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IN	HET	KORT	
	
Iedere	leeftijd	heeft	waarde	
Laten	we	het	leven	vieren.	We	worden,	
met	een	beetje	geluk,	allemaal	steeds	
ouder	en	gezonder	oud.		
Laten	we	ervoor	gaan	dat	we	ouder	
worden	van	jongs	af	aan	omarmen,	het	
denken	in	termen	van	verval	loslaten	en	de	
latere	levensfases	zien	als	een	
fascinerende	en	rijke	periode.	
	
Urgentie	
Het	aantal	65-plussers	zal	de	komende	
jaren	stijgen	naar	4.7	miljoen	in	2040.	
Ouderen	vormen	dan	meer	dan	25%	van	
de	bevolking.		
	
Ouder	worden	gaat	gepaard	met	fysieke	
slijtage	en	afscheid	nemen,	van	
gezondheid,	van	mobiliteit	en	van	
dierbaren.	Een	en	ander	leidt	ertoe	dat	
eenzaamheid	en	dementie	de	grootste	
maatschappelijke	uitdagingen	van	de	
toekomst	zijn.		
	
UP!	
	

Dus	is	UP!1een	
beweging	gestart	op	
verschillende	
plaatsen	in	
Nederland	door	live	
talkshows	en	events	

te	organiseren.	UP!	zet	zich	in	tegen	
eenzaamheid,	door	persoonlijke	
veerkracht	aan	te	moedigen,	
ontmoetingen	tussen	generaties	te	
organiseren	en	best	practices	te	laten	zien.	
UP!	biedt	zingeving,	vertelt	het	realistische	
verhaal	rondom	ouder	worden	en	zet	
mensen	aan	tot	actie.		
	
UP!	gelooft	in	een	inclusieve	samenleving	
waarin	iedere	leeftijd	waarde	heeft.	UP!	
stelt	het	taboe	van	ouderdom	aan	de	kaak,	
want	ouder	worden	gaat	ons	allemaal	aan.	
De	wijsheid	en	betrokkenheid	van	ouderen	
verdienen	erkenning.	Hoe	worden	deze	
waarden	weer	herkend?	Niet	afschrijven,	
                                                
1	UP!	is	een	initiatief	van	Stichting	MOAI	

maar	opwaarderen!	Als	we	dat	als	
samenleving	willen	zien,	wordt	vergrijzing	
ook	verzilvering.	
	
Positieve	actie	
UP!	houdt	een	spiegel	voor	en	zet	mensen	
aan	om	zelf	verantwoordelijkheid	te	
nemen	en	in	actie	te	komen	voor	je	latere	
levensfases	en	je	eigen	gezondheid.	UP!	
biedt	een	drietrapsraket	rond	thema’s	die	
ertoe	doen	als	je	ouder	wordt	en	biedt	1.	
kennis,	2.	inspiratie	en	3.actie.		
	
Cultuur	werkt	daarbij	als	een	Paard	van	
Troje	om	moeilijke	thema’s	aan	de	orde	te	
stellen	en	zet	deze	in	een	context	van	
positieve	gezondheid.	Het	biedt	
handelingsperspectief	om	jezelf	in	je	
nekvel	te	pakken,	anderen	mee	te	nemen	
en	aan	de	slag	te	gaan.		
	
UP!	richt	zich	met	haar	programma	en	
projecten	op	het	persoonlijke	(i.p.v.	het	
systeem),	focust	op	het	nu	en	is	altijd	
positief	en	realistisch	qua	insteek.		
UP!	spreekt	gewone	mensentaal.	
	
NIJMEGEN	|	AMSTERDAM	|	
LEEUWARDEN	|	DEVENTER	|	FRIESE	
DORPEN		
	
UP!	organiseerde	een	tweedaags	festival	
in	Nijmegen	in	2017	en	breidt	momenteel	
het	netwerk	van	partners	in	de	regio	uit.	
	
UP!	startte	in	2017	in	Amsterdam	met	
maandelijkse	talkshows	in	De	Nieuwe	
Liefde	(altijd	uitverkocht,	250	mensen,	oud	
en	jong)	en	gaat	daar	heel	2019	
onverminderd	mee	door.		
	
UP!	organiseerde	samen	met	LF2018,	
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Leeuwarden	Culturele	Hoofdstad,	het	
jongerenfestival	Explore	the	North	en	vele	
partners	in	november	2018	het	WHAT’S	
UP!	symposium	over	eenzaamheid,	
cultuurparticipatie	en	ouderen.		
	
