
  
  
  

Hoe   coronaproof   is   de   virtual   assistant?   
Uitslag   ‘het   grote   VA   onderzoek   2020’   
  

Het   beroep   virtual   assistant   (VA)   krijgt   steeds   meer   bekendheid   merken   we.   Tegelijkertijd   is   
er   nog   heel   veel   onbekend   over   deze   relatief   nieuwe   beroepsgroep.   Reden   voor   VA   school   
om   jaarlijks   een   uitgebreid   onderzoek   te   houden   onder   virtual   assistants   in   Nederland   en   
België.   We   hebben   sinds   het   onderzoek   van   vorig   jaar   een   aantal   vragen   gefinetuned   en   
nieuwe   vragen   toegevoegd   om   een   nog   beter   beeld   te   krijgen.   
  

2020   was   voor   veel   mensen   in   veel   opzichten   een   spannend   jaar.   Voor   het   grote   VA   
onderzoek   waren   we   benieuwd   of   virtual   assistants   het   hoofd   boven   water   hebben   
gehouden   en   zo   ja,   hoe   ze   dat   voor   elkaar   hebben   gekregen.   We   stelden   bijvoorbeeld   de   
vraag   of   corona   juist   kansen   en   mogelijkheden   bood   of   dat   het   veel   roet   in   het   eten   gooide.   
Hebben   VA’s   massaal   hun   diensten   aangepast   of   was   hun   aanbod   al   coronaproof?   
  

Wat   fijn   is,   is   dat   we   dit   jaar   een   aantal   dingen   kunnen   vergelijken   met   vorig   jaar.   Zo   krijgen   
we   verschuivingen   en   trends   steeds   beter   in   beeld.   We   love   it.   En   met   ruim   40%   meer   
respondenten   dan   in   2019   kunnen   we   dit   echt   een   representatief   onderzoek   noemen.   
  

Met   dit   verslag   krijg   je   een   kijkje   in   de   wondere   wereld   van   de   virtual   assistant.   Of   kunnen   
we   beter   VA   galaxy   zeggen?   
  

Laat   je   verrassen   en   verbazen!   En   heb   je   na   het   lezen   van   dit   verslag   nog   vragen,   mail   ons   
gerust   voor   een   antwoord   of   toelichting.   
  

Het   onderzoek   
Wat :   een   quantitatief   onderzoek   onder   virtual   assistants   
Middel :   een   online   enquête   met   49   vragen   
Doelgroep :   beroepsgroep   virtual   assistant   in   NL   en   BE,   bereikt   via   

   social   media   (Facebook,   Instagram   en   LinkedIn)   en   via   
   e-mail   (gestuurd   naar   ±   1600   virtual   assistants)     

Duur   (looptijd)   enquête :   20   oktober   t/m   8   november   2020   (20   dagen)   
Aantal   respondenten :   305   (primair   doel:   250)   
Niet   meegenomen :   doublures,   blanco   formulieren   en   respondenten   die   

   aangegeven   hebben   ‘geen   VA’   te   zijn     
Onderzoek   verricht   door :   VA   school   in   samenwerking   met   Pauli   Communications   
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De   resultaten   
  

Van   de   ondervraagden   is   39,1%   het   afgelopen   jaar   begonnen   als   VA.   Bijna   een   derde   
(32,1%)   is   1-3   jaar   aan   de   slag   en   ruim   een   kwart   is   al   langer   als   VA   werkzaam:   12,3%   3-5   
jaar   en   12,9%   langer   dan   5   jaar.   Je   ziet   een   wat   gelijkmatiger   beeld   dan   vorig   jaar,   toen   bijna   
de   helft   (44,8%)   net   begonnen   was   als   VA.     
  

  
Vraag:   Hoe   lang   ben   je   al   werkzaam   als   VA?   

  
De   antwoorden   van   de   respondenten   die   aangaven   geen   VA   te   zijn,   zijn   niet   meegenomen   
in   de   rest   van   de   resultaten.   
  

Alhoewel   het   overgrote   deel   (44%)   zichzelf   ‘virtual   assistant’   of   ‘virtueel   assistent’   noemt,   zijn   
er   genoeg   andere    functienamen    in   gebruik,   waarvan   de   meest   voorkomende   zijn:   

- Virtual/virtueel   professional   
- Personal   assistant   
- Secretarieel   VA   
- Technisch   VA   
- Online   business   manager   (naam   in   opkomst)   
- Online   marketing   VA   (naam   in   opkomst,   net   als   vorig   jaar)   
- Online   office   manager/support  

  
Dit   jaar   hebben   we   ingezoomd   op   de    technisch   VA’s    en   het   volgende   valt   ons   op:   

- Het   uurtarief   ligt   tussen   de   40   en   69   euro   
- Het   aantal   opdrachten   is   meestal   10   of   meer   
- Tijdens   de   coronaperiode   zag   een   aantal   technisch   VA’s   meer   mogelijkheden   in   het   

kader   van   ‘de   kracht   van   online’:   er   is   meer   vraag   naar   online   mogelijkheden   
- Volgend   jaar   willen   technisch   VA’s   meer   tijd   besteden   aan   een   betere   werk-privé   

balans   en   meer   aan   het   eigen   bedrijf     
  

Al   deze   feiten   komen   verderop   in   dit   rapport   uitgebreid   aan   bod.     
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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’.   

  
Vraag:   Hoe   tevreden   ben   je   over…?   

  
Als   je   kijkt   naar   de    hoeveelheid   opdrachten    zie   je   een   verhouding   van   57%-43%   
(tevreden-ontevreden),    met   zo’n   12%   van   de   VA’s   die   hier   zeer   ontevreden   over   zijn.   H et   
vinden   van   opdrachten   is   niet   altijd   makkelijk   en   regelmatig   een   uitdaging.   Dit   zie   je   later   in   
dit   rapport   ook   terugkomen,   bij   ‘successen,   uitdagingen   en   valkuilen’.    In   lijn   met   de   
hoeveelheid   opdrachten   zie   je   een   soortgelijk   beeld   met   betrekking   tot   de    omzet,    iets   dat   we   
vorig   jaar   niet   gevraagd   hebben.   De   verhouding   daar   is   nagenoeg   hetzelfde:   56%   tevreden   
tot   zeer   tevreden   tegenover   44%   ontevreden   tot   zeer   ontevreden.   
  

Als   we   kijken   naar   het    aantal   uur    dat   men   werkt   en   de    werk-privé   balans    en   deze   
vergelijken,   dan   zien   we   het   volgende   beeld:   
Aantal   uur:   62%   tevreden   tot   zeer   tevreden   -   38%   ontevreden   tot   zeer   ontevreden.   
Werk-prive   balans:   73%   tevreden   tot   zeer   tevreden   -   27%   ontevreden   tot   zeer   ontevreden.   
Een   heel   mooi   beeld   als   je   het   ons   vraagt:   bijna   driekwart   is   (zeer)   tevreden   over   de   
werk-privé   balans.   Een   conclusie   kan   zijn:   het   aantal   uur   kan   dan   misschien   wat   minder   
bevredigend   zijn   (alhoewel   38%   ‘ontevredenheid’   niet   heel   slecht   is),   maar   wellicht   is   het   feit   
dat   je   de   uren   als   ondernemer   zelf   kunt   indelen   wel   positief   voor   de   balans.   
  

