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Vacature licentienemer KijkopBergenopZoom.nl 
  

 

KijkOp zoekt lokale licentienemers 

KijkOp is een krachtig online nieuws- en communicatieplatform voor lokale gemeenschappen. Vermeulen 

Steenbergen, eigenaar en licentiegever van KijkOp, is op zoek naar licentienemers die het concept in hun 

lokale gemeenschap tot een succes willen maken. KijkOp biedt een volledig ingericht platform waarmee 

jij als licentienemer – met de juiste aanpak en motivatie – een mooi inkomen kunt genereren. Jij investeert 

slechts jouw tijd, energie en inzet. Voor de overige investeringen zorgen wij. Je loopt daarbij financieel 

geen enkel risico. 

 

Over KijkOp 

KijkOp is hét online totaalplatform voor de lokale gemeenschap. Het concept zorgt onder meer via lokale 

nieuwsvoorziening voor een dagelijkse stroom van bezoekers uit de gemeenschap. Hierdoor wordt een 

platform gecreëerd dat bijzonder interessant is voor de marketing en communicatie van lokale 

organisaties: winkels, horeca en bedrijven maar ook verenigingen en instellingen kunnen zich via 

aantrekkelijke profielpagina’s en dagelijks wisselende advertenties online presenteren aan lokale 

consumenten.  

 

De werkzaamheden van jou als lokale licentienemer 

Als lokale licentienemer ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van KijkOp in jouw 

gemeenschap. De werkzaamheden van de lokale licentienemer bestaan uit: 

• Het brengen van het laatste nieuws uit de desbetreffende gemeenschap (gemiddeld 2-3 

berichten per dag). De licentienemer zorgt voor ontwikkeling van nieuwsberichten die inwoners 

uit de gemeenschap graag willen lezen en trekt daarmee een dagelijkse stroom van bezoekers 

naar het lokale online totaalplatform; 

• Het benaderen en overtuigen van commerciële organisaties uit de gemeenschap om te 

adverteren op het lokale online totaalplatform; 

• Ontwikkeling van advertenties van lokale organisaties; 

• Monitoren en beheren van het platform; 

• Het creëren, onderhouden en uitbreiden van een lokaal netwerk van alle relevante stakeholders: 

winkels, horeca, bedrijven, verenigingen, gemeente en non-profit organisaties; 

• Facturatie en administratie m.b.t. adverteren van organisaties; 

• Marketing en communicatie ter promotie van KijkOp in jouw gemeenschap. Deze activiteiten 

worden ondersteund door de licentiegever. 
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De benodigde vaardigheden van de licentienemer 

Vermeulen Steenbergen is op zoek naar ondernemende licentienemers die de kracht van KijkOp optimaal 

willen en kunnen benutten. Een lokale licentienemer beschikt over: 

• Schrijfvaardigheden: de licentienemer moet nieuwsberichten, teksten voor profielpagina’s en 

advertenties kunnen (laten) ontwikkelen. Daarnaast moet de licentienemer in staat zijn om goede 

foto’s te (laten) maken bij de nieuwsberichten en profielpagina’s van organisaties; 

• Commerciële vaardigheden: de licentienemer moet organisaties kunnen overtuigen van de 

meerwaarde van een profielpagina en communicatieabonnement; 

• Een lokaal netwerk: de licentienemer (zorgt dat hij/zij) beschikt over een lokaal netwerk in de 

desbetreffende gemeenschap dat de juiste ingangen faciliteert bij winkels, horeca, bedrijven, 

verenigingen, gemeente en non-profit organisaties; 

• Ondernemende vaardigheden: resultaatgericht, wilskrachtig, inventief, representatief en 

communicatief. 

 

Belangrijke ondersteuning licentiegever 

De licentieformule van KijkOp is erop gericht om een win-win situatie te creëren voor licentienemer en 

licentiegever. Gezamenlijk kunnen we KijkOp in jouw gemeenschap succesvol maken. De licentiegever 

biedt de licentienemer: 

• Een volledig ontwikkeld lokaal online totaalplatform voor jouw gemeenschap; 

• Technische ondersteuning via onze helpdesk; 

• Marketingondersteuning bij lancering zodat jij direct op de juiste manier van start kunt gaan; 

• Diverse marketing- en verkooptools ter ondersteuning van de marketing- en verkoopactiviteiten 

in jouw gemeenschap. 

 

Heb jij interesse in KijkOp? 

Denk jij de persoon te zijn om KijkOp succesvol te maken? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief t.a.v. 

Thiemen Vermeulen naar kijkop@vermeulensteenbergen.nl.   
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