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De samenleving lijkt vandaag de dag steeds meer terug 
te kunnen naar ‘normaal’. Althans, naar wat we voor de 
coronapandemie gewend waren als ‘normaal’. Redenen 
om de deur uit te gaan zijn er weer, en daarmee ook de 
kans op spontane en nieuwe ontmoetingen. 

We zijn sociale wezens en hebben het contact met anderen 
nodig. Dat heb ik me de afgelopen 1,5 jaar vaak beseft. 
Heel geleidelijk merkte ik dat mijn kringetje kleiner werd, 
de dagen eentoniger en de drempel groter om dat (digitale) 
contact op te zoeken. Zoveel nieuwtjes en belevenissen 
waren er niet te delen en dan kost het ineens veel meer 
energie om toch dat praatje te maken. Dat is misschien 
wel hoe klein eenzaamheid begint. En hoe groot het 
kan worden, als het lang duurt en niets of niemand dat 
eenzame gevoel doorbreekt. Ook ikzelf niet.

Hoe eenzaam voelen mensen in Nederland zich?  
De nieuwe cijfers zijn onlangs door het RIVM in beeld 
gebracht. In 2020 gaf 47% van de bevolking aan zich 
eenzaam te voelen, 11% zelfs zeer ernstig eenzaam. 
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport zetten we ons met het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid nu inmiddels drie jaar stevig in om een 
beweging op gang te brengen, die hierin het verschil 
maakt. Hoe meer mensen in de wijk, school, winkel, 
kerk, sportclub, museum of kantoor zich bewust zijn dat 
veel mensen om hen heen zich eenzaam voelen en zich 
realiseren dat een klein gebaar de stilte en een patroon 
soms (even) kan doorbreken, hoe meer kans er is op 
verandering in deze aanzienlijke cijfers. 
Het is bemoedigend om te horen dat steeds meer mensen 
eenzaamheid herkennen en daar aandacht aan geven.  
Dat merk ik in de gesprekken in mijn eigen omgeving, 
maar ook zeker op social media, tv, in de krant en zelfs in 
de troonrede van de koning op Prinsjesdag. 

We hebben in Nederland zoveel prachtige activiteiten 
en initiatieven die niet per se ‘eenzaamheid’ op hun 
uithangbord hebben staan, maar wel degelijk het 
verschil maken in het doorbreken van gevoelens 
van eenzaamheid. Dansen, samen bewegen in het 
park, jong en oud bij elkaar brengen, voetbalplaatjes 
verzamelen, buddy’s voor goede gesprekken, gezamenlijk 
museumbezoek… Voor elk wat wils, er zijn talloze 
initiatieven die kunnen bijdragen aan die betekenisvolle 
ontmoeting of het gevoel ‘ertoe te doen’. Een aantal van 
deze elementen zie ik ook terug bij In je Uppie. 

Ik ben fan van het idee achter In je Uppie! Het is bijzonder 
om de verhalen van In je Uppie-deelnemers te horen of 
te lezen. Hoe groot kan de opluchting zijn om eindelijk 
dingen hardop te durven zeggen of te vragen. En wat een 
prestatie, dat het is gelukt om de gesprekken telefonisch 
voort te zetten met In je Uppie Aan de Lijn, toen in corona-
tijd de fysieke ontmoeting niet door kon gaan. Voor alle 
mensen die nog steeds beperkt of voorzichtig zijn om 
weer fysiek met mensen af te spreken buiten de deur, kan 
Aan de Lijn wellicht een mooie blijvende oplossing zijn. 

Grote onderzoeken naar gezondheid en welbevinden in 
Nederlandse gemeentes vinden eens in de vier jaar plaats. 
Ik ga ervoor dat we dan een verschil zullen zien in de 
cijfers en dat Nederlanders zich minder eenzaam zullen 
voelen. Laten we allemaal kijken hoe we een steentje 
kunnen bijdragen, want een klein gebaar en een goed  
(in je Uppie) gesprek kunnen het verschil maken! 

Wimke Schuurmans
Programmamanager Eén tegen eenzaamheid
Ministerie van VWS

Het gezicht van Hepke Braam (86) gaat 
– vanwege een licht-allergie – normaal 
gesproken verborgen achter een enorme 
zonnebril. Hij ziet en hoort slecht. Al die 
dingen staan contact vaak in de weg.  
En dat terwijl Hepke zo nieuwsgierig is 
naar anderen, hunkert naar verhalen en 
zelf ook zoveel te vertellen heeft. 
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‘Wat ik nog graag een keer zou willen meemaken?’ 
Het is even stil. Je hoort haar bijna nadenken en dan komt het:

‘Dat iemand me nog eens schaamteloos nafluit!’
Iedereen lacht. ‘Ja! Dat! Je gezien weten, op je allermooist, gewoon 

door een willekeurige man op straat.’ Als je jong bent, vind je 
dat meestal niet prettig, maar nu, de 75 gepasseerd, roept het een 

mooie herinnering op. Aan jonge jaren, fietsend door de stad, 
zelfverzekerd, mooi, bewonderd.

