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Ondernemers gaan steeds meer online marketing actief toepassen. Een lijst opbouwen met 

warme contacten, e-mailmarketing inzetten, een gratis download aanbieden, webinars 

organiseren en een lanceringsplan maken voor iedere (nieuwe) dienst.  

Velen volgen trainingen om meer kennis over online marketing te verkrijgen. Ze leren welke 

stappen ze moeten zetten om online succesvol te worden. Maar daarmee is het geheel nog 

niet online ingericht. Systemen en tools moeten worden opgezet. Websites aangepast, 

sjablonen gemaakt. Een Shoppingcart inrichten voor Idealbetalingen en het automatisch 

versturen van een factuur. Alles om zo efficiënt en effectief mogelijk te ondernemen.  

Naast online marketing is er nog veel meer tijdswinst en kostenbesparing te behalen op het 

gebied van de operationele zaken binnen het bedrijf. De online tools bieden meer 

mogelijkheden dan menigeen bewust van is. 

Veel ondernemers worstelen met deze nieuwe mogelijkheden en tools en zij worstelen met 

gebrek aan tijd, de hoeveelheid aan taken, ze hebben geen overzicht en structuur en 

missen inhoudelijke of technische kennis.  

Hierdoor zijn nieuwe beroepen ontstaan. De Virtueel Assistent (VA) en Virtueel Professional 

(VP) waren voorheen werkzaam in ondersteunende beroepen en benutten de mogelijkheden 

op het digitale vlak om als zelfstandig ondernemer diensten te leveren aan ondernemers. 

De Academie voor Virtueel Professionals leidt VA’s en VP’s op om ondernemers 

ondersteuning te bieden met het inrichten van systemen en tools op alle operationele 

vlakken binnen een bedrijf.  

Voor VA’s en VP’s die nieuwe stappen willen zetten om kennis op het gebied van online tools 

en techniek op te doen en die willen leren hoe systemen opgezet worden en de techniek 

ingericht moet worden, is de opleiding Virtueel Succes geschikt.  

 

Wil jij actief een online bedrijf runnen en wil je het allemaal niet zelf uitpluizen, schakel dan 

hulp in van een Virtueel Professional. Een mooie gelegenheid om een samenwerking te 

starten is met iemand die het programma Virtueel Succes gaat volgen. De VP werkt dan 

tegen een gereduceerd tarief voor jou aan een stageopdracht. Gedurende 3 tot 12 maanden 

kan jij een of diverse projecten uitrollen, specifiek op het gebied van online marketing & 

ondernemen.  

De VP leert welke stappen te zetten om online succes voor ondernemers te creëren. Omdat 

de VP het beste leert door het meteen in de praktijk toe te passen, kun jij als ondernemer 

alles direct laten implementeren door de VP die de opleiding Virtueel Succes volgt. Per 

module is er een stageopdracht, waarbij alle facetten voor jou worden opgezet en ingericht.  

Dit scheelt je enorm veel tijd, waardoor je heel snel stappen kunt zetten en je richt op de 

het aantrekken van je doelgroep, het online verkopen van je diensten en het leveren van je 

diensten. Zodra alles is opgezet kun jij hier continu mee doorwerken en dit in je bedrijf 

toepassen.  
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Als stageopdrachtgever zet jij heel snel concrete stappen voor jouw bedrijf. Samen met de 

VP onderzoek je waar de wensen liggen in jouw bedrijf en welke stappen bij jouw doel 

passen behorend bij de module waarvoor je met een VP aan de slag gaat. Vervolgens gaat 

de VP een Plan van Aanpak voor jou opstellen waarmee jullie aan de slag gaan.  

Tijdens de opleiding wordt het Plan van Aanpak getoetst: 

 of het compleet is 

 of het haalbaar is 

 of alle stappen genomen zijn 

 planning en deadlines reëel zijn 

In zijn geheel betekent dit een heel gedegen en grondige aanpak, waarop jij vervolgens 

kunt voortborduren. Na het afronden van de stageopdracht kun je natuurlijk altijd de 

samenwerking met de VP voortzetten. Hierover maken jullie gezamenlijke afspraken.  

 

Online Marketing & Sales bestaat uit de 3 onderdelen:  

1. Online zichtbaarheid op continubasis. Hiervoor worden diverse kanalen ingezet. Van de 

website, gratis download, nieuwsbrief, blog tot aan social media. We gaan bekijken 

welke kanalen zinvol en passend zijn voor de doelgroep. Doel is vooral warme leads 

werven en de pijplijn vullen. Maar denk ook aan warmhouden van bestaande klanten.  