Het   meest   tevreden   zijn   VA’s   over   hun    VA   skills    (82,3%   tevreden   tot   zeer   tevreden)   en   over   
de    inhoud   van   hun   werkzaamheden ;   zo’n   81,5%   zegt   hier   tevreden   tot   zeer   tevreden   over   
te   zijn.     
  

Wat   betreft   het    ondernemerschap    zie   je   dat   29,6%   hier   ontevreden   of   zeer   ontevreden   over   
is,   tegenover   70,4%   (zeer)   tevreden.   Vorig   jaar   was   die   verhouding   nog   ⅓   -   ⅔,   een   lichte   
stijging   in   tevredenheid   dus   en   slechts   een   heel   klein   percentage   (2,8%)   was   hier   zeer   
ontevreden   over.    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.     
  

In   het   algemeen   is   het   beeld   overigens   vergelijkbaar   met   vorig   jaar,   met   1   uitschieter:   VA’s   
zijn   meer   tevreden   geworden   over   hun   VA   skills   (in   2019   70%,   in   2020   82,3%).   
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Over   uren,   tarieven   en   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.   Bovendien   werkt   een   gedeelte   (nog)   gedeeltelijk   in   loondienst   en   heeft   een   gedeelte   
naast   het   VA   schap   andere   werkzaamheden,   zoals   bijvoorbeeld   een   ander   bedrijf.   
Daarnaast   kiezen   de   meeste   VA’s   zelf   het   aantal   uur   dat   ze   per   week   willen   werken.   
  

  
Vraag:   Hoeveel   uur   per   week   besteed   je   aan   je   VA   business   totaal?     

  
Net   zo   interessant   om   te   weten   is   hoeveel   uur   daarvan   declarabele   uren   zijn.   Bij   meer   dan   
de   helft   (56,1%)   is   slechts   0-16   uur   declarabel.   Hier   zie   je   ook   de   grootste   groep   beginnende   
VA’s.   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.   Opvallend   is   dat   ten   opzichte   van   2019   er   een   stijging   
te   zien   is   in   het   aantal   declarabele   uren   tussen   de   0   en   24   uur   per   week   en   een   daling   in   het   
aantal   boven   de   25   uur   per   week.   
  

  
Vraag:   Hoeveel   uur   daarvan   zijn   declarabele   uren?   

  
Wat   betreft   het    uurtarief    kunnen   we   een   mooie   vergelijking   maken   met   2019.   De   grootste   
groep   (79,3%)   hanteert   een   uurtarief   tussen   de   40   en   59   euro,   waarbij   je   kunt   zien   dat   het   
uurtarief   tussen   de   50   en   59   euro   in   verhouding   het   meeste   gestegen   is   (met   12,4%).   
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Het   volledige   overzicht:     
  

  

  

  
Vraag:   Welk   uurtarief   hanteer   je   gemiddeld   (excl.   btw)?   

  
Welke   andere   conclusies   kunnen   we   hier   nu   aan   verbinden?   Als   we   deze   gegevens   afzetten   
tegen   de   leeftijd   zien   we   geen   bijzonderheden.   We   kunnen   bijvoorbeeld   niet   uit   de   cijfers   
concluderen   dat   het   uurtarief   stijgt   naarmate   men   ouder   wordt.   Hetzelfde   geldt   voor   hoe   lang   
een   VA   als   VA   werkzaam   is.   De   verschillen   in   uurtarief   zijn   gelijkmatig   verdeeld   over   de   VA’s   
die   net   begonnen   zijn   en   zij   die   al   wat   langer   bezig   zijn.   Vorig   jaar   zagen   we   nog   een   kleine   
kanteling   na   3   jaar.   Nu   zijn   we   een   heel   klein   verschil,   en   pas   na   5   jaar,   maar   zo   klein   dat   we   
het   geen   trend   kunnen   noemen.   
  

Nu   we   weten   dat   het   niet   met   leeftijd   of   ervaring   te   maken   heeft,   gaan   we   verder   kijken.   Is   
het   wellicht   gerelateerd   aan   het   soort   werkzaamheden?   Nou…   Ietsjes.   Hoe   hoger   het   
uurtarief   zien   we   iets   meer   technische   support   voorbij   komen,   zoals   websites   bouwen   en   
automations   instellen.   Daarnaast   ook   meer   (online)   marketing   en   strategisch   gerelateerde   
werkzaamheden   (social   media   strategie,   content   creatie).   Klantenservice   en   HR   kwamen   
ook   meer   voor   in   de   hogere   tarieven   segmenten.   Verderop   in   dit   rapport   gaan   we   
uitgebreider   in   op   de   werkzaamheden.   In   de   hoogste   segmenten   zagen   we   werken   voor   een   
advocatenkantoor   of   notariaat   een   aantal   keer   voorkomen,   dus   wellicht   is   het   branche   
gerelateerd.   Zou   het   nog   af   kunnen   hangen   van   waar   je   woont?   Wellicht,   dus   volgend   jaar   
nemen   we   zeker   een   geografische   vraag   mee.     
  

Bij   de    jaaromzet    zie   je   een   wat   gemengder   beeld.   Dit   kunnen   we   nu   ook   vergelijken   met   
2019.   De   grootste   stijging   is   te   zien   in   de   range   25.000-50.000   euro   per   jaar   en   daarna   in   
10.000-25.000   euro   per   jaar.       
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Uurtarief   in   euro   2019   2020   Verschil   

Minder   dan   30   2,5%   3,8%   1,3%↑   

30-39     16,5%   9,3%   7,2%↓   

40-49     47,1%   40,5%   6,6%↓   

50-59     26,4%   38,8%   12,4%↑   

60-69     5,8%   6,6%   0,8%↑   

70   en   meer   1,7%   1%   0,7%↓   



Het   volledige   overzicht:     
    

  
  

  
Vraag:   Wat   is   je   gemiddelde   jaaromzet?   

  
  

Ondernemerschap   
  

Net   als   in   2019   ziet   een   ruime   meerderheid   zichzelf   als    ondernemer    (84,1%).     Redenen   
hiervoor   zijn   -   overigens   onveranderd   t.o.v.   2019:   

- 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,   

vooral   dit   jaar   van   groot   belang   
- Het   bepalen   van   eigen   regels   en   werkzaamheden   en   het   gevoel   van   vrijheid   dat   daar  

bij   komt   kijken   
- Gedreven,   hard   werken   en   enthousiast   
- Risico   nemen,   investeren,   groeien   en;   heel   eenvoudig:   
- Omdat   ik   niet   in   loondienst   werk   
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Jaaromzet   in   euro   2019   2020   Verschil   

Minder   dan   10.000   28,1%   25,3%   2,8%↓   

10.000-25.000   17,4%   21,5%   4,1%↑   

25.000-50.000   15,7%   21,2%   5,5%↑   

50.000-75.000   13,2%   9%   4,2%↓   

Meer   dan   75.000   4,9%   3,5%   1,4%↓   

Ik   weet   dat   niet   precies   20,7%   19,4%   1,3%↓   



  
  

“Ik   vind   mezelf   ondernemer   omdat   ik   goed   in   staat   ben   met   
omstandigheden   mee   te   bewegen.   Is   er   corona?   Geen   punt,   ik   pas   mijn   

aanbod   aan   en:   gaan   met   die   banaan!   Ik   zie   overal   kansen   en   
mogelijkheden   in.   Super   fijn.”   