Dit gevoel van herkenning had ik tijdens een In je Uppie Aan de Lijn gesprek: 
een groepsgesprek waarbij een groepje van vijf of zes ouderen ervaringen 
en gevoelens deelt rond een zingevend thema, zoals afscheid, vriendschap 
of spijt. De naam zegt het al: het is een telefoongesprek. En wat het zo 
bijzonder maakt: je ziet elkaar niet, het is ‘in het donker’. Het begint een beetje 
ongemakkelijk, want wie zijn die anderen aan de lijn? Hoe zien ze eruit? Hoe 
reageren ze? Je weet het niet, je tast letterlijk in het duister. Iedereen noemt 
zijn of haar naam en vertelt wat het uitzicht is: de ontluikende tuin, de foto 
van de overleden partner aan de wand, de opengeslagen krant op tafel. Bij elk 
Aan de Lijn gesprek leidt een gespreksleider alles in goede banen, stelt vragen 
en zorgt dat het thema centraal blijft. Om in de sfeer te komen, opent het 
gesprek altijd met een gedicht rond het thema, of een songtekst, of een flard 
uit een boek. 
Al snel ben je gewend aan de stemmen, de stiltes en neem je ook zelf de tijd 
om na te denken. En júíst de fysieke afwezigheid van je gespreksgenoten, van 
hun lichaams taal en energie, zorgt ervoor dat je zelf rustiger kan nadenken 
over wat je wil vertellen. Of niet wil vertellen. Bij In je Uppie is het namelijk 
ook prima als je niks zegt en vooral luistert. 

Het idee om In je Uppie via de telefoon aan te bieden, ontstond in het voorjaar 
van 2020, toen corona uitbrak en we geen live gesprekken meer konden 
realiseren. Er was een acute situatie ontstaan en UP! wilde – nu iedereen achter 
de eigen voordeur moest blijven – ouderen met elkaar in contact brengen en 
zo eenzaamheid voorkomen. De financiële steun van een aantal fondsen – 
founding partners RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo voorop – maakte 
dat we razendsnel de technische achterkant konden realiseren, waarbij ook 
ouderen met een ouderwetse telefoon-aan-een-draad konden inbellen. Enkele 
weken later was Aan de lijn een feit. Sindsdien hebben honderden ouderen 
elkaar aan de lijn weten te vinden, soms zelfs letterlijk, toen bij de kennis-
making bleek dat ze beiden uitzicht hadden op hetzelfde park.

Al snel ben je 

gewend aan de 

stemmen, de 

stiltes en neem 

je ook zelf de tijd 

om na te denken.
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PERSOONLIJKE GROEI 
IS MOGELIJK TOT DE 

LAATSTE SNIK
Alet Klarenbeek, initiatiefnemer UP!
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haakten talloze zorg- en welzijnsorganisaties aan. De laatste tijd ontstaat 
ook steeds meer samenwerking op speciale thema’s, met de cultuursector, 
met armoedebestrijding en de kerken, of met specifieke doelgroepen, zoals 
lhbtiqa+-ouderen en migrantenouderen. 

Het is heus niet alles goud dat er blinkt. De financiering van dit soort 
projecten blijft lastig. Het sociaal ondernemerschap van UP! en de snelheid die 
dat vraagt, blijken lastig te combineren met de vaak trage besluitvormings-
processen bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ook corona gooit 
voortdurend roet in het eten, maar aan de andere kant: het bracht ons ook 
Aan de Lijn, een unieke groepsbelservice die voor aan huis gekluisterde 
ouderen – ook los van corona – een uitkomst kan zijn. Het Oranjefonds en 
KPN’s Mooiste Contactfonds helpen ons In je Uppie verder uit te bouwen. 
In Friesland heeft Stichting De Friesland, het innovatiefonds van de 
gelijknamige zorgverzekeraar, ervoor gezorgd dat we ouderen tot vrijwillige 
gespreksleider kunnen opleiden. 

In je Uppie is inmiddels een gedeponeerd merk en een erkende ‘effectieve 
sociale interventie tegen eenzaamheid’, zoals dat dan officieel heet. De onder
werpen lijken misschien zwaar, maar dat zijn ze niet. Ze zijn afkomstig van de 
ouderen zelf, zijn reëel en horen bij het leven. De gesprekken zijn licht van toon 
en opzet en dat is precies de kern van het succes. We stellen vragen en geven 
ruimte aan het antwoord. We oordelen, coachen, helpen niet. Onze deelnemers 
weten zelf wel – gepokt en gemazeld door het leven – waar ze staan en wat ze 
willen. Ze geven aan dat ze dát juist waarderen: het eigen verhaal te kunnen 
delen en er vervolgens in de groep niets mee te hoeven doen. 

Ondertussen heeft het team van UP! zich bekwaamd in het maken van 
podcasts, een soort radioprogramma dat je altijd en overal kunt beluisteren. 
Binnenkort worden ook de In je Uppie verhalen in een podcast vastgelegd. 
Begin 2022 lanceren we bovendien De Luistermap, waar u alle podcasts over 
ouder worden kunt vinden. Via onze nieuwsbrief – aanmelden kan via  
www.upinnederland.nl – blijft u op de hoogte. 