2. Gericht marketing voeren om op specifieke momenten in een jaar nieuwe klanten te 

werven. Dat kan doordat er een tijdelijk aanbod is. Door andere externe factoren (denk 

aan wet/regelgeving, nieuw kalenderjaar, nieuwe ontwikkeling in de branche, etc.). 

Tevens wil je bestaande klanten niet vergeten en upsell mogelijkheden bieden.  

Een lancering doen (van een dienst, gratis aanbod o.i.d.) is een verplicht onderdeel. 

3. Daarnaast een heel doelgerichte salesflow ontwikkelen zodat je warme leads omzet naar 

klanten. Hoe zorg je dat zij een volgende stap zetten en jouw dienst afnemen?  

Voor alle onderdelen geldt dat content van belang is: wat delen we precies? Welke 

onderwerpen? Wat is interessant en belangrijk voor (potentiële) klanten? Welke 

strategie sluit het beste bij de doelgroep en diensten aan? Hoe kan je origineel zijn t.o.v. 

concullega’s? Welke creatieve insteken zijn interessant voor jouw bedrijf?  

 

Het systematiseren en automatiseren is de kern van alles wat een bedrijf nodig heeft om 

een stevige fundering te bouwen om te kunnen groeien. Wij werken met de SOM7® 

methode waarop alle opleidingen ontwikkeld zijn.  

http://som7.nl/
http://som7.nl/
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Gebaseerd op deze methode gaan we de volgende 3 onderdelen uitwerken:  

1. Inventariseren van alle operationele, terugkerende taken in de organisatie. Dat kan op 

alle gebieden zijn, waarbij wij ons vooral focussen op het leveren van 

diensten/producten, klantrelaties opbouwen, klantenservice bieden en goede 

interne/externe communicatie.   

2. Het uitwerken van de systemen per taak/onderdeel, waarbij we concreet de operationele 

processen rondom 1 dienst uitwerken: 

a. Wat is het werkproces? 

b. Wie doet wat? 

c. Met welke tools wordt gewerkt?  

3. Welke tool(s) kunnen we inzetten om zoveel mogelijk te automatiseren? Dit in 

combinatie met de website om het online ondernemen te bevorderen. De website wordt 

als actief communicatiekanaal ingezet voor zowel leads als klanten.  

Het is ongekend wat je aan online mogelijkheden kunt inregelen om zoveel mogelijk 

geld en tijd te besparen. Voor veel bedrijven geldt dat de focus op laagdrempelig en snel 

kunnen helpen van klanten belangrijk is. Klantbeleving hierin is wezenlijk. Door 

tijdbesparing kan je veel meer service bieden en aan een goede klantrelatie werken. Het 

snelle van online in combi met service maakt dat je je onderscheidt in de markt.  

Meten = weten. Dat wordt in de digitale wereld steeds belangrijker. Succesvolle 

ondernemers kijken iedere dag welke kleine stapjes ze kunnen zetten om hun bedrijf nog 

succesvoller te maken. Daarvoor moeten ze kunnen meten. En daar gaat deze module over. 

Feitelijk komt hier alles samen wat we in module 1 en 2 geleerd hebben: je wilt het 

resultaat van alle eerdere stappen die gezet zijn kunnen meten. 

 Hoeveel nieuwe prospects zitten in de pijplijn? 

 Hoeveel omzet hebben de marketingacties opgeleverd? 

 Bij welke onderdelen is tijd en dus geld bespaard? 

 Wat is de besparing geweest door het inzetten van online tools en het automatiseren 

van processen? 

 Wordt het financieel jaardoel gehaald? 

 Wegen investeringen op tegen het behaalde resultaat? 

 

  

We maken inzichtelijk hoe we de financiële kant van het bedrijf kunnen systematiseren. 

Worden de facturen tijdig betaald? Is een andere wijze van factureren slim? Is er een 
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overzicht van alle inkoopcontracten en hun doorlooptijd? Welke inkoopcontracten willen we 

verlengen en welke niet? Is er een financieel jaardoel gesteld en wordt dat gehaald? Zo ja, 

geweldig. Zo niet, dan weet je dat er extra marketingacties uitgerold moeten worden om 

het doel alsnog te halen. 

