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Dienstverlener worden

Het proces van dienstverlener worden is heel eenvoudig. In duidelijk omschreven stappen maak je je
eigen profiel, kies je categorie, beschrijf je de diensten die je kunt aanbieden en ben je direct online
en kun je verkopen. Je bent al dienstverlener/partner van Vivium voor 100 euro per jaar!

Wie kan dienstverlener worden?
In principe kan iedereen die een dienst – gericht op senioren – aan te bieden heeft, aanbieden op het
Vivium Services platform. Het enige wat je nodig hebt is een Kvk inschrijfnummer en een verklaring
van gedrag (via de gemeente aan te vragen).

Wat is een dienst?
Een dienst kan heel verschillend zijn. Bekende vormen van diensten zijn bv: een thuiskapper,
computerhulp, pedicure, klusjesman en tuinman. Maar er zijn veel meer diensten te bedenken en
misschien heb je er zelfs één die wij niet hebben kunnen bedenken. Alles kan en alles mag. Wel
hebben wij altijd (meestal telefonisch) contact met je om kennis te maken.

In drie stappen online.
Grofweg ben je in drie stappen en in ongeveer 15 minuten on-line.
1. Maak je profiel aan: https://www.vidinst.nl/aanmelden
2. Vul on-line je dienstverlening in op de webpagina’s
3. Betaal de administratieve bijdrage via iDeal (10 euro)
Je dienstverlening is direct on-line. Je klanten kunnen je direct vinden en een dienst bij je afnemen en
wij nemen snel contact met je op over je verdere wensen.

De promotie pakketten.
Wij gaan er direct voor zorgen dat je zoveel mogelijk bekendheid krijgt onder jouw potentiele
klanten. Om dit te doen hebben we verschillende promotiepakketten gemaakt. Met elk pakket
maken wij voor jou promotie via onze verschillende kanalen. Hieronder zie je welke pakketten er
beschikbaar zijn.

Bij het aanmaken van je account en diensten heb je al 10 euro administratiekosten betaald. Deze 10
euro wordt weer afgetrokken van het bedrag van je gekozen promotiepakket.
Na het aanmaken van je account nemen we contact met je op om te bespreken welk pakket het
beste bij je past (je dienstverlening is dan al live op onze site)

De online formulieren invullen (voor nieuwe dienstverleners)
Stap 1: Je gegevens

Op deze pagina vul je je algemene gegevens in. LET OP: Je email adres is ook je inlognaam.
Voor alle pagina’s is van toepassing dat, als je later nog iets wilt aanpassen, je dit in je eigen
omgeving eenvoudig kunt doen.

Stap 2: KvK

Vul hier je KvK gegevens in en eventueel je werkadres als dit anders is dan je woonadres.

Stap 3: je profiel

Hier beschrijf je jezelf eerst kort en iets lager nog eens uitgebreid zodat dit mooi op de website kan
worden weergegeven. Als laatste kun je een profiel foto van jezelf uploaden.

Stap 4: Locatie en beschikbaarheid

Hier geef je aan in welk werkgebied je klanten kunt helpen. Je kunt kiezen om plaatsen in Nederland
te benoemen of om een cirkel te ‘tekenen’ rondom je adres.
Vervolgens kun je in tijdsblokken aanklikken wanneer je beschikbaar bent.

Stap 5: Diensten en prijzen.

Kies hier eerst een categorie waar binnen je dienstverlening valt. Kies eventueel ‘overige’ als je dienst
er niet bij zit.

Vervolgens beschrijf je de dienst en koppel je er een prijs aan. Je kunt ook kiezen of je bedrag per
dienst of per uur is. Je kunt net zoveel diensten toevoegen als je zelf wil.

Let op: Bij Vivium Services kennen we klanten en leden. Leden krijgen bij ons altijd een korting van
10%. Als je dus een prijs aanmaakt van een dienst van bv, 10 euro dan zal de ledenprijs 9 euro zijn! Je
vult alleen de klantenprijs in en de ledenprijs wordt automatisch berekend.

Als laatste in deze stap kun je er ook nog voor kiezen om een prijslijst in PDF te uploaden. Deze
prijslijst kunnen jouw klanten op je pagina dan weer downloaden.

U heeft de aanmeldingsprocedure voltooid.
Op deze pagina vragen wij je de genoemde (eenmalige) administratieve bijdrage van 10 euro te
betalen via iDeal.
Als de betaling is afgerond is je portaal bij Vivium Services is vanaf dat moment live en kunnen
klanten je benaderen via onze website.

In je eigen administratie omgeving op ons portaal kunt je nu nog direct een video opnemen om jouw
dienst nog beter te promoten. Zie hiervoor verderop in dit document onder de
backoffice/administratie omgeving.

Hoe werkt het voor de klanten?
Via zoekwoorden (maar ook op jouw naam) kun je gevonden worden op onze website. Eenmaal
gevonden lezen klanten jouw profiel en alle details over jouw dienst.
Bij interesse klikt de klant op de knop:

Er opent een contactformulier waar de klant zijn of haar gegevens invult:

Als de klant deze gegevens heeft ingevuld ontvang je hiervan een bevestiging via email en in jouw
administratieomgeving op ons portaal.
Op het portaal is het belangrijk (en verplicht) dat je aangeeft dat je de aanvraag in behandeling hebt
genomen of af hebt gehandeld. Dit is belangrijk omdat wij op die manier de kwaliteit van onze
deelnemers controleren.
LET OP: op ons portaal kunnen klanten over jouw dienstverlening een review geven met sterren en
tekst!

De backoffice/administratie omgeving
Inloggen
Op de homepage klik je rechtsboven om in te loggen.

LET OP: jouw inlog als dienstverlener is niet hetzelfde als een account bij Vivium (bijvoorbeeld als
klant); daarvoor moet je je dus altijd apart registreren en met die gegevens inloggen.

Openingspagina
Als u bent ingelogd zie je een welkomst boodschap.

In de welkomstboodschap zijn ook interessante links opgenomen naar bv: je openstaande
contactverzoeken, instellingen en ‘hints en tips’ hoe je aan meer klanten kunt komen. Klik er gerust
eens op. Je bent verplicht om binnen maximaal twee werkdagen te reageren op contactverzoeken.

Ook zie je in een oogopslag op je dashboard zaken als Het aantal contactverzoeken, de gemaakte
afspraken en je rating (score middels reviews)

Instellingen
Klik je op het kopje Instellingen dan zie je de algemene instellingen die je hebt ingevuld en hier kun je
die aanpassen:

Vergeet niet op ‘OPSLAAN’ te klikken als je klaar bent.

Met de knoppen op de balk kun je alle informatie die je ingevoerd hebt bij je aanmelding nog eens
rustig bekijken en desgewenst aanpassen.
Een nieuwe optie is dat je hier ook een video van jezelf kunt opnemen om je dienst nog persoonlijker
te maken en te presenteren.

Dat is alles.

We hebben geprobeerd om alles zo eenvoudig mogelijk voor je te maken. Mocht je toch ergens
tegenaan lopen dan kun je altijd even contact met ons opnemen. We helpen je dan graag even
verder.

Contact en hulp:
Vivium Services
info@viviumservice.nl
035 – 6924 495

