
zoekt een freelance

Accountmanager migrantenouderen

UP! biedt een nieuwe kijk op ouder worden en verleidt ouderen díe verhalen te delen, die 
ertoe doen als je ouder wordt. UP! maakt live en online programma’s, zoals talkshows, 
podcasts, groepsgesprekken en events. 

UP! themagesprekken 
De themagesprekken voor ouderen gaan bijvoorbeeld over de betekenis van spijt, 
vergeving, afscheid en vriendschap. UP! brengt ouderen met elkaar in gesprek om contact 
en openheid te stimuleren en eenzaamheid te voorkomen. Elk themagesprek wordt geleid 
door een (vrijwillige) gespreksleider, door UP! opgeleid in de methodiek. 

Migrantenouderen 
UP! is in 2022 gestart met groepsgesprekken voor migrantenouderen. De thema’s raken 
aan hun levens: ouder worden in Nederland, hoe doe je dat? Waar praat je wel en 
niet over? Hoe ga je om met gevoelens van heimwee of spijt? Hoe houd je contact met 
elkaar?

Deze gesprekken in de eigen taal zijn al gestart in Amsterdam, Alkmaar en Alphen aan 
de Rijn. In 2023 starten we in meer steden – vooral in Zuid-Holland - en dus zijn we op 
zoek naar iemand met een ondernemende instelling en affiniteit met migrantenouderen. 
Iets voor jou? 

Functieomschrijving en werkzaamheden 
Samen met drie collega accountmanagers ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze 
partners. Dat zijn welzijnsorganisaties, gemeenten, bibliotheken, culturele organisaties, 
fondsen en partners in het bedrijfsleven. UP! heeft inmiddels een heldere en werkbare 
aanpak ontwikkeld, waarbij de samenwerking in verschillende fases verloopt.

Je gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en begeleid je hen in het opzetten, 
uitvoeren en duurzaam voortzetten van groepsgesprekken. Denk hierbij aan de werving, 
training en begeleiding van gespreksleiders, opstellen van planningen en begrotingen en 
de evaluatie en verslaglegging achteraf. 



Jouw profiel:
• Je begrijpt de belevingswereld van migrantenouderen en hebt aantoonbare kennis   
 en ervaring in deze.
• Je hebt een pro-actieve, enthousiasmerende en ondernemende houding. 
• Je past bij de innovatieve en eigengereide UP! manier van denken en werken. 
• Je bent een teamplayer, die er ook graag zelfstandig op uit trekt. 
• Je hebt een sterk netwerk van organisaties die werken met en voor     
 migrantenouderen, bijvoorbeeld vanuit een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of   
 Antilliaanse achtergrond. 
• Je kunt snel schakelen, bent flexibel en denkt in kansen. 

Wij bieden:
• Flexibele werktijden die je zelf kunt indelen, met één teamoverleg in de week. 
• Een klus met concrete maatschappelijke impact en veel ruimte voor eigen    
 initiatief. 
• Een kantoor in hartje Amsterdam en de mogelijkheid om vanuit huis te werken. 
• Een ontzettend leuk, gedreven en ambitieus team bestaande uit ZZP’ers. 

Wil je reageren of meer weten?
Stuur je CV en een korte mail met motivatie waarom jij de beste voor deze klus bent voor 
19 december 2022 naar jim@upinnederland.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede week van januari 2023. 

Informatie over de vacature is op te vragen bij Öznur Acar (accountmanager 
migrantenouderen) via 06 25 59 47 32.