  

Heel veel marketingtools laten statistieken zien. Het is belangrijk dat je dit bijhoudt zodat je 

weet wat er gebeurt in het bedrijf. Welke acties goed lopen en welke niet. Welke acties 

leveren concreet omzet op? Hoeveel website bezoekers zijn er eigenlijk en loopt dit op? Zo 

ja, waar zoekt men naar? Via welke kanalen weten ze het bedrijf te vinden? Wat levert een 

Facebookadvertentie op? 

Door dit wekelijks c.q. maandelijks bij te houden kan je analyseren wat er in de loop van de 

tijd gebeurt. Hierdoor kan je continu zaken aanscherpen en bijstellen. Een bedrijf moet nou 

eenmaal omzet draaien maar ook winst maken wil hij de kosten kunnen betalen en verder 

kunnen groeien. 

 

 reeds een website hebt 

 

 diensten levert die je graag online wil aanbieden 

 

 meer klanten wil dienen  

 

 een lijst wil opbouwen met prospects en continuïteit in online marketing wil bieden 

 zelf wil focussen op het opzetten en leveren van je diensten, terwijl 

 een VP de systemen en tools voor je inricht en alles op elkaar aansluit 

 actief wil werken aan een online succesvol bedrijf 

 waar mogelijk tijd/kosten wil besparen en omzet wil verhogen 

 minimaal een omzet van 50.000 euro op jaarbasis hebt

Voor de stageopdracht sluit je een overeenkomst af met de Virtueel Professional. Hij of zij 

besteedt 20 uur per maand aan de opdracht voor jouw bedrijf. De stagevergoeding 

bedraagt € 497,- per maand exclusief btw en dit wordt door de VP aan jou gefactureerd. 

Alle contacten en afstemmingen lopen rechtstreeks tussen jou en de VP, jullie werken 

samen aan jouw online bedrijf. Eventuele abonnementen op tools zijn voor rekening van de 

opdrachtgever.  
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In 2013 is de Academie voor Virtueel Professionals opgericht door Petra Fehring. Het is de 

eerste Academie in Nederland en België waarin trainingen aangeboden worden om 

zelfstandig ondernemer te worden en als Virtueel Assistent, Virtueel Professional of Virtueel 

Manager te gaan werken. Eerst onder de naam Academie voor Virtueel Assistenten, maar 

omdat onze VA’s meer zijn dan een assistent en het allemaal experts zijn, ieder op hun 

eigen vakgebied, spreken we over Virtueel Professionals.  

Petra heeft haar programma’s zelf ontwikkeld, gebaseerd op het onderzoek, de wensen van 

ondersteuners die de stap naar VP of VA wilden zetten en haar werkervaring met 

opdrachtgevers in de praktijk. Hierdoor heeft ze kunnen toetsen wat werkelijk werkt. 

Inmiddels is een heel team professionals en coaches/trainers binnen de Academie actief. Dit 

team bestaat uit gemotiveerde experts die weten wat het vak inhoudt en hoe je een virtueel 

bedrijf runt. Zij helpen de Virtueel Professionals succesvol te zijn en zij helpen 

opdrachtgevers bij het vinden van de juiste VP. 

 

Petra is sinds 2008 zelfstandig ondernemer en tot en met 2013 heeft ze 

(directie)secretaresses, managementassistenten, (project)ondersteuners en administratief 

medewerkers in het bedrijfsleven gecoacht en getraind. Daarnaast heeft ze diverse 

projecten uitgevoerd op het gebied van herstructureren van 

bedrijfsprocessen. 

Ze heeft diverse trainingen gevolgd over het ondernemerschap en 

dit succesvol in haar eigen bedrijf toegepast. In 2012 heeft zij zich 

in Canada en de Verenigde Staten gespecialiseerd in het online 

ondernemen en zich gecertificeerd als Online Business Manager. Met 

deze kennis is ze gaan onderzoeken waar ondernemers behoefte 

aan hebben en welke vragen in de markt leven, om haar aanbod 

hierop aan te passen. Uit onderzoek bleek dat ondernemers 

behoefte hebben aan ondersteuning in de brede zin. Zij zoeken 

experts! 

Dat is de reden dat ze in 2013 de Academie voor Virtueel Professionals is gestart. 

Ondertussen werkt ze in haar bedrijf zelf met virtueel professionals, waardoor ze ook als 

opdrachtgever ervaart wat belangrijk is in de samenwerking en wat je als VP moet kunnen 

bieden. Ze heeft een volledig online bedrijf en zet de online tools optimaal in.  


