
 
zoekt een freelance  
PROJECTLEIDER  

voor het project In je Uppie  
in Amsterdam 
1-1,5 dag /week 

 
UP! biedt een nieuwe kijk op ouder worden 
UP! brengt mensen op een persoonlijke manier met elkaar in gesprek rond schurende 
thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Sinds 2017 realiseert UP! maandelijks UP! 
talkshows, regio events & congressen en In je Uppie themagesprekken. 
Zie verder www.upinnederland.nl. 
 
In je Uppie 
Veel ouderen lopen in hun eentje te piekeren. Bij In je Uppie gaan ze met elkaar in gesprek 
over schurende thema’s, zoals spijt en afscheid. De oudste generatie is niet gewend om 
over hun gevoelens te praten, ze zijn terughoudend en schamen zich over veel zaken. Dat 
In je Uppie de gelegenheid biedt om juist wél te praten over wat hen dwars zit, blijkt veel 
ruimte, herkenning en bemoediging te bieden.  
 
Na succesvolle pilots in Amsterdam en Friesland gaat In je Uppie na de zomer écht van 
start. In je Uppie haakt aan bij bestaande koffie ochtenden of andere plaatsen waar ouderen 
zich verzamelen. 
 
Ben jij onze projectleider voor Amsterdam vanaf mei 2019 voor 1 - 1,5 dag per week?! 
 
Je bent de spin in het web en verantwoordelijk voor 

● Planning en voorbereiding van In je Uppie gesprekken 
● Werving en begeleiding van gespreksleiders 
● Afspraken maken en behouden met gast- en partnerorganisaties en gespreksleiders 
● Werving van toekomstige samenwerkingspartners, deels i.s.m. de directeur van UP! 

○ Voorselectie: waar zitten de mogelijkheden? 
○ Presentatie van UP! en In je Uppie  
○ Bevestiging incl. gemaakte afspraken en samenwerkingsovereenkomst  

● Opstellen van begrotingen en budget beheer 
● Evaluatie en verslaglegging 
● Aanleveren van feitelijke informatie t.b.v. In je Uppie communicatiemiddelen 

 
Ben je iemand die: 

● Feeling heeft met en kennis heeft van de oudere doelgroep 
● Past bij de innovatieve en eigengereide UP! manier van denken en werken 
● Denkt in kansen en snel kan schakelen 
● Een sterk en bewezen netwerk heeft in het (Amsterdamse) ouderen- en welzijnsveld  

http://www.upinnderland.nl/


● Zich tot ‘het systeem’ kan verhouden en gewone mensen taal spreekt 
● Goed overzicht kan houden en gestructureerd werkt  
● Praktisch is  
● Een open blik heeft  
● Verbindingen ziet en ze ook daadwerkelijk tot stand brengen 

 
We bieden:  

● Een fijne werkplek in centrum Amsterdam maar je kan ook vanuit je eigen werkplek 
werken 

● Freelance contract tot eind 2019, met optie op verlenging in 2020 
● Flexibele werktijden, zelf in te delen  

 
Reageren of meer weten? 
Stuur je CV en een korte mail met motivatie waarom jij de beste voor deze klus bent voor 15 
april 2019 naar info@upinnederland.nl  
 

    

mailto:info@upinnederland.nl

