
Jouw stille kracht voor meer productiviteit in balans 
Eefficiënter - Virtual Assistant

Ik ben Evelien van Onna, net 40 en ik woon in Eemnes met mijn

lieve man en zoon en onze vele dieren.

Sinds 2020 deel ik alles over Productiviteit in Balans op mijn website

Eefficiënter (bijna 100 blogs alweer!) en in 2022 kwam ik erachter dat

ik ook graag een stille kracht achter de schermen ben voor andere

ondernemers. 

Het VA-vak past helemaal bij mij! Ik ben graag betrokken, erg

leergierig en ik vind veel dingen leuk om te doen. Ik werk secuur en

zo efficiënt mogelijk en ben dol op het uitproberen en opzetten van

allerlei nieuwe tools en systemen.

Omdat ik sinds m'n 17e last heb van chronische pijn en

vermoeidheid weet ik inmiddels hoe het is om hiermee om te

moeten gaan. Dat je hoofd véél meer wil en bedenkt dan je qua

belasting aankan en dat je dus steeds keuzes moet maken en moet

doseren.

Hier is mijn liefde ontstaan voor efficiëntie en productiviteit. Weer

méér kunnen met minder moeite. Zoveel mogelijk doen van wat jij

écht belangrijk vindt, zonder dat dit ten koste gaat van je gezin, je

gezondheid en bedrijf. 

Als VA richt ik me daarom op ondernemers die ook deze uitdaging

hebben. We kunnen hierdoor makkelijk sparren en hebben aan 1

woord vaak al genoeg. En ik kan alles met je delen over hoe je je

werk efficiënter en fijner kan maken. Hoe fijn is dat! 

evelien@eefficienter.nl

@eefficienter

www.eefficienter.nl

De werktijden waarop ik
bereikbaar ben:

 
Maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag van
9.15 u tot 13.15 u

 
Sommige werkzaamheden
voer ik gespreid over de dag
en af en toe 's avonds uit om

beter te doseren en er te
kunnen zijn voor ons gezin.

 
Productiviteit in balans is dat

voor mij.

Voor elke klant heb ik een eigen Trello-bord. Hier kun je al je vragen

op 1 plek verzamelen en beantwoord krijgen. Ook staan hier al mijn

taken in en kunnen nieuwe taken toegevoegd worden en informatie

uitgewisseld. Zo houden we makkelijk overzicht en zijn we niet veel

tijd kwijt aan communicatie over en weer.

BEREIKBAARHEID

 CONTACT

AANGENAAM!

Hier kun je me bereiken :

SAMENWERKEN

https://www.instagram.com/eefficienter/
http://www.eefficienter.nl/
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Natuurlijk kunnen we ook ruimte maken om via videobellen te

overleggen en van elkaar op de hoogte te blijven. Hoe vaak en

wanneer komen we samen overeen.

Voor we van start gaan, plannen we sowieso eerst een

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je me alles vragen

over mijn werkwijze en wat jij nodig hebt. Zo ervaren we vanzelf of

we een match zijn.

Zien we het allebei zitten, dan plannen we een kick-off gesprek

waarin we alle belangrijke dingen doornemen voor een fijne start. Ik

ga voor je aan de slag!

Ik werk o.a. met:
 

Notion - Trello - Todoist
Wordpress - Mailerlite -
MailBlue - Yoast SEO 

 
Google Mail, Docs, Forms en
Agenda - Outlook en Office

programma's
 

Canva - Instagram -
Facebook - Meta Business

Suite - Later
 

E-boekhouden
 

En ik ben steeds op zoek
naar nieuwe handige tools,
apps, automatiseringen en

extensies
 
 
 

IK KIJK ERNAAR UIT OM SAMEN TE WERKEN!

KENNIS VAN
SYSTEMEN

TARIEVEN

Los uurtarief: €42,50

Tarief vanaf 4 uur vast per
week: €40,00

Wil je nog meer informatie? Neem dan gerust even contact met me

op via Instagram, stuur me een e-mail of plan een

kennismakingsgesprek via de link op mijn site. 

En vind je de stap naar het inschakelen van een VA nog best

spannend? Download dan meteen even m'n gratis e-book: 

                         "Help, ben ik al klaar voor een VA?"

MEER INFORMATIE

Het liefst werk ik op vaste basis met je voor een aantal uur per week.

Zo leer ik je bedrijf goed kennen en kan ik steeds makkelijker

inspelen op wat je nodig hebt en met je meedenken.

Daarom bied ik ook een aangepast tarief voor een afname van 4 uur

of meer per week. (Zie het kader hiernaast) Deze uren reserveer ik

voor je in mijn planning.

Maar losse uren afnemen is zeker ook mogelijk. Deze

werkzaamheden gaan in overleg en plan ik in zodra mogelijk.

TARIEVEN

mailto:evelien@eefficienter.nl
https://calendly.com/eefficienter/kennismakingsgesprek
https://www.eefficienter.nl/help-ben-ik-al-klaar-voor-een-va/
https://www.eefficienter.nl/help-ben-ik-al-klaar-voor-een-va/

