
  

 
 

 
Turkse Ouderenraad Amsterdam is op zoek 
naar een; 
 

Projectmedewerker(s)  
 (min. 16 uur p/w) 
 
 
Je bent onlangs afgestudeerd en je bent op zoek naar een werkervaringsplaats? Of ben je op 
zoek naar een stageplaats of vrijwilligerswerk in een rol waar jij het verschil kunt maken voor 
de ouderen in Amsterdam? 
 
De Turkse Ouderenraad is een kleine organisatie met een uitvoerende werkgroep en met 

ondersteuning van Stichting Diversiteitsland die werkt aan een betere maatschappelijke 

inbedding van mensen van Turkse afkomst in de Amsterdamse samenleving. 

Uitgangspunten daarbij zijn dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, worden 

aangesproken op hun mogelijkheden en dat wederzijds begrip en communicatie versterkt 

worden. 

In Amsterdam Oost en West leeft een grote groep eerste en tweede generatie Turkse 

migranten. Turkse Ouderenraad wil deze groep ondersteunen in hun zichtbare en verborgen 

vraagstukken, om daarmee bij te dragen aan een verhoogd welzijn en een sterkere 

betrokkenheid bij de samenleving.  

 

De missie van de Turkse Ouderenraad 

Door het organiseren van lerende ondersteuningsprojecten realiseert Turkse Ouderenraad 

sociaal-maatschappelijke kennis, inzicht en ervaring bij ouderen in Amsterdam-Oost met een 

niet-westerse achtergrond afkomst en een sociaal-economisch zwakkere positie. Er wordt 

een duurzame connectie bewerkstelligd tussen mensen onderling, en tussen mensen met 

een allochtone achtergrond en organisaties. 

 

Thema's waarop de Turkse ouderen zich richt: 

• Lotgenotencontact & sociale ontmoeting 

• Dementie: inzicht en kennis, mantelzorg 

• Zingeving, isolement en eenzaamheid 

• Cognitieve stimulatie (training) 

• Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid 

• Mijn toekomst als oudere. 

 

Werkwijze; door ontwikkeling en uitvoering van welzijnsprojecten draagt de Turkse 

Ouderenraad bij aan emancipatie, participatie en (intercultureel) contact en aan het 

versterken van zelfredzaamheid en waar nodig hulpvragen van overwegend kwetsbare 



  

migranten. Deze projecten zijn activerend en/of preventief van aard en bevinden zich soms 

op het snijvlak van welzijn en zorg. Daarnaast fungeert Turkse Ouderenraad als 

signaleringsfunctie inzake migrantenproblematiek. 

 
Functieomschrijving 

In deze functie ben je het visitekaartje van de organisatie en je zorgt ervoor dat de 

uitvoering van de bijeenkomsten vlekkeloos verloopt. Daarnaast ondersteun je de 

werkgroep in de breedste zin van het woord. Dit alles is gericht op een optimaal 

functioneren van de werkprocessen binnen de Turkse Ouderenraad. Je werkt mee aan de 

uitvoering van de maatschappelijke projecten en bij voorkeur ook aan de communicatie met 

de leden. En je bent de onmisbare ondersteuning van de doelgroep en de werkgroep van de 

Turkse Ouderenraad. 

 

Verder heb je ervaring in het op proactieve wijze coördineren van het bureau, namelijk; 

• het zelfstandig afhandelen van telefoon, post en e-mail, opstellen van zakelijke 

(Nederlandse) correspondentie; 

• fungeren als eerste aanspreekpunt en het verstrekken van de benodigde informatie 

leden en geïnteresseerden; 

• beheer activiteitenruimte (netheid, schoonhouden keuken e.d.) 

• controleren van facilitaire behoefte bij de bijeenkomsten; 

• verwelkomen van bezoekers 

 
Naast deze taken kan je de werkgroep ondersteunen bij activiteiten zoals: 

• communicatie en werving van de doelgroepen in de wijken van Amsterdam; 

• het voorbereiden en bijwonen van werkoverleggen (incl. notuleren) 

• maken van PowerPoint presentaties en uitnodigingen; 

• het organiseren en voorbereiden van activiteiten/events. 

 

De functie vereist organisatorische, goede communicatieve vaardigheden. Je volgt een 

relevante Mbo of Hbo opleiding of je hebt een opleiding afgerond. 

 
Wij zoeken een collega met verantwoordelijkheidsgevoel en sterk zelfstandigheidgevoel. Je 

ben accuraat in je werk en flexibel in omgang. Als aankomende professional beschik je over 

een proactieve en resultaatgerichte werkhouding. Verder ben je representatief en; 

• Goede kennis van internet, Office software (Outlook, Exel, Word, PowerPoint); 

• Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en schrift; 

• Je bent servicegericht, dienstverlenend, discreet, collegiaal en kan multitasken  

• Accuraat en gestructureerd werken 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Hands-on mentaliteit 

• Zelfstandig 

• Prioriteiten kunnen stellen 



  

• Positief ingesteld 

• Representatief 

• Proactieve houding en flexibele instelling. 

 

Wij bieden 
Je doet werkervaring op in een leerrijke en hardwerkende omgeving binnen een 

ondernemende en groeiende maatschappelijke organisatie. Hiermee krijg je een 

waardevolle aanvulling op je CV.  De door jou gemaakte reiskosten worden vergoed, indien 

je geen OV kaart hebt. Bij TYDM werken wij ‘in the cloud’. Daarom gaan we er vanuit dat je je 

eigen laptop meeneemt naar het werk. Iedere projectmedewerker krijgt de mogelijkheid om 

mee te doen aan een jongerenuitwisseling, training of seminar in het buitenland van 

Stichting Diversiteitland. Dit programma wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma 

(www.erasmusplus.nl).  Hier werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en maak je kennis met 

andere culturen en bouw je je internationale netwerk op. De reiskosten, accommodatie en 

maaltijden worden vergoed. Meer hierover zie www.scme.exchange.  

 
Meer informatie over de Turkse Ouderenraad vind je op de website 
www.turkseouderenraad.nl.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van het werk kunt je contact opnemen met  
Salih Türker, voorzitter Turkse Ouderenraad 020-8932481 en/of mailen naar 
voorzitter@turkseouderenraad.nl   
 
Turkse Ouderenraad 

Postbus 92073 
1090 AB Amsterdam   
020-8932481  
info@turkseouderenraad.nl  
www.turkseouderenraad.nl 
www.facebook.com/turkseouderenraad 
www.twitter.com/turkseouderen 
 
Locatie Amsterdam Oost 
De Meevaart 
Balistraat 48a 
1094 JN Amsterdam 
Klik hier voor routebeschrijving 
 
Locatie Amsterdam West 
De Horizon 
Hembrugstraat 156 
1013 XC Amsterdam 
Klik hier voor routebeschrijving 
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