  
  

  
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   nog   gedeeltelijk   in   loondienst   is.   Ook   wordt   
regelmatig   genoemd   dat   het   nog   niet   zo   ‘voelt’,   dat   men   zich   meer   in   de   ondersteunende   rol   
ziet,   dan   in   de   risiconemende,   investerende   en   innoverende   ondernemersrol   met   een   zoveel   
jaren   plan.   Men   ziet   zich   dan   meer   als   zzp’er/zelfstandige/freelancer,   dan   ondernemer.   
  

Arbeidsongeschiktheid   en   pensioen   
  

Vorig   jaar   vroegen   wij   VA’s   of   ze   een   AOV   verzekering   hadden   afgesloten.   Slechts   12,9%   zei   
dat   gedaan   te   hebben.   Om   hier   dieper   op   in   te   gaan   hebben   we   dit   jaar   de   vraag   wat   breder   
getrokken,   namelijk:   ‘Heb   je   iets   geregeld   op   het   gebied   van   arbeidsongeschiktheid?’.   Nog   
steeds   een   groot   percentage   van   45,4%   zegt   niets   geregeld   te   hebben.   Andere   opties   
worden   ook   gegeven:   zo   heeft   21,3%   een   eigen   spaarpotje,   12%   heeft   een   AOV   verzekering   
en   4,5%   heeft   zich   aangesloten   bij   een   Broodfonds.   Sharepeople   wordt   ook   een   aantal   keer   
genoemd.   Een   aantal   VA’s   geeft   aan   nog   gedeeltelijk   in   loondienst   te   werken   zodat   de   
verzekering   op   die   manier   is   geregeld.   Een   combinatie   van   een   spaarpotje   en   een   
verzekering   wordt   ook   genoemd.   Zo’n   18%   geeft   aan   hier   wel   mee   bezig   te   zijn,   of   de   
intentie   te   hebben   in   een   later   stadium   iets   te   regelen,   bijvoorbeeld   zodra   er   meer   omzet   is.   
  

Overigens   bouwt   ruim   een   kwart   (25,2%)   pensioen   op.   Ruim   nog   een   kwart   (27,9%)   heeft   
een   andere   manier   geworden   om   hierin   te   voorzien.   Bijna   de   helft   (46,9%)   dus   (nog)   niet.   Dit   
is   redelijk   vergelijkbaar   met   vorig   jaar,   alleen   weet   nu   een   iets   groter   aantal   precies   wat   hij   of   
zij   nodig   heeft   (12,1%   nu   tegenover   4%   in   2019).   
  

  
Vraag:   Bouw   je   pensioen   op?   
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Opdrachten   
  

Het    aantal   opdrachten    dat   de   ondervraagden   het   afgelopen   jaar   hadden   varieert.   De  
grootste   groep   van   28,7%   had   1-3   opdrachten.   De   rest   verschilt   niet   zoveel:   3-5   en   5-9   
opdrachten;   ieder   rond   de   23%.   De   grootste   stijging   t.o.v.   vorig   jaar   is   te   zien   bij   10   of   meer   
opdrachten:   van   15,3%   in   2019   naar   21,1%   in   2020.   Nul   opdrachten   had   dit   jaar   4,5%   
tegenover   8,1%   vorig   jaar,   een   goede   daling.   
  

  
Vraag:   Hoeveel   opdrachten   had   je   in   2020   totaal   (maak   een   inschatting)?   

  
Van   de   VA’s   die   het   afgelopen   jaar   1-3   opdrachten   hadden   heeft   ook   het   merendeel   
aangegeven   in   de   lagere   omzet   range   te   zitten   (minder   dan   10.000   euro   per   jaar).   
Daarentegen   is   het   niet   zo   dat   de   VA’s   die   10   of   meer   opdrachten   hadden   in   het   hogere   
omzet   range   zitten;   het   is   gelijkmatig   verdeeld.   
  

Op   de   vraag    ‘Hoe   werk   je?’    antwoordde   een   ruime   meerderheid   (71,8%):    volledig   als   
zzp’er .   Andere   mogelijkheden   die   worden   gegeven   zijn:   combinatie   zzp’er/in   loondienst,   de   
zgn.   hybride   ondernemer   (19,2%),   of   zzp’er/eigenaar   ander   bedrijf   (4,8%),   of   men   werkt   als   
zzp’er   via   detachering.   Een   aantal   mensen   zit   in   de   startersperiode   van   het   UWV.   
  

Slechts   een   klein   gedeelte   werkt   (soms)   met    bemiddelingsbureau’s    om   aan   opdrachten   te   
komen:   12,8%.     Voorbeelden   hiervan   zijn:   Jellow,   Onlinebemiddelingsexperts,   Zij   maakt   het   
verschil,   Vlotte   Tantes,   Van   der   Houwen,   Mira   Saia,   Freelancer,   VA   plaats.   
  

Het   is   super   duidelijk   dat   de   ruime   meerderheid   (90,2%)   van   de   ondervraagde   VA’s   wel   eens   
een    opdracht   doorspeelt   aan   een   andere   VA ,   een   lichte   stijging   t.o.v.   vorig   jaar   (dat   was   
toen   86,6%).  

  
Vraag:   Speel   je   wel   eens   een   opdracht   door   aan   een   andere   VA?   

  
Belangrijkste   redenen   om   een   opdracht   door   te   spelen   zijn:   
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- Teveel   opdrachten   zelf   en   dus   geen   tijd   
- Iedereen   heeft   eigen   expertise*   en   soms   past   een   opdracht   beter   bij   een   andere   VA   
- Taken   die   jij   minder   leuk   vindt,   kun   je   zo   mooi   doorspelen   
- Uitbreiden   netwerk   
- Geen   match   met   opdrachtgever/niet   mijn   ideale   klant   

  
*Hier   werd   aan   toegevoegd   dat   je   de   klant   zo   goed   mogelijk   van   dienst   wil   zijn   en   als   het   dan   
nodig   is   om   sommige   taken   door   een   andere,   gespecialiseerde,   VA   te   laten   doen,   dan   is   de   
klant   tevreden,   jij   tevreden;   iedereen   blij   (win-win).   Andersom   werkt   het   ook,   je   krijgt   ook   
vaak   opdrachten   terug.   Je   helpt   een   opdrachtgever   en   je   krijgt   er   een   collega   VA   bij.   
Bovendien   win   je   zo   aan   vertrouwen   van   de   klant/opdrachtgever.   
  

