
website, Social Media, klantenservice, organisatie van (online) trai-
ningen en evenementen, versturen van nieuwsbrieven, acquisitie, 
marketing acties en nog veel meer taken die niet behoren tot uw 
expertises?’ Bezoek de website www.renateheuvelman.nl en neem 
contact op met Renate. Daar krijgt u zeker geen spijt van. Het levert u wel 
meer ‘eigen, vrije’ tijd, energie en omzet op én geeft u minder zorgen. 

Virtueel assistent en ondernemer
Een aandeel in elkaar 
Renate Heuvelman Business Support en Rabobank 
Krimpenerwaard
Het zal u niet verbazen dat Renate Heuvelman haar bankzaken voor 
haar bedrijf online heeft geregeld. De zakelijke rekening courant 
werd, inclusief de bijbehorende startersvoordelen, online geopend. 
De vragen die ze daarna nog had, werden via de chat binnen 
internetbankieren besproken. De ervaring van Renate is dat het 
gemak en de snelheid van het online bankieren tijd bespaart voor 
de ondernemer. Door de vele virtuele contactmogelijkheden blijft 
het contact daarnaast wel persoonlijk. Rabobank bedrijven adviseur 
Annemarie Hofman: ‘Dit is precies wat een ondernemer mag 
verwachten van een VA. Daarom heb ik Renate Heuvelman Business 
Support ook genomineerd voor ‘Starter van de maand’ en beveel ik 
haar van harte aan.’

Voor meer informatie over ‘Starter van de maand’ zie 
www.rabobankkrimpenerwaard.nl 

Wilt u ook starten met gedrevenheid?
Ons adviesteam bedrijven staat voor u klaar:
Telefoon: (0182) 32 27 00
E-mail: bedrijven@krimpenerwaard.rabobank.nl 

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Renate Heuvelman Business Support is uitgeroepen tot 
Rabobank Krimpenerwaard  ‘Starter van de maand’
Een gat in de markt. De Virtual Assistent (VA). Renate Heuvelman uit Gouderak ging als zelfstandig ondernemer aan de slag toen ze begreep waaraan 
ondernemers behoefte hebben; een VA. Een schot in de roos. Innovatief en onderscheidend. Met haar bedrijf Renate Heuvelman Business Support 
is zij met recht de Rabobank Starter van de maand geworden. 

Renate Heuvelman Business Support
Het ondernemerschap is Renate, als dochter uit een ondernemers-
gezin, met de paplepel ingegoten. Toch was het nooit haar ambitie 
om een eigen bedrijf te starten. Als kind zag ze dat haar ouders altijd 
met ‘de zaak’ bezig waren. Dat was niet wat zij wilde. Na afronding 
van twee HBO studies ging ze werken als Personal Assistant voor de 
hoogste baas van Endemol Nederland Media Group. Een ‘24/7’ hec-
tische business. Na 10 jaar hard werken was het tijd om de rekening 
op te maken. Ze besloot een wereldreis te maken om te ontdekken 
wat ze écht wilde. Renate startte daarna als zelfstandig ondernemer: 
Virtueel Assistent. Ze volgde de intensieve training “Een lopend VA 
Bedrijf beginnen” en sloot zich aan bij de VA Exclusieve Club. 

Virtueel Assistent de duizendpoot voor ondernemers
De functie Virtueel Assistent (VA) is nog relatief nieuw in Nederland. 
In Amerika is het al jarenlang een begrip. Een VA is een zelfstandige
ondernemer die werkt vanuit haar/zijn eigen (thuis)kantoor. De VA is 
meer dan een ‘secretaresse op afstand’. Naast het uit de hand nemen 
van allerlei dagelijkse taken, is een VA ook een echte sparringpartner. 
Voordeel voor de opdrachtgever is dat er geen personeels- en reis-
kosten zijn en geen werkplek ingericht hoeft te worden. Je kunt al 
een VA inhuren voor een paar uur per maand. Zowel opdrachtgever 
als VA kunnen zich zo richten op hun eigen core business: beiden 
doen waarin ze goed zijn en waar ze het meeste plezier in hebben. 
Zijn er taken die niet tot de expertise van de VA behoren, dan kan 
de VA altijd terugvallen op het uitgebreide netwerk van andere VA’s, 
fotografen, websitebouwers en andere experts. Voor de opdracht-
gever geeft dat geen extra schakel. De VA regelt het allemaal. 

Meer weten?
Tegen alle ondernemers zegt Renate Heuvelman: ‘Bemoei je met 
je eigen zaken, ik regel de rest’.  Voor uw boekhouding heeft u 
waarschijnlijk een boekhouder of accountant. Maar hoeveel van uw 
kostbare tijd gaat er zitten in: 
bijhouden van uw mailbox, 

RENATE HEUVELMAN BUSINESS SUPPORT
Telefoon : +316 25 25 23 48
E-mail :  mail@renateheuvelman.nl
www.facebook.com/RenateHeuvelmanBusinessSupport
https://www.linkedin.com/in/renateheuvelman
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VOOR AMBITIEUZE STARTENDE ONDERNEMERS
Kijk voor informatie op www.rabobankkrimpenerwaard.nl