In	november	2018	stond	Deventer	
Schouwburg	op	zijn	kop	tijdens	de	BLIJF	IN	
BEWEGING	ONTBIJTSHOW,	in	
samenwerking	met	FNO.	
	
Sinds	het	najaar	van	2018	organiseert	UP!	
IN	JE	UPPIE	gesprekken	in	Friese	dorpen,	
in	Leeuwarden	en	in	Amsterdam,	
aanhakend	bij	bestaande	koffie	ochtenden	
en	andere	ontmoetingsplaatsen	van	
ouderen.	In	je	Uppie	is	een	succes,	niet	de	
verwachte	15	tot	20	maar	tientallen	
thuiswonende	ouderen	–	veelal	75+	-	
komen	naar	de	gesprekken,	waaronder	
bijna	de	helft	man!		

	
In	je	Uppie	gaat	over	thema’s	waarover	je	
normaal	gesproken	niet	zo	snel	praat,	zoals	
spijt,	schaamte,	familie	en	afscheid.	
	
Schot	in	de	roos	
We	merken	aan	de	overweldigende	
belangstelling	dat	ouderen	van	nu	enorm	
op	zoek	zijn	naar	hoe	ze	ouder	kunnen	
worden	op	een	autonome,	zingevende	en	
eigentijdse	manier.		
We	horen	onze	bezoekers	zeggen:	
"Eindelijk	gaat	het	over	mij,	mijn	generatie	
en	over	deze	gekke,	maar	fascinerende	
levensfase.”		
	
UP!	heeft	een	heel	divers	publiek,	weten	
we	uit	uitgebreide	evaluaties	bij	onze	
kaartkopers.	Ongeveer	65	%	is	ouder	dan	
60,	25%	is	jonger	dan	30	en	10%	is	tussen	

de	30	en	60	jaar	oud.	Jongeren	zijn	ook	
vertegenwoordigd,	omdat	het	ze	
interesseert	en	omdat	ze	kansen	zien	en	
projecten	rond	ouderen	starten.	Wat	ook	
opvalt:	bij	UP!	zitten	relatief	veel	mannen	
in	de	zaal.	
	
AMBITIE	2019-2021	
UP!	wil	laagdrempelig	programma	aanbod	
blijven	maken	om	eenzaamheid	te	
voorkomen,	voor	de	oudere	doelgroep	
(maar	jongeren	zijn	zeker	welkom,	ouder	
worden	we	allemaal,	elke	dag	weer),	
diverse	culturen	en	in	verschillende	steden.		
	

	
	
UP!	wil	een	beweging	vormen	die	het	
nieuwe	ouder	worden	laat	zien	door	
letterlijk	mensen	en	organisaties	die	dat	al	
doen	op	het	podium	te	zetten.	Realistisch,	
sterk	én	kwetsbaar,	want	wie	ouder	wordt	
slijt	nu	eenmaal.		
	
UP!	versnelt	
“Wij	hadden	nooit	zo	snel	kunnen	gaan	als	
UP!	er	niet	was	geweest.”	Aldus	Sietze	
Bandringa,	beleidsambtenaar	in	
Leeuwarden.	“We	kunnen	sneller	dan	
voorheen	de	combinatie	maken	van	lokaal	
netwerk	met	landelijke	kennis.”		
	



STICHTING	MOAI:	UP!	2019	-	2020	
 

4 

De	tijd	is	rijp.	De	maatschappij	verlangt	
een	nieuwe	kijk	op	ouder	worden.		
De	bezoekersaantallen	en	manier	waarop	
UP!	landt	bij	bezoekers,	(beleids)makers,	
politiek,	pers	en	betrokken	organisaties	
geven	aan	dat	UP!	voorziet	in	een	
behoefte.		
	
PROJECTEN	2019-2021		
UP!	heeft	in	2018	een	brede	basis	gelegd	
door	in	meerdere	steden	actief	te	zijn	en	in	
de	regio	kennis	en	netwerk	te	bundelen,	
zichtbaar	te	maken	en	processen	te	
versnellen.		
De	komende	jaren	gaan	we	daar	mee	door.	
	