Hier   staat   over   het   algemeen   geen    (financiële)   vergoeding    tegenover,   of   in   ieder   geval   nog   
niet;   men   ziet   het   vaak   als   vriendendienst,   gunnen   en   het   opbouwen   van   een   VA   netwerk.   
Bovendien:   wie   goed   doet,   goed   ontmoet:   wellicht   krijg   je   op   die   manier   ook   ooit   een   
opdracht   terug   gespeeld.   Het   hangt   ook   regelmatig   van   het   soort   opdracht   af.   Een   enkeling   
vraagt   een   fee   of   een   gedeelte   van   het   uurtarief   of   een   fixed   bedrag.   Het   gaat   vaak   in   goed   
overleg,   maar   voor   sommigen   is   dit   nog   wel   eens   lastig   om   te   bespreken/be palen.   In   
sommige   gevallen   betrof   het   VA’s   die   een   (gedeelte   van   een)   opdracht   via   hen   doorspelen   
en   dat   doorfactureren   aan   de   opdrachtgever.   Dan   staat   er   natuurlijk   het   normale   uurtarief   
tegenover.   
  

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.   Een   aantal   
heeft   te   gespecificeerde   of   persoonlijke   opdrachten,   waardoor   het   gewoonweg   niet   kan.   
  

Terwijl   het   merendeel   de   meeste   opdrachten   krijgt   uit   het   eigen   (warme)   netwerk,   via   via   en   
via   mond   tot   mond   reclame,   wordt   er   ook   gebruik   gemaakt   van    online   platforms    om   
opdrachten   te   vinden.   Voorbeelden   hiervan   zijn:     

- LinkedIn   (het   meest   genoemd)   
- Facebook   (diverse   communities)     
- Social   media   in   het   algemeen     
- Freelancer   
- Jellow   

Er   worden   overigens   wel   veel   opdrachten   gevonden   op   sociale   media,   maar   de   uurtarieven   
zijn   vaak   laag   en   er   wordt   weinig   tot   nooit   gereageerd.   Een   aantal   VA’s   moet   de   online   
platforms   om   opdrachten   te   vinden   nog   uitzoeken.   
  

Werklocatie,   werkrol   en   werkzaamheden   
  

Als   we   vragen   naar    waar   men   fysiek   het   meest   werkt,    wordt   het   meest   thuis   gewerkt.   Een   
meerderheid   (73,8%)   (in   2019:   57,4%)   heeft   een   eigen   (thuis)kantoor   tot   haar   of   zijn   
beschikking   of   werkt   ‘aan   de   keukentafel’   (34,1%)   (in   2019:   49,2%).   Opvallend,   maar   niet   
onverwacht,   is   de   grote   stijging   van   het   aantal   mensen   dat   een   thuiskantoor   heeft.   In   
coronatijd   hebben   we   gezien   dat   er   meer   thuis   gewerkt   werd   en   velen   hebben   deze   tijd   
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aangegrepen   om   een   echte   werkplek   te   creëren,   en   niet   alleen   ‘aan   de   keukentafel’   (met   
een   dalend   percentage).     
  

  
Vraag:   Waar   werk   je   het   meest   (fysiek)?   

  
In   18,6%   van   de   gevallen   wordt   er   bij   de   opdrachtgever   op   locatie   gewerkt   (dat   was   vorig   
jaar   23,8%)   en   in   3,8%   van   de   gevallen   kiest   men   voor   een   openbare   plek   zoals   een   café   
(vorig   jaar   was   dat   7,4%,   deze   daling   heeft   hoogstwaarschijnlijk   alles   te   maken   met   de   
sluiting   van   de   horeca).   Een   flexwerkplek   met   andere   ondernemers   komt   ook   voor,   maar   niet   
zo   heel   vaak   (5,2%,   ongeveer   hetzelfde   als   in   2019).   Als   laatste   wordt   er   ook   wel   eens   een   
kantoorruimte   gehuurd.   Uiteraard   zie   je   een   overlap   in   deze   cijfers,   want   de   tijd   wordt   
afwisselend   doorgebracht,   een   combinatie   van   antwoorden   was   dan   ook   mogelijk.   
  

We   zijn   ook   nieuwsgierig   naar   hoe    internationaal    VA’s   werken,   vandaar   dat   we   ook   
gevraagd   hebben   vanuit   welk   land   men   werkt:   
Nederland :   94,5%   
België :   2,4%   
Nederlandse   Antillen :   1%     
We   hebben   ook   VA’s   in   Frankrijk,   UK,   Portugal,   Italië   en   Spanje   onder   de   respondenten   
(1%).   
  

En   waar   zitten   de   meeste   klanten?     
Nederland :   93,8%   
België :   3,1%   
Nederlandse   Antillen :   0,7%   
Andere   antwoorden:   internationaal,   de   hele   wereld,   Europa,   Verenigde   Staten   (2,4%).     
  

Een   logische   vraag   is   dan   ook:    zou   je   voor   een   langere   tijd   vanuit   het   buitenland   willen   
werken?    “Ja!”,   zegt   34,3%   en   nog   eens   6,2%   vindt   het   een   goed   idee.   Ruim   de   helft   
(59,5%)   vindt   de   huidige   werklocatie   prima.   

  
Vraag:   Zou   je   voor   een   langere   tijd   vanuit   het   buitenland   willen   werken?   
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Als   we   kijken   naar   de   leeftijd   van   de   respondenten   zie   je   onder   de   ‘ja’   en   ‘wat   een   goed   idee’   
stemmers   de   volgende   verhouding:   
20-29 :   2,5%   
30-39 :   9,6%   
40-49 :   16,7%   
50-59 :   10,7%   
60+ :   1,4%   
  

Relatief   minder   ‘jongere’   VA’s   zien   werken   vanuit   het   buitenland   zitten   t.o.v.   de   groep   boven   
de   40   jaar.   Nu   zijn   er   ook   minder   jongere   VA’s   die   deze   enquête   hebben   ingevuld   dus   dat   
kan   kloppen.   Toch   is   het   opvallend.   Je   zou   kunnen   zeggen   dat   het   aantrekkelijker   is   als   je   al   
wat   meer   gesetteld   bent   en   misschien   zelfs   wel   kinderen   hebt   die   niet   meer   thuis   wonen.   Dit   
is   een   aanname,   volgend   jaar   kunnen   we   naar   de   reden   vragen.   
  

(Video)beller?   Apper?   Mailer?   
  

Een   leuke   vraag   tussendoor   was   of   men   het   liefst   appt,   belt   of   mailt.   Of   natuurlijk,   want   in  
opmars   in   2020:   of   je   liever   videobelt.   Het   leukste   is   om   zelf   de   grafieken   te   vergelijken:     
  

  
  

2020   -   Vraag:    Ben   je   een   beller,   apper,   mailer   of   een   videobeller?  
  

  
2019   -   Vraag:   Ben   je   een   beller,   apper,   of   mailer?   

