Interview Emma Clark
Emma Clark volgde in 2017 de VA Masterclass en werkte vervolgens als VA vanuit Curaçao, Cyprus
en Nederland. Hoe doet ze dit in de praktijk en wat heeft haar deelname aan de VA Masterclass
opgeleverd? In gesprek met Emma van Virtual Miss Perfectionist.

“Ik wilde niet meer leven om te werken, maar werken om te leven”
De afgelopen jaren werkte je vanuit Curaçao, Cyprus en Nederland als VA. Dat klinkt als een
droombaan! Wat we natuurlijk willen weten: hoe heb je dit gerealiseerd?
Na ruim tien jaar als basisschoollerares voor de klas te hebben gestaan was ik op zoek naar iets
nieuws. Toen mijn vriend en ik besloten om naar Curaçao te emigreren, zocht ik een baan die goed
bij onze situatie paste. Met een zoontje van 3,5 was een goede balans voor mij erg belangrijk: ik
wilde niet meer leven om te werken, maar werken om te leven. Tijdens deze zoektocht viel mijn oog
op een stuk over het bestaan als VA. Mijn eerste reactie was meteen: dit is gaaf!
Waardoor werd je zo enthousiast?
Vooral het feit dat je je functie helemaal kunt invullen naar je eigen situatie en behoefte. Je bepaalt
zelf wanneer je werkt, met wie je werkt en wat je doet. Dat intrigeerde me ontzettend. Daarbij zou ik
vanuit deze positie mensen écht kunnen helpen. Ik vind niets mooier dan dat.
Hoe doe je dat als VA?
Als ondernemer heb je veel te maken met drukte, stress en de neiging om alles zelf te willen doen.
Als perfectionist weet ik precies hoe dat is. Ik neem deze ondernemers werk uit handen, wat zorgt
voor rust en overzicht. Dat geeft mij ontzettend veel voldoening. Ik word oprecht gelukkig wanneer ik
iemand blij kan maken. Dat vind ik zo mooi aan het vak van VA: je kunt écht bijdragen aan iemands
bedrijf.
Ging je toen meteen van start?
Ik meldde me eerst aan voor een training. Deze richtte zich voornamelijk op de persoon met vragen
als: wat wil je? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Hoe zou je je leven als VA willen inrichten? Ik vond
alles geweldig en ging fanatiek aan de slag met de opdrachten Ik zag het al helemaal voor me en
kreeg de mogelijkheid om 4 maanden online stage te lopen. Toen mocht ik zelfs mijn eerste klant
verwelkomen. Kort daarna kwam ik in contact met Emeli, initiator van de VA Masterclass. Zij heeft
mij echt wegwijs gemaakt in de wondere wereld van het ondernemen als VA.
Waar stond je in het proces als VA toen je met de Masterclass begon?
Toen ik met de VA Masterclass begon was ik al wel werkzaam als VA, al stond dat nog in de
kinderschoenen. De Masterclass kwam dan ook op het perfecte moment. Iedere les zat weer bomvol
tips die ik diréct kon toepassen binnen mijn bedrijf en naar mijn klanten toe. Omdat ik daarvoor heel
goed had uitgedacht wat ik wilde en waarom ik dat wilde, viel alles op zijn plek.
Wat sprak je zo aan in de VA Masterclass?
De VA Masterclass is echt enorm praktisch en dus direct toepasbaar. Iets nieuws geleerd? GO! Je
kunt echt direct aan de slag met de handvatten die je bij de VA Masterclass aangereikt krijgt.
Dat klinkt goed! Wat wilde je voor jezelf uit de Masterclass halen en in hoeverre is dat gelukt?

Wat ik écht wilde weten was: hoe start je een succesvol VA bedrijf en waar moet je allemaal aan
denken. Welke stappen moet ik doorlopen om mijn bedrijf in één keer goed te lanceren?
Heeft de VA Masterclass deze verwachtingen waargemaakt?
Volledig! Alles zat erin. Van inschrijving bij de KvK en belastingen tot handige tools en hoe om te gaan
met de klant. Dat is ook meteen wat ik andere geïnteresseerden zou willen meegeven. De VA
Masterclass biedt echt alles voor een succesvolle start als VA. Emeli is zelf ooit gestart als VA en dat
merk je. Alles wat zij zelf heeft doorlopen, zie je terug in de Masterclass.
Waar heb je met name veel aan gehad?
Vooral de tips over het helder communiceren met mijn klanten en het scheppen van de juiste
verwachtingen. Daarnaast eigenlijk de VA Masterclass als geheel. Hierdoor had ik het gevoel écht
klaar te worden gestoomd om succesvol van start te gaan. Het gaf me het vertrouwen om door te
gaan.
Welke technieken die je bij de Masterclass hebt geleerd pas je nog steeds toe?
Het werken aan mijn zichtbaarheid ben ik pas echt gaan toepassen sinds de Masterclass. Online,
maar ook mezelf goed presenteren bij potentiële klanten heb ik in die periode echt onder de knie
gekregen. De belangrijkste les is misschien wel het belang van goede en heldere communicatie. Zo
schep je de juiste verwachtingen en werkt het erg prettig.
Waar word je blij van bij het werken als VA? Waar haal je je plezier vandaan?
Dat is heel eenvoudig. Ik word heel blij om mensen te helpen en hun bedrijf daarmee een stukje
mooier en beter te maken. Daarnaast hou ik ervan om op gelijkwaardige basis samen te werken, op
basis van wederzijds respect. Samen naar een doel toewerken, daar krijg ik enorm veel energie van.
In het begin van dit gesprek gaf je aan dat je vrijheid wilde ervaren in je baan als VA. Je bent nu
een kleine twee jaar bezig en hebt in een aantal landen als VA gewerkt. Heb je gevonden wat je
destijds zocht?
Volledig! Ik heb de vrijheid om mijn eigen tijd in te delen, ik kan aangeven wat ik wel en niet wil doen
en daarbij kan ik er zijn voor mijn zoontje wanneer dat nodig is. Waar we ook wonen: ik kan mijn
werkende leven inrichten op een manier die op dat moment bij ons past. Dat is echt ontzettend fijn.
Je bent als VA actief onder de bedrijfsnaam Virtual Miss Perfectionist. Waarvoor kunnen klanten
bij jou terecht?
Mijn diensten als VA zijn heel breed en ik ben ook flexibel daarin, maar overwegend help ik mensen
en bedrijven om hun boodschap helder op papier te krijgen. Dit doe ik door pakkende teksten en
blogs te schrijven waar de persoonlijkheid van de verteller echt naar voren komt. Daarbij vind ik het
belangrijk om een persoonlijke band met mijn klanten op te bouwen en werk ik met korte lijntjes.
Dat is hoe ik het liefste werk.
Wil je tot slot nog iets kwijt over de VA Masterclass? Wat zou je aspirant VA’s willen adviseren?
Als je het spannend vind om een eigen bedrijf te starten (wat het ook gewoon is): het volgen van de
Masterclass maakt het zo veel minder eng! Je wordt echt door het hele proces heen geleid. Aspirant
VA’s zou ik echt willen adviseren om de Masterclass te volgen en ervoor te gaan!
Ook enthousiast geworden naar een carrière als Virtual Assistant? De VA Masterclass is sinds 2019
online te volgen in zowel het Engels als in het Nederlands. Je volgt de training waar en wanneer jij dat

wilt. Emeli zelf kijkt de opdrachten na en voorziet je van heldere en constructieve feedback. Neem
vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of schrijf je direct in!