Samen	met	landelijke	en	lokale	
organisaties	realiseert	UP!	de	volgende	
programma’s:	
	
1. TALKSHOWS	(kennis,	inspiratie,	

actie)	in	de	lokale	theaters	en	
daarmee	lokale	en	landelijke	
organisaties	zichtbaar	maken	en	
verbinden	en	bewoners	aanzetten	
tot	actie.	Inmiddels	is	een	vast	
format	goed	inzetbaar	op	
verschillende	locaties	en	co-
productie	steeds	beter	te	realiseren.	
Doel:	minimaal	10	op	jaarbasis.		
Bereik:	1500-2500	bezoekers.	Alle	
talkshows	worden	live	gestreamd.	

	

	

2. IN	JE	UPPIE	
Laagdrempelige	themagesprekken	
rond	thema’s	waarover	je	normaal	
gesproken	niet	zo	snel	praat.	
Doelgroep	75+	waaronder	veel	
mannen.	Uitrol	in	2019	om	te	
beginnen	in	Friesland	en	Amsterdam	
en	vanaf	2020	ook	in	andere	delen	
van	het	land.	Nauwe	samenwerking	
met	lokale	en	regionale	welzijns-	en	
zorgpartners.	
Naast	de	gesprekken	worden	vanuit	
In	je	Uppie	speciale	producten	
gerealiseerd:	een	eenmalig	magazine	
(voorjaar	2019),	speciale	workshops	
en	inspiratie	events	voor	ouderen,	
partners	en	gespreksleiders.	UP!	wil	
ook	medewerkers	van	
partnerorganisaties	uit	zorg-	en	
welzijn	opleiden	tot	gespreksleiders.	
	
Doel:	minimaal	60	themagesprekken	
op	jaarbasis.		
Bereik:	1200-2000	bezoekers.	

	
3. REGIO	EVENTS:	grootschalige	

thematische	live	events	rondom	
ouder	worden	en	(dreigende)	
eenzaamheid.	In	2019	en	2020	in	
ieder	geval	in	samenwerking	met	
Ministerie	van	VWS	en	FNO	in	
meerdere	regio’s	in	het	land.	
	

	

In beweging blijven is goed voor uw conditie, maar ook 
voor uw brein en en algehele gezondheid. We nemen 
een kijkje in de keuken van inspirerende initiatieven.

Singer-songwriter Maarten van Veen, schreef een op 
maat gemaakt Krasse Fratsen lied voor Gerd van der 
Zwaluw. Op de informatiemarkt schrijft hij ook voor  
u een lied! 
› www.dereisgenoot.nl/fitart.nl

Olga Commandeur is dagelijks op tv met Nederland in 
Beweging waar elke dag meer dan 100.000 mensen aan 
mee doen. In haar boek “Wat Beweegt Jou?” leest u alles 
over actief ouder worden. 
› www.olgacommandeur.nl

Deelnemers aan Eet, Game, Match, Tineke Nijrees en 
Mini Tuller (80+) vertellen hoe leuk gaming (en dan 
niet achter de computer) is. Hanny ter Doest van de 
Klub Twente vertelt hoe het werkt.
› www.deklup.nl

Bij Oud Geleerd, Jong Gedaan geven studenten colleges 
aan ouderen, net als op de universiteit. Oprichters Ilse 

Nieuwland en Enny van Arkel laten zien hoe dat gaat. 
› www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Jan en Piet beide 80+, leerden elkaar kennen op het 
sportveld, en dat doet ze meer dan goed. Projectleider 
Arno de Swart combineert sporten en ontmoeten. 
› www.sportzwolle.nl

Met de Beptab maak je vanuit je huis met je tablet 
of telefoon op een leuke, eenvoudige manier nieuwe 
vrienden maakt. Ontwerper Mats Kwakernaak laat het 
zien. Ze staan ook op de informatiemarkt na afloop. 
› www.beptab.nl

René Bishop, bekend van The Voice Senior, heeft u voor 
binnenkomst al kunnen horen in de Foyer en zingt nu op 
het toneel zijn favorieten. In de foyer is zijn cd te koop.

Welkom!

9 november 2018 • Deventer Schouwburg

UP! Ontbijtshow  
Blijf in beweging

Presentatie:  Hadassah de Boer
Opening:  initiatiefnemer UP! Alet Klarenbeek

Wilt u meer weten over de activiteiten van UP!?  
Kijk dan op www.upinnederland.nl

Olga Commandeur

Sport Zwolle

René Bishop
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Doel:	minimaal	2	op	jaarbasis.		
Bereik:	500-800	bezoekers	
(professionals	en	ouderen).	
	