  
Mailen   blijft   favoriet.   Videobellen   heeft   voornamelijk   afgesnoept   van   mailen,   maar   ook   een   
gedeelte   van   bellen   en   appen.   We   wilden   vorig   jaar   weten   of   Whatsapp   in   opkomst   is,   vooral   
ook   om   te   kijken   naar   zakelijk   Whatsapp.   Het   is   wel   gegroeid,   maar   niet   in   de   mate   die   we   
verwachtten   (van   22,6%   naar   26%).   Dat   kan   ook   komen   door   de   opmars   van   videobellen.   
We   houden   dit   de   komende   jaren   in   de   gaten!   
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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?   De   verschillen   met   vorig   jaar   zijn   klein,   te   klein   om   hier   bepaalde   conclusies   uit   te   
trekken.   Wel   zijn   er   andere   rollen   bij   gekomen,   zoals   uitwerken,   finetunen   en   promoten.   
  

  
  

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)   (met   daarachter   de   plek   in   de   top   10   van   2019):     
  

2020 (2019)   
1. Office   support,   waaronder   agenda-   en   emailbeheer,   notuleren,   (1)   

planning,   financiële   administratie/facturatie,   organiseren   (online)   
vergaderingen/bijeenkomsten,   etc.   

2. Website   beheer:   bouwen,   onderhouden,   optimaliseren (2)   
3. Social   media   beheer (3)   
4. Tekstredactie,   contentcreatie (6)   
5. E-mail   marketing/funnels/ActiveCampaign (5)   
6. Klantenservice/customer   service (-)   
7. Event   management (-)   
8. Nieuwsbrieven/mailings   (opmaken,   schrijven,   versturen) (4)   
9. Procesoptimalisatie (-)   
10. Project   management/-ondersteuning (9)   

  
Samenwerken   en   samenwerkingsvormen   
  

We   vroegen   vervolgens   welke    samenwerkingsvorm    de   voorkeur   heeft.   Meerdere   
antwoorden   waren   mogelijk   en   daar   werd   in   ruim   de   helft   van   de   gevallen   gebruik   van   
gemaakt.   

  
Vraag:   Welke   samenwerkingsvorm   heeft   jouw   voorkeur?   
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Ten   opzichte   van   2019   zijn   er   stijgers   (groen)   en   dalers   (rood):   
Uurbasis :    4,5%   ↓   
Strippenkaart :    1,4%   ↑   
Projectbasis :    3,9%   ↓   
Abonnement :    2,8%   ↓   
In   overleg :    1,9%   ↑   
  

De   redenen   waarom   er   nog   steeds   het   meest   voor   werken   op   basis   van   een    uurtarief    werd   
gekozen   waren   transparantie,   duidelijkheid,   het   is   makkelijk   te   administreren,   hier   en   daar   
branche   gebruikelijk,   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.   
Voor   een    strippenkaart    kiezen   mensen   omdat   het   makkelijk   is,   de   klant   vooraf   betaalt   en   
weet   waar   ze   aan   toe   zijn.   Het   geeft   de   meeste   vastigheid   in   cash   flow.   Zekerheid   van   
inkomsten,   minder   administratie   en   overzicht   worden   ook   als   redenen   gegeven.   Met   een   
strippenkaart   baken   je   het   aantal   uren   af,   je   klant   weet   exact   hoeveel   het   kost.   
Bij   een   klus   met   een   kop   en   een   staart   hoort    projecttarief ,   daar   zijn   de   mensen   die   werk   
hebben   op   projectbasis   het   over   eens.   
Een    abonnement    komt   op   de   3e   plek   en   geeft   financiële   zekerheid   en   zorgt   voor   
continuïteit,   vastigheid   en   duidelijkheid.     
Ruim   een   kwart   bepaalt   de   manier   van   werken   in    overleg    met   de   opdrachtgever,   wat   
voornamelijk   te   maken   heeft   met   flexibiliteit   en   service   richting   opdrachtgever.   Vooral   dat   
laatste   (service)   is   een   veel   genoemde   reden   onder   deze   beroepsgroep.   Het   hangt   tevens   af   
van   de   aard   van   de   opdracht   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.   
  

Over   het   algemeen   geeft   de   meerderheid   aan   de   voorkeur   te   hebben   voor   zekerheid   en   
flexibiliteit   en   die   redenen   worden   bij   iedere   samenwerkingsvorm   wel   gegeven.   Dat   is   wel   
frappant:   terwijl   de   samenwerkingsvorm   verschilt   is   de   reden   om   voor   een   bepaalde   vorm   te   
kiezen   dezelfde.   
  

Samenwerken   met   andere   VA’s    aan   een   opdracht   komt   voor,   zegt   bijna   een   derde   van   de   
respondenten.   Dit   is   een   toename   van   8%   t.o.v.   vorig   jaar.   Bij   ruim   40%   is   dat   (nog)   niet   
voorgekomen,   in   2019   was   dat   bijna   de   helft   (48,8%).     
  

  
Vraag:   Werk   je   wel   eens   samen   met   een   andere   VA   aan   een   opdracht?   

  
Redenen   voor   die   samenwerking   (of   de   overweging   daartoe)   zijn   o.a.   het   feit   dat   ieder   haar   
of   zijn   eigen   specialisme   heeft,   of   het   is   teveel   werk   voor   1   persoon.   Tijdsdruk   is   ook   een   
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factor   die   meespeelt   voor   samenwerken,   evenals   het   uitbesteden   van   minder   leuke   
klussen/taken.   Met   andere   woorden:   het   delen   van   kennis,   vaardigheden   en   tijd.   Sparren   en   
ideeën   uitwisselen   is   ook   heel   prettig.   Samen   sterk!   
Voor   de   ‘nee’   antwoorders   was   de   meest   voorkomende   reden   simpelweg   dat   het   nog   niet   
was   voorgekomen.   Een   enkeling   werkt   eenvoudigweg   het   liefst   alleen   of   wil   niet   afhankelijk   
zijn   van   iemand   anders   bij   het   opleveren   van   werk.   
  

  
  

“Handig,   want   twee   weten   meer   dan   een.   Ook   wissel   je   dan   ideeën   met   
elkaar   uit,   je   kunt   lekker   sparren   met   elkaar.   Denken   in   oplossingen   en   

out   of   the   box   denken.   Meest   optimaal   is   als   een   ieder   dat   vanuit   zijn   
eigen   specialisme   kan   doen.”   

  
  

  
Online   tools   
  

We   vroegen   naar   de   top   3   online   tools   die   gebruikt   worden   om   de   samenwerking   met   de   
opdrachtgevers   te   optimaliseren,   hier   volgt   de    top   10   online   tools    (met   daarachter   de   plek   
in   de   top   10   van   2019):   
  

2020 (2019)   
1. Trello   (1)   
2. Dropbox   (2)   
3. Google   Drive   (5)   
4. Teams   (-)   
5. Whatsapp   (3)   
6. Zoom   (6)   
7. Office   365   (9)   
8. Canva   (-)   
9. Toggl   (8)   
10. Asana (7)   

  
Eervolle   vermeldingen:   Onedrive,   Moneybird,   Evernote,   Sharepoint,   Slack,   Todoist,   
Hootsuite,   Wordpress,   Keeping.   Waarom   noemen   we   die   ook?   Omdat   een   top   10   lekkerder   
leest,   maar   we   tegelijkertijd   meer   interessante   tools   willen   noemen,   wellicht   brengen   we   je   
op   ideeën   (#delenisgroeien).   Overigens   scoorden   ‘e-mail’,   Gmail   en   Outlook   bij   elkaar   
opgeteld   hoog   (plaats   4).   We   hebben   ze   uit   de   top   10   getrokken,   aangezien   ‘e-mail’   als   
zodanig   geen   aparte   tool   is.   De   verhouding   onder   deze   antwoorden   is:   e-mail:   58%,   Gmail:   
23%   en   Outlook:   19%.   
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De   invloed   van   de   coronaperiode   op   VA’s   
  

We   waren   natuurlijk   bijzonder   geïnteresseerd   in   hoe   het   VA’s   is   vergaan   in   dit   bijzondere   jaar   
2020.   Heeft   de   coronaperiode   invloed   gehad   op   VA’s,   zagen   ze   juist   kansen   of   bedreigingen   
(en   hoe   was   dat   voor   hun   klanten)   en   hebben   ze   wellicht   iets   aan   hun   aanbod   veranderd?   
De   resultaten   lees   je   hier.   
  

