijver om mij te helpen met de teksten voor mijn website.
Het uitkeren van salaris, zo gaaf. Waardoor ik dus lekker naar de schoonheidsspecialiste, de 
kapper en pedicure kan. Het voelt extra speciaal en echt van mij. Zo komt mijn doel: financieel 
onafhankelijk zijn wel heel dichtbij ;-)
 
Een acht ook omdat ik weer een blije energieke mama, vrouw, vriendin, Kim ben geworden. 
Natuurlijk heb ik ook nog mijn mindere momenten, maar dat zit echt meer op het HSP vlak en 
het ontprikkelen bij overprikkeling, het goed voor mezelf zorgen. Maar ik voel echt dat ik steeds 
lekkerder in mijn vel zit, krachtig in mijn schoenen sta, blij ben.

Ik leer elke dag nog bij en nog meer nieuwe dingen, tools, 
programma’s en vaardigheden. Het is echt een enorm avontuur. En ik 
verheug me op wat er nog komen gaat!
 
Het zou een 9 kunnen zijn als mijn balans wat beter zou zijn. Daar 
schort het nog weleens aan. Ik krijg het niet allemaal gedaan in de 
uren die ik heb en daar heb ik wel eens stress van. Dus dat is een 
aandachtspunt. Vorige keer gaf ik aan dat meer balans een van mijn 
doelen voor het komende half jaar is, en dat is niet voor niets.
 

Ik ben dus super tevreden met een 8 en 
er blijft zo ook nog wat ruimte voor verbetering.
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Kim Leegwater
Ik voel me blij en ook succesvol. Want man man wat ben ik gegroeid met 
mijn bedrijf de laatste tijd. Dat kent soms ook een keerzijde hoor. Mijn 
lichaam die me een halt toeroept. En dat is iets wat ik mag veranderen 
door beter voor mezelf te gaan plannen. Ik heb dan ook weer een 
papieren planner erbij gepakt, die vul ik nu weer in! En dan begin ik met 
het inplannen van me-time.
 

EEN JAAR LATER! 
WAT MERKEN JIJ EN JE OMGEVING 
VAN JOUW ONDERNEMINGSDRIFT?

Kim van Heynsbergen
Een jaar na de start voel ik me zoveel blijer en rijker. Ik voel me echt een ander mens. Veel meer 
tevreden met mijn leven. Het is zinvoller geworden en ik word dagelijks uitgedaagd. Ik heb een 
rijker sociaal leven gekregen door alle contacten en ik heb eindelijk weer deadlines. Halleluja, wat 
fijn!
 
Nu klaag ik soms dat de balans een beetje zoek is, maar mijn god wat ben ik daar tegelijkertijd blij 
mee. Ook als ik naar foto’s kijk, dan zie ik nu een stralend mens en een jaar geleden was dat echt 
niet zo. Mijn omgeving is echt heel trots op me. Ze merken ook dat ik meer tevreden ben en blijer.

Vrienden en familie vinden het super leuk om mij te volgen in de ontwikkeling van mijn bedrijf. 
Toen ik mijn omzet van de maand oktober opnoemde, was mijn man wel lichtelijk in shock, zo 
kan het dus ook ;-) Hij heeft lang moeite gehad dat ik nog geen omzet draaide en nu is hij echt 
wel trots. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar ik weet dat hij dat is. Ik gaf altijd aan, het 
is heel veel zaaien, maar let op ik ga oogsten op een dag. En die dag is al geweest kan ik je 
zeggen. Dat stopt niet meer, het is nu een continu proces van zaaien en oogsten. Want zonder 
te blijven zaaien valt er ook niks te oogsten.

Wat me van de week ook opviel. Ik zie er anders uit dan een jaar geleden. Mijn uitstraling is 
compleet anders. Toen was ik wat zwaarder en de sprankeling was er nog niet. Nog soort van 
uitgeblust, vermoeid. Ik had het er van de week met Kim over. Zo mooi om mezelf nu te zien 
op foto’s, the sparkle is back! Ik ben fitter, wandel veel, sport lekker en mijn bedrijf draait.  