4. PROJECTEN	OP	MAAT.		
Het	Generatiehuis	is	een	culturele	
broed-	en	ontmoetingsplaats	voor	
jonge	culturele	makers	en	oude	
amateurs	rondom	eenzaamheid	i.s.m.	
choreograaf	Marlien	Seinstra.		
Ook	staat	UP!	samen	met	We	The	
North	(Groningen,	Drenthe,	
Friesland)	en	NHL	Stenden	aan	de	
wieg	van	de	Academie	voor	
Levenskunst,	waar	culturele	makers	
en	hbo-	en	mbo	opleidingen	in	zorg	
en	cultuur	elkaar	vinden.	

	
OPBRENGST	
	
Wat	levert	samenwerking	met	UP	
programma	op?			 
o Zichtbaarheid	in	de	regio	 
o Agenderen	van	thema(s)	rond	

ouder	worden	in	lokale	en	
regionale	media. 

o Breed	benaderen	en	bereiken	van	
65+	doelgroep	met	uiteenlopende	
media	mix. 

o Waarde	creatie	van	65+	doelgroep 
o Activeren	van	de	65+	doelgroep. 
o Breder	publieksbereik	door	mix	

van	betrokken	organisaties,	
projecten	en	rolmodellen. 

o Versterken	van	lokaal	en	
regionaal	netwerk. 

o Maken	van	nieuwe	
(netwerk)verbindingen	tussen	
domeinen	cultuur,	zingeving,	sport	
en	maatschappij. 

o Ouderen	met	elkaar	in	contact	
brengen,	verminderen	
van	eenzaamheid 

o Verwerven	van	nieuwe	inzichten	
voor	ouderen	en	professionals	en	
deze	ook	kunnen	toepassen. 

o Kennisdeling 
o Preventie	en	verminderen	van	

zorgvraag	door	stimuleren	actieve	
levenshouding. 

o Langer	thuis	kunnen	wonen	met	
meer	vitaliteit. 

o Inzetten	van	een	bewezen	UP!	
concept,	ingekleurd	met	
lokale	rolmodellen. 

o Een	effectief	proces:	UP!	is	
ontdaan	van	kinderziektes	en	
werkt	met	een	ingewerkt	
programma-	en	
communicatieteam. 

o Toonzetting	en	vormgeving	zijn	
getoetst	en	bewezen	effectief.	UP!	
stuurt	in	De	Nieuwe	Liefde	en	na	
regio	events	alle	online	
kaartkopers	een	enquete	en	
daardoor	weten	we	wat	bezoekers	
wel/niet	waarderen 

 
	
COMMUNICATIE	EN	PR	
	
UP!	groeit	uit	tot	een	sterk	PR	merk	
binnen	het	medialandschap		
en	is	een	verzamelplaats	van	kennis	en	
informatie	over	de	oudere	doelgroep,	
weet	hoe	met	hen	te	communiceren	qua	
werving	en	informatie	en	kan	live	events	
en	programma’s	realiseren	voor	
overheden	en	organisaties.		
	
UP!	is	ervaren	in	het	uitdragen	van	de	
boodschap	en	de	werving	van	bezoekers.	
UP!	heeft	een	groot	communicatiebereik,	
zowel	online	via	social	media	als	in	print.	
	
Alle	programma’s	worden	vastgelegd	op	
foto	en	film	en	de	talkshows	in	De	Nieuwe	
Liefde	in	Amsterdam	worden	live	
gestreamd.	
	
Het	uitgebreide	PR-	en	communicatieplan	
is	op	aanvraag	beschikbaar.		
	
TEAM	
UP!	is	een	initiatief	van	Alet	Klarenbeek,	
die	de	afgelopen	jaren	een	stevig	
inhoudelijk	netwerk	in	de	wereld	van	
ouderen	en	ouder	worden	heeft	opgezet,	
diverse	succesvolle	maatschappelijke	
campagnes	en	programma’s	op	haar	naam	
heeft	staan	en	ook	weet	hoe	ze	deze	aan	
de	man	moet	brengen,	qua	marketing	en	
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communicatie.	Zij	wordt	ter	zijde	gestaan	
door	Myrna	van	Dongen,	op	het	gebied	
van	marketing	en	operationeel	
management.	
Programmamaker	Marleen	Stoltz	tekent	
voor	de	realisatie	van	talkshows.	Ronnie	
Kroes	cheft	de	communicatie,	in	
samenwerking	met	BWH	vormgevers.	
Producent	Pauline	Schipper	is	operationeel	
manager	van	verschillende	UP!	projecten,	
waaronder	de	regio	events	en	In	je	Uppie.	
In	Friesland	wordt	In	je	Uppie	geleid	door	
Annewiep	Bloem.		
De	boekhouding	is	in	goede	handen	bij	
Administratiekantoor	Ellen	Bijsterbosch.	
Rond	UP!	bevindt	zich	een	solide	netwerk	
van	ter	zake	kundige	freelancers	en	
gespreksleiders.	Waar	mogelijk	werken	we	
ook	met	freelancers	uit	de	regio.	
De	komende	tijd	is	er	met	het	oog	op	de	
groei	behoefte	aan	een	zakelijk	directeur	
en	versterking	op	het	gebied	van	
organisatie	en	communicatie.	
	