Op   de   vraag    ‘Welke   invloed   heeft   de   coronaperiode   op   jouw   business   gehad?’    wordt   
zeer   gevarieerd   geantwoord.   Voorop   gesteld   geldt   voor   bijna   iedereen:   er   werd   meer   thuis   
gewerkt.   No   brainer,   maar   het   is   wel   een   feit,   een   uitkomst.   En   dat   het   lastig   was   voor   
degenen   met   kleine   kinderen   kwam   ook   naar   boven.   Daarnaast   zien   we   in   het   algemeen   
gemixte   antwoorden;   negatieve   invloeden   (zoals   verlies   van   klanten/opdrachten)   werden   
vaak   gecompenseerd   door   ‘positieve   draaien’   (ander   aanbod,   meer   tijd   voor   eigen   business,   
meer   kansen   door   op   afstand   te   werken,   etc.).   Over   het   algemeen   werd   er   vanaf   maart   een   
soort   ‘dip’   gevoeld,   zo   zou   je   het   kunnen   noemen.   Twee   maanden   later,   of   in   ieder   geval   
vanaf   september   geeft   men   aan   dat   de   kansen   weer   zijn   gegroeid.   
  

Dan   nu   wat   cijfers   en   inzichten.   
  

- Een   percentage   van   23%   ondervond    geen   tot   weinig   invloed .   Het   merendeel   van   
deze   groep   heeft   dan   ook   niets   of   bijna   niets   aangepast   in   haar   aanpak   of   aanbod.   
Een   enkeling   zegt   meer   online   te   zijn   gaan   werken   en   een   paar   VA’s   hebben   hun   
tarieven   of   samenwerkingsvorm   aangepast,   of   van   de   website   gehaald.    

  
- Voor   nog   eens   17%   had   deze   periode   een   (zeer)    positieve   invloed .   Bedrijven   en   

sommige   (wat   meer   conservatieve)   branches   staan   meer   open   voor   online   werken,   
het   was   drukker,   meer   opdrachten,   groei   van   omzet,   etc.   Vooral   het   feit   dat   meer   
ondernemingen   het   belang   en   de   effectiviteit   van   online   werken   zijn   gaan   inzien,   
heeft   kansen   geboden.   Thuiswerken   en   virtueel   ondernemen   zijn   alleen   maar   
toegankelijker   geworden.     

  
- Een    negatieve   invloed    werd   ook   gevoeld:   bij    zo’n    18%.   Welke   dat   waren:   het   verlies   

van   bestaande   opdrachten,   geen   nieuwe   opdrachten,   of   minder   uren   
(opdrachtgevers   bleven   wel),   minder   omzet,   potentiële   klanten   zien   van   een   
samenwerking   af,   bedrijven   zijn   onzeker   en   je   komt   er   moeilijk   tussen,   etc.   En   voor   
degenen   die   in   de   evenementen-,   reis-   en   horecabranche   opdrachten   hadden,   lag   de   
boel   volledig   stil.   Het   is   heel   lastig   om   in   deze   tijd   nieuwe   klanten   te   vinden.   

  
- Bij   ruim   een   kwart   was   het   ‘fifty-fifty’.   Ze    verloren    wat   opdrachten,   maar   kregen   er   

later   weer   opdrachten   bij.   Hadden   inderdaad   een   aantal   maanden   minder   omzet,   en   
besteedden   de   tijd   die   vrij   kwam   aan   gezin,   ontwikkeling   en   werken   aan   hun   bedrijf.   
Na   die   paar   maanden   was   het   weer   business   as   usual,   of   zelfs   booming   business.   

  
- Er   waren   VA’s   die   in   2020   net   waren   gestart   of   wilden   starten,   zo’n   ruim   39%   van   de   

ondervraagden.   Die   groep   bekeken   we   even   apart.   Voor   hen   geldt   ook   een   gemengd   
beeld.   Sommigen   hadden   een   slechtere   start,   stelden   de   start   uit   of   zagen   het   zelfs   
mislukken.   Als   starter   is   netwerken   enorm   belangrijk   en   dat   is   voor   sommigen   
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moeilijker   nu.   Voor   anderen   was   deze   periode   juist   een   reden   om   als   VA   te   starten.   
Ook   wordt   gezegd   dat   men   het   moeilijk   kan   vergelijken   met   een   ‘normale’   tijd.     

  
Verder   wilden   we   weten   of   er   nu   juist    kansen   of   bedreigingen    waren   tijdens   deze   periode.   
Het   merendeel   zag   meer   kansen.   Vooral   wat   betreft   online   werken;   op   dit   gebied   lopen   VA’s   
over   het   algemeen   voor   op   de   rest.   Zij   weten   hoe   dat   is,   kennen   de   tools   en   de   techniek   
erachter.   Kansen   ook,   omdat   online   zichtbaarheid   nu   heel   belangrijk   geworden   is.   Verder:   
meer   tijd   voor   gezin   en   persoonlijke   ontwikkeling.   De   virtual   assistants   in   deze   groep    zien   
ook   volop   kansen,   ondernemers   die   ze   zijn.   Een   enkeling   heeft   haar   aanbod   gewijzigd   (zie   
iets   verderop   in   dit   rapport).   Er   was   ook   het   besef   dat   het   beter   is   je   opdrachtgevers   te   
spreiden   over   verschillende   branches,   om   risico’s   in   de   toekomst   te   vermijden.     
  

Onder   bedreigingen   vielen:   verlies   van   opdrachten,   minder   uren,   onzekere   tijden   voor   
iedereen   en   netwerken   is   lastiger.    En   t erwijl   er   aan   de   ene   kant   een   kans   is:   digitaal   w erken   
wordt   de   norm,   voelt   men   tegelijkertijd   een   bedreiging:   de   groei   van   het   aantal   VA’s.   Dat   is   
eigenlijk   wel   bijzonder,   want   harde   cijfers   over   hoeveel   VA’s   er   in   Nederland   zijn,   hebben   we   
niet.   
  

