
 
 

 
A Kwekerijweg 2a | 3709 JA Zeist | The Netherlands 

T +31 (0) 88 647 00 00 
E info@jouwnieuwssite.nl | W www.nieuws.nl 

Vacature redactioneel beheerder 
 

Als redactioneel beheerder van Nieuws.nl heb je de kans om hét lokale nieuwsplatform in 

jouw gemeente te runnen. Iets voor jou? Hieronder lees je meer over onze formule, het 

profiel van de kandidaten die we zoeken, en de werkzaamheden.  

(Sinds kort is het ook mogelijk om jouw eigen themapagina te beheren, zoals 

‘koken.nieuws.nl’. Stuur een mail naar onderstaand emailadres voor meer informatie.) 

Formule  
Nieuws.nl bestaat sinds 2002. De start bestond voornamelijk uit het doorplaatsen van 

nieuwsberichten van persbureaus en andere bronnen. De bezoekersaantallen groeiden al 

snel, mede omdat we de best mogelijke domeinnaam hebben voor een nieuwssite.  

Inmiddels is Nieuws.nl uitgegroeid tot één van de leidende nieuwsmedia met een sterke 

worteling op lokaal niveau. Ons bereik is opgelopen tot ruim 8 miljoen pageviews per 

maand. (bron: Google Analytics) en groeit elke maand.  

De grote kracht van Nieuws.nl is het dochternetwerk. Deze dochters vormen een actieve 

community van zelfstandige beheerders, die zelf de redactionele verantwoordelijkheid 

dragen van hun pagina. Door de focus van een dochterwebsite te leggen op nieuws uit de 

gemeente zijn deze websites bovendien aantrekkelijk voor lokale en regionale 

adverteerders. Als redactioneel beheerder bieden we jou de mogelijkheid om een van onze 

dochterwebsites te exploiteren.  
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Redactioneel beheerder ‘Gemeente.Nieuws.nl’  
 

Voor redactionele beheerders zijn wij opzoek naar een journalist of hobbyist. De 

belangrijkste eigenschappen: 

 Schrijfvaardigheid 

 Nieuwsgierig 

 Accuraat 

 Je ziet het als hobby en/of aanvulling op je CV 

 Je bent thuis in je gemeente en vindt het leuk om te schrijven over gebeurtenissen 

die in de gemeente plaatsvinden.  

Wat levert het jou op? 
Nieuws.nl verzorgt de bannering op de site. Zelf heb jij hier geen omkijken naar. De 

opbrengsten komen zowel Nieuws.nl als de beheerder toe met een shared revenue: 50/50. 

Hoe meer pageviews je zal behalen, hoe hoger de opbrengsten zullen zijn. Ervaring leert dat 

je met gemiddeld anderhalf uur per dag al enkele honderden euro´s per maand kan 

verdienen.  

Werkzaamheden 

 Bijhouden van jouw eigen Nieuws.nl dochterwebsite door het plaatsen van 

(nieuws-) berichten en het zoeken en/of maken van bijpassen beeldmateriaal. 

 Promoten van de Nieuws.nl website in jouw werkgebied.  

Tijdsinvestering 
Je kan met anderhalf uur per dag al jouw eigen website bijhouden. 

Financiële investering 
Géén! Nu tijdelijk vraagt Nieuws.nl geen entreekosten aan de redactionele beheerders. 

Maandelijkse kosten zijn er niet.  
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Wat krijg je van ons? 
1. Een kant-en-klare lokale nieuwssite. 

 Gebruik van een sterke domeinnaam met een goede positie in Google 

 Complete site voor jouw gemeente en het exclusieve recht hierop 

 Handige tools en begeleiding 

 Content management systeem 

 Hosting 

 Zoekmachine-optimalisatie 

 Training en cursussen 

 Technische updates en beveiliging 

 Ontwerp voor briefpapier, visitekaartjes en een perskaart 

2. Al direct bezoekers op je website.  

Nieuws.nl is een sterke domeinnaam. Hierdoor begin je met een enorme voorsprong. Zoek in 

Google maar eens op 'je plaatsnaam' + 'nieuws'.  

De nieuws.nl websites die nog niet actief worden beheerd en geëxploiteerd, scoren nu al hoog 

in zoekmachines. Wanneer een lokale pagina door een Franchisenemer onderhouden wordt, 

stijgen de (unieke) bezoekers met de maand. 

3. Exclusiviteit.  

Als je een franchiseovereenkomst sluit met Nieuws.nl dan krijg je exclusiviteit voor jouw 

werkgebied. Dit is meestal één gemeente, maar dat kunnen ook meerdere gemeenten bij elkaar 

zijn. 

4. Persoonlijke begeleiding.  

Elke redactioneel beheerder krijgt ondersteuning en training. Hulp tijdens de opstartfase, maar 

ook daarna.  

Klaar voor de volgende stap? 
Denk je na het doornemen van deze informatie dat Nieuws.nl en jij een goede match zijn? 

Mail dan je CV en korte motivatie naar info@jouwnieuwssite.nl. 

Als we in jou een geschikte kandidaat zien, dan nemen we snel contact met je op voor een 

persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek maak je op ons kantoor in Zeist direct kennis met 

het team, en zullen we gezamenlijk de vervolgstappen doornemen.  
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