FINANCIEEL	
UP!	werkt	inhoudelijk	en	financieel	samen	
met	verschillende	partners,	overheden	en	
fondsen.		
	
Meerjaren	samenwerking:	
De	gemeente	Leeuwarden	heeft	gemeente	
UP!	aangemerkt	binnen	de	legacy	van	
LF2018,	omdat	ze	elke	leeftijd	waarde	
geeft	en	daarmee	de	mienskip	actueel	en	
zichtbaar	houdt,	ook	na	2018.	De	
gemeente	investeert	inkind	met	mankracht	
en	kantoor	faciliteiten	en	steunt	UP!	
daarnaast	financieel.	Na	2019	gaat	de	
samenwerking	door,	o.a.	binnen	de	legacy	
en	Aanpak	Eenzaamheid	van	de	gemeente	
Leeuwarden.	
	
Fonds	Sluyterman	van	Loo	en	RCOAK	
steunen	beide	In	je	Uppie.	
Diverse	welzijnsorganisaties	hebben	de	
intentie	uitgesproken	zich	de	komende	
jaren	aan	In	je	Uppie	te	verbinden,	
waaronder	ZO-Zorg,	Patyna,	Kearn	en	
Kwadrant.	
	
Projectfinanciering:	

UP!	werkt	samen	met	Ministerie	van	VWS	
binnen	actieprogramma	Een	tegen	
Eenzaamheid	en	met	gemeente	
Amsterdam	binnen	Aanpak	
[Een]zaamheid.	UP!	wordt	mede	mogelijk	
gemaakt	door	o.a.	Humanistisch	Verbond,	
We	the	North,	Keunstwurk,	de	provincie	
Fryslan,	De	Nieuwe	Liefde,	RCOAK,	Fonds	
Sluyterman	van	Loo,	Protestantse	
Diaconie,	Meer	Veerkracht	Langer	Thuis	
(FNO),	VSB	Fonds,		Openbare	Bibliotheek	
Amsterdam,	LKCA,	Sociaal	Goud,	Leyden	
Academy,	Openbare	Bibliotheek	
Amsterdam.	
	
De	jaarverslagen	zijn	op	aanvraag	
beschikbaar.	
	
BESTUUR	EN	RAAD	VAN	ADVIES	
	
Het	bestuur	van	de	stichting	MOAI	–	
waaronder	UP!	ressorteert	-	wordt	
gevormd	door	Pierre	Ballings,	Christine	
Swart,	Aad	Koster	en	Brahim	Kissane.	
	

	
	
De	Raad	van	Advies	wordt	gevormd	door	
Hedy	d’Ancona,	Jetty	Mathurin,	dr.	Erik	
Scherder	en	Gerdi	Verbeet.	
		
Wat	kunt	u	doen?	
UP!	brengt	ontmoeting	tot	stand,	waarbij	
schurende	thema’s	onder	de	aandacht	
worden	gebracht.	U	kunt	dit	helpen	
mogelijk	te	maken,	en	daarmee	vitaliteit	
en	veerkracht	bij	ouderen	bevorderen	en	
het	risico	op	eenzaamheid	verminderen.						
	
Doe	mee	en	draag	bij.	
Steun	vanuit	uw	organisatie	UP!	met	geld,	
inhoudelijke	thema’s	en	netwerk.		
	
	
CONTACT	
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Voor	verdere	toelichting	kunt	u	contact	
opnemen	met	initiatiefnemer	Alet	
Klarenbeek		(06	26328014)	of	per	mail:	
alet@upinnederland.nl	
	
Meer	informatie	is	te	vinden	op:	
https://www.upinnederland.nl/	
	
http://denieuweliefde.com/up		
		
https://www.facebook.com/search/top/?q
=up%20nederland	
	
	
		

	