  
  

“Ik   heb   jaren   moeten   uitleggen   dat   werken   op   afstand   ècht   geen   drempel  
hoeft   te   zijn.   Daarvan   is   inmiddels   wel   iedereen   overtuigd   ;-)”   

  
  

  
  

En   hoe   was   dat   voor   jouw    klant;   juist   kansen   of   bedreigingen ?   
Zoals   verwacht   was   dit   branche   afhankelijk.   Veel   werk   viel   weg   in   de   horeca,   
evenemententak   en   reiswereld.   Opleidingen   stonden   stil   en   goede   doelen   hebben   het   in   
deze   periode   ook   zwaar.   De   onzekerheid   in   de   markt   maakt   dat   bedrijven   terughoudend   zijn   
om   met   iemand   in   zee   te   gaan.   Elders   kreeg   door   corona   de   digitalisering   een   boost,   net   als   
creativiteit   en   innovativiteit.   Snel   schakelen   was   key   en   dat   deden   de   meeste   bedrijven   dan   
ook.   Overal   werd   online-   en   thuiswerken   als   een   pluspunt   ervaren.   Het   gebrek   aan   
persoonlijk   contact   werd   wel   weer   als   negatief   ervaren.   
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Bijna   een   kwart   (23,2%)   zegt   iets   te   hebben   veranderd   in   de   aanpak   of   het   aanbod,   n.a.v.   de   
coronaperiode.     

  
Vraag:   Heb   je   iets   veranderd   in   je   aanbod   of   aanpak,   n.a.v.   de   coronaperiode?   

  
Enkele   aanpassingen   die   genoemd   worden   zijn:     

- Ander   aanbod,   meer   specifiek/specialistisch   
- Neven   aanbod   (zoals   ebook)   ontwikkeld   
- Nieuw   product/dienst   toegevoegd   
- Meer   online   profileren   
- (Nog)   veel   meer   op   afstand   werken   en   de   voordelen   daarvan   ook   profileren  
- Nieuwe   mogelijkheden   gezien   en   gecreëerd   
- Ideeën   gevormd   voor   nieuwe   markt,   nieuwe   doelgroep     
- Veel   geleerd   (cursussen   etc.),   nog   meer   verdiept   in   online   tools   
- Tarief   verhoogd,   duidelijke   financiële   afspraken   gemaakt,   hier   meer   zeker   over   zijn   

En   ook:     
- Niet   aandringen,   go   with   the   flow,   prijs   omlaag,   meer   uren   gemaakt   dan   uitbetaald,   

besparingen,   aanbiedingen   gecreëerd   
  

Successen,   uitdagingen   en   valkuilen   
  

Interessante   vragen   betroffen   de   uitdagingen   en   successen   die   de   VA’s   het   afgelopen   jaar   
hebben   ervaren.     
Onder   de   grootste    uitdagingen    vielen   voornamelijk:     

- Aan   klanten/opdrachten   komen   en   die   behouden   
- Balans   vinden   tussen   werk   en   privé,   zonder   zichzelf   uit   het   oog   te   verliezen   
- Te   starten   met   bedrijf,   als   zzp’er,   als   VA   
- Online   zichtbaarheid   
- Gemotiveerd   en   positief   blijven,   flexibel   zijn,   mindset   aanpassen,   aanpassen   aan   

nieuwe   thuissituatie   
  

De    successen    waarover   VA’s   het   meest   te   spreken   waren,   zijn   o.a.:   
- Het   vinden   van   (eerste,   nieuwe)   klanten   
- Behoud   van   opdrachten   en   klanten   
- Keuzes   hebben   kunnen   maken,   zowel   in   het   bedrijf   als   voor   zichzelf   
- Tevreden   klanten   
- Trots   op   bepaalde   opdrachten   voor   klanten   (werkinhoudelijk)   
- Zelfvertrouwen   gestegen   
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“Mijn   grootste   succes?   Dat   ik   mezelf   na   3   maanden     
met   een   leuk   salaris   kon   belonen!”  

  
  

Dit   jaar   hebben   we   ook   gevraagd   wat   de   grootste    valkuilen    zijn:   
- Perfectionisme   en   alles   zelf   willen   doen   
- Onzekerheid,   faalangst   
- Zichzelf   onderschatten,   zowel   wat   betreft   capaciteiten   als   waarde   
- Verlies   focus:   teveel   willen   en   teveel   tegelijk   doen,   geen   keuzes   maken   
- Meer   werken   dan   doorberekenen,   schuldgevoel   over   uurtarief   of   aantal   uur   
- Teveel   uren   werken   waardoor   balans   werk-privé   in   gevaar   komt   

  
In   2021   wil   de   ondervraagde   VA    meer   tijd   besteden   aan    o.a.   de   volgende   zaken:   

- Persoonlijke   ontwikkeling   
- Nieuwe   diensten/producten   ontwikkelen   
- Balans   werk-privé   
- Aan   mijn   bedrijf/marketing   
- Acquisitie/netwerken   
- Content   strategie   

  
En   hoe   zijn   VA’s   eigenlijk   gestemd   over   volgend   jaar?   Overweldigend   positief   kunnen   we   wel   
stellen:   ruim   90%   is   positief   tot   zeer   optimistisch.   Het   volledige   staatje   als   antwoord   op   de   
vraag:    Wat   is   jouw   verwachting   van   2021   voor   jouw   VA   business? :   
Zeer   optimistisch :   25,8%   
Positief :   67,4%   
Onzeker :   6,5%   
Negatief :   0,3%   
Zeer   pessimistisch :   0%   
  

  
Vraag:   Wat   is   jouw   verwachting   van   2021   voor   jouw   VA   business?   
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Opleiding   
  

56%   Van   de   ondervraagden   heeft   een   opleiding   tot   VA   gevolgd.   Hiervan   heeft   ruim   de   helft   
een   opleiding   gevolgd   bij   VA   school.   De   rest   o.a.   bij   VA   Business   Academy,   Academie   voor   
Virtueel   Professionals,   Blueberry   Dynamic,   Nicole   Bunschoten,   Welles   Office   Academy,   
Weblish.   
  

Specialisatie   en   ontwikkeling   
  

Op   de   vraag   of   men   voor   een    specialisatie    heeft   gekozen   reageerde   71,8%   met   ‘ja’.   Dat   is   
een   daling   van   3%   t.o.v.   vorig   jaar,   een   te   klein   percentages   om   hier   conclusies   aan   te   
hangen.   
  

  
Vraag:   Heb   je   als   VA   een   specialisatie/richting   gekozen?   

  
Meerdere   antwoorden   waren   mogelijk   op   de   vraag   ‘welk   specialisme’,   of   welke   komt   het   
dichtst   in   de   buurt.    De   top   10    (met   daarachter   hun   plek   in   de   top   6   van   2019):   
  

2020 (2019)   
1. Office   support (1)   
2. Secretariële   ondersteuning (2)   
3. Personal   assistant (-)   
4. Websites   bouwen (4)   
5. Administratie (3)   
6. Social   media (-)   
7. Online   marketing (6)   
8. E-mail   marketing (-)   
9. Teksten   schrijven (-)   
10. Project   management (6)   
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De   basis   (de   top   3)   valt   in   de   lijn   der   verwachting.   Zoals   we   vorig   jaar   al   zagen   scoren   ook   
specialisaties   als   websites   bouwen   en   online   marketing/social   media   hoog.   
  