Kim is happy.

Ik hoor regelmatig terug (van mijn lief of vriendinnen) dat ik klink als een nerd! :-) 
Dat vind ik zooooo leuk! Dan zeggen ze: “Je slaat door, je snapt dat ik er nu niks 
meer van begrijp, he?! Ik begrijp dat jij er heel blij van wordt, maar waar je het 
allemaal over hebt?!”
 
Mijn ouders zijn ook heel trots. Als ik dit typ, krijg ik daar natte ogen van.  
Mijn zoon vindt het nog weleens lastig, hij is 7 en vindt soms dat mama nu 
alweer moet werken! Dat was hij de afgelopen jaren niet gewend, dus daar 
hebben we het dan samen over en dan is dat ook weer oké.  
Het is dan ook zoals het is.
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WAT IS VOOR JOU ECHT 
EEN DREAM COME TRUE?

Kim van Heynsbergen
Een dream come true zou zijn dat ik over een 
tijdje mijn boeltje kan pakken en samen met 
mijn mannen een aantal weken door Australië 
kan trekken.  

Beetje werken, vooral veel beleven. 

Echt een droom die uitkomt! Verder geen 
dromen voor nu. Er is al zoveel uitgekomen.

Ik geniet met volle teugen. 

Kim Leegwater

Ik run gewoon een bedrijf; mijn bedrijf.
Waarbij ik zelf alles bepaal. Wat mij hierbij het meest raakt en waar ik dankbaar voor ben, 

is dat ik gezien en gehoord word. Dat raakt me in het diepst van mijn hart. 
Mijn ideeën, suggesties, ze doen er toe. 

Ik zie mijn klanten daardoor echt veranderen. Als we samen in de juiste flow 
en energie zitten dan ontstaat er iets heel tofs. Daar wil ik meer mee gaan 
doen. 
 
Het proces om hier te komen is er een van vallen en opstaan. En wat ben ik 
dankbaar voor alle mooie mensen, klanten, collega’s, die op mijn pad zijn 
gekomen en steeds blijven komen. Wat dat betreft trek ik ook echt de juiste 
mensen aan, de mensen die bij me passen. En ik denk dat ik wat dat betreft 
het meest dankbaar mag zijn voor mezelf, trots mag zijn op mezelf. Om wie 
ik ben. Want ik heb dit wel even geflikt. Als je ziet waar ik vandaan kom…  

Twee jaar terug nog in een heftige burn-out en zie mij nu, ladyboss ;-) 

Ik heb zin om plannen te maken voor komend jaar, nog verder te groeien 
als mens en ondernemer. Dus een stap verder dan wat ik nu doe. 
Ik heb er zin in!
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Met hun inspanning en enthousiasme door bijna iedere week een stukje te schrijven over 
hun ervaringen is dit e-book een bron van inspiratie geworden. Het starten van je bedrijf 
en zorgen dat het een succes wordt is een proces waar je doorheen moet en dat vraagt 
om doorzettingsvermogen. 

Kim & Kim geven ‘een kijkje in de keuken’ over hun ontwikkeling, tegenslagen, struggles 
en hun onzekerheden, maar ook zeker de ‘vlaggetjesmomenten’ op hun weg naar 
succes. Kim & Kim hebben zich met vallen en opstaan door deze situaties heen geslagen 
en zijn echte ondernemers, dat hebben ze wel bewezen.

Kim & Kim, you freakin’ rock!

P.S. Ben je na het lezen van dit verhaal helemaal enthousiast geworden over het vak  
van virtual assistant en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Neem dan een kijkje op  
www.vaschool.nl en bekijk de mogelijkheden en trainingen van VA school. 

Met een diepe buiging bedank ik Kim en Kim
voor hun bijdrage aan dit prachtige e-book. 

https://vaschool.nl/
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