  
Vraag:   Welk   specialisme   of   welke   richting   heb   je   gekozen?   Of   welke   komt   het   dichtst   in   de   buurt?  

  
Wat   ons   opviel   is   dat   waar   men   zich   vorig   jaar   meer   in   wilde   ontwikkelen   (dat   zie   je   hierna),   
je   niet   per   se   terug   ziet   in   deze   lijst.   Dus   waar   men   zich   meer   in   wilde   ontwikkelen,   zie   je   niet   
als   nieuwe   of   groeiende   specialisaties.   Dat   kan   aan   allerlei   factoren   liggen,   zoals   
bijvoorbeeld   aan   corona.   
  

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   10    (met   daarachter   hun   plek   in   de   top   6   van   2019):   
  

2020 (2019)   
1. Online   marketing (1)   
2. SEO (6)   
3. Teksten   schrijven (5)   
4. Virtual   Business   Manager (5)   

Social   media (3)   
5. Websites   bouwen (2)   
6. Project   management (5)   
7. Email   marketing (-)   
8. Digitale   vormgeving (-)   
9. Contentstrategie (4)   
10. Video (-)   

Professional   organizer (-)   
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We   zien   ten   opzichte   van   vorig   jaar   een   gecontinueerde   focus   op   online   marketing,   met   een   
groei   voor   tekstschrijven,   Virtual   Business   Manager   en   nog   steeds   SEO.     
  

  
Vraag:   Waarin   wil   je   je   nog   verder   ontwikkelen?   

  
Leeftijd   
  

We   hebben   tot   slot   gevraagd   naar   de    leeftijd    van   de   ondervraagden   en   tot   welke   leeftijd   ze   
van   plan   zijn   om   door   te   werken.   
  

  
Vraag:   Wat   is   je   leeftijd?   

  
De   leeftijdsverdeling   is   nagenoeg   hetzelfde   als   vorig   jaar.   Zelfstandige   VA’s   onder   de   30   zijn   
er   weinig.   Voor   de   rest   (tot   60   jaar)   is   het   redelijk   gelijkmatig   verdeeld,   met   wel   de   grootste   
groep   tussen   40-49   jaar.   Er   is,   net   als   vorig   jaar,   weinig   tot   geen   verschil   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:   het   uurtarief.   Je   zou   verwachten   
dat   hoe   ouder,   des   te   hoger   het   uurtarief,   maar   dat   blijkt   dus   niet   uit   dit   onderzoek.   Eerder   in   
dit   rapport   gingen   we   al   uitgebreid   in   op   het   uurtarief.   
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We   hebben   een   leuke   laatste   analyse   losgelaten   op   de   vraag    tot   hoe   lang   men   wil   
doorwerken .   We   zien   een   aantal   uitkomsten:     

- De   range   gaat   van   ±   50   tot   65+   jaar   of   de   pensioenleeftijd   
- Mensen   die   eraan   denken   rond   hun   50e   te   stoppen   zijn   grotendeels   in   de   leeftijd   

20-39   jaar   
- Hoe   ouder   de   respondent,   hoe   langer   men   plant/denkt   door   te   werken  
- M.a.w.   hoe   jonger,   hoe   eerder   men   denkt   te   stoppen   
- De   ‘jonge   stoppers’   rekenen   regelmatig   op   passief   inkomen   rond   hun   50e   
- Stoppen   hangt   af   van   werkplezier   en   financiële   zekerheid   
- Veel   VA’s   zeggen:   zolang   ik   het   nog   leuk   vind   en   gezond   ben     

  
Tot   slot   vroegen   we   of   mensen   nog   iets   aan   ons   kwijt   wilden.   Erg   leuk   om   te   zien   dat   velen   
hier   vertellen   hoe   blij   ze   zijn   met   de   keuze   om   VA   te   worden/zijn.   Daar   worden   wij   ook   blij   
van!   Ook   de   vragen   en   dit   onderzoek   worden   erg   gewaardeerd.   
  

  
  

“Wat   een   leuke   vragen!   Goed   dat   jullie   dit   onderzoek   doen.     
Ik   ben   dan   ook   reuze   benieuwd   naar   de   resultaten.”   

  
  
  

Conclusie   
  

Wat   een   jaar   was   2020!   Er   is   zoveel   gebeurd   en   dat   geldt   zeker   ook   voor   virtual   assistants.   
Het   is   een   relatief   nieuwe   beroepsgroep;   slechts   zo’n   13%   werkt   langer   dan   5   jaar   als   VA.  
Het   zijn   enthousiaste   ondernemers,   met   liefde   voor   het   vak.   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.   Vooral   tijdens   de   coronaperiode   werd   dat   extra   duidelijk   en   belangrijk.   Waar  
anderen   eerst   moesten   wennen   aan   online   werken   en   hoe   dat   (technisch)   gaat,   stonden   
VA’s   al   klaar   en   waren   ready   to   go.   Ze   hebben   hierin   een   uitgesproken   voorlopersrol   en   dit   
creëert   enorm   veel   kansen.   Dit   is   hét   moment   om   je   extra   te   profileren   als   ‘online   champion’.     
  

VA’s   zijn   ook   leergierig.   Het   is   en   blijft   een   servicegerichte,   dienstverlenende   groep.   Het   
ondernemerschap   triggert   hen   ook   om   een   eigen   product   neer   te   zetten   of   om   een   ander   
pad   te   kiezen,   mochten   omstandigheden   daar   om   vragen.   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   met   meer   expertise   bij   betrekt,   dan   doe   
je   dat.   Alles   voor   de   kwaliteit   en   het   resultaat.   Het   vinden   van   opdrachten   blijft   voor   een   deel   
van   de   ondervraagden   lastig,   evenals   balans   houden   en   online   zichtbaar   zijn.   Alhoewel   de   
top   drie   werkzaamheden   gelijk   is   gebleven   aan   vorig   jaar   (office   support,   websitebeheer   en   
social   media   beheer),    zien   we   een   opkomst   van   (online)   marketing   gerelateerde   
werkzaamheden.     
  

22   



Wat   wederom   opvallend   is,   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.   Het   enige   verschil   zit   ‘m   
in   het   soort   werkzaamheden;   de   meer   technische   en   strategische   taken   worden   wat   duurder   
verkocht.   Het   onderzoek   nam   een   mooie   wending   bij   de   vraag   ‘Hoe   kijk   je   naar   2021?’.   Het   
overgrote   deel   van   de   ondervraagde   VA’s   is   positief   tot   zeer   optimistisch   over   volgend   jaar.   
  

Dit   was   het   tweede   g rote    VA   onderzoek   van   VA   school.   We   zullen   dit   onderzoek   jaarlijks   
herhalen,   om   te   blijven   signaleren   welke   ontwikkelingen   er   binnen   deze   beroepsgroep   te   
zien   zijn.   
  

Mocht   je   vragen   hebben   over   dit   onderzoek,   dan   kun   je   uiteraard   altijd   contact   met   ons   
opnemen.   Graag   zelfs!   
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
VA   school   (initiatiefnemer) 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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