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens bij één van onze programma’s.

Alet Klarenbeek 
Initiatiefnemer UP!

De bestaande groepen – hobbyclubs, koffieochtenden, koren, sportclubs – 
waren blij dat ze dankzij In je Uppie aan de Lijn in contact konden blijven.  
We merkten tegelijkertijd dat individuele ouderen het spannend vonden om 
mee te doen. Dat is begrijpelijk en niet nieuw: ook bij de live gesprekken moet 
menigeen een drempel over. Zeker tijdens corona, waar angst en onzekerheid de 
boventoon voerden, aarzelden ouderen. Wie zijn daar dan nog meer aan de lijn? 
Wie garandeert dat wat ik zeg, niet wordt doorverteld? Het zijn begrijpelijke 
vragen en ze raken precies de kern, waar het in 2018 allemaal om begon.

In dat jaar las ik een onderzoek van KBO-PCOB over levensvragen van 
ouderen. Veel mensen van de oudere generatie hadden niet de kans gehad om 
te studeren en te worden wie ze wilden zijn. Als ze hun leven over konden 
doen, dan zouden zes van de tien ouderen hun leven anders inrichten. Ruim 
één op de drie zou een (andere) opleiding kiezen, één op de vier een ander 
beroep; veertien procent een andere partner en één op de tien zou anders 
omgaan met zijn of haar lichaam. 
Ik schrok van die aantallen. En u? Ik realiseerde me hoe weinig we eigenlijk 
van elkaar weten en bracht het onderwerp ter sprake bij een ontmoeting met 
ouderen in Leeuwarden. Wat er vervolgens gebeurde was hartverwarmend. 
Alledaagse en bijzondere ervaringen werden gedeeld: over spijt na gedane 
acties of juist over onverrichte zaken. De aanwezigen waren het erover eens:  
je houdt meestal je mond over lastige onderwerpen, uit angst voor kritiek 
of een afwijzing. Nu, in het gesprek, bleek het tegendeel: juist door te delen 
ervaar je herkenning en mededogen en voel je je begrepen en gesteund. 
Terugrijdend naar Amsterdam bedacht ik me dat de meesten van ons wel 
ergens spijt van hebben; het is belangrijk om jezelf te kunnen vergeven en 
in beweging te komen. Veranderen is moeilijk, zeker als je al heel wat jaren 
meegaat, maar het kán, al is het maar een beetje. Die kleine verandering in 
koers, brengt het schip in een andere haven. Als je in je eentje loopt na te 
denken, draai je vaak in steeds dezelfde cirkels rond. Ga je met anderen in 
gesprek, dan brengt dat nieuwe inzichten: over je eigen standpunt en dat van 
anderen. Wat een rijkdom! Al mijmerend ontstond het idee voor In je Uppie: 
ouderen in gesprek brengen over onderwerpen die ertoe doen als je ouder 
wordt en waarover normaal gesproken niet zo snel wordt gepraat.

Inmiddels zijn we landelijk honderden groepsgesprekken en duizenden 
deelnemers verder. Meer en meer ouderen worden zélf gespreksleider. 
Misschien denkt u nu – al lezend – dat is ook iets voor mij. Neem gerust 
contact met ons op! Het is bijzonder en dankbaar om op deze manier 
ontmoetingen te organiseren en alle verhalen te horen. Ook – zeg maar 
gerust vooral – in Fryslân is In je Uppie een succes en dat maakt mij als ‘Fries 
om utens’ extra blij. Projectleider Annewiep Bloem is in de hele provincie 
actief en in het kielzog van ZuidOostZorg, partner van het eerste uur, 
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Sommige mensen hebben iets extra’s. 
Ze voelen direct vertrouwd. Je kan 
je verhaal bij hen kwijt. Ze luisteren 
naar je, zién je. Irving Gill is zo 
iemand en een graag geziene gast 
bij de In je Uppie-gesprekken in de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
Hij zegt misschien niet zo veel, maar 
achter zijn rustige blik en zachte stem 
gaat een wijze man schuil.

Als Irving over straat loopt, maakt hij 
vaak oogcontact met onbekenden.  
“Ik denk dat ik iets uitstraal. Ik zeg 
gedag en vaak volgt dan een praatje.” 
Hij valt op bij mensen en andersom 
geldt hetzelfde. “Ik zié mensen.” 

Irving houdt ervan om mensen met 
elkaar in contact te brengen. “Het 
geeft een veilig gevoel. Je kan van 
elkaar leren.” Dat ervoer Irving al op 
jonge leeftijd, toen hij opgroeide in 
Suriname en mensen ontmoette die, 
vergeleken met hem, een primitief 
leven leidden. Zelf groeide hij op in 
de stad Paramaribo, in het ‘moderne’ 
leven, en werkte als landmeetkundige 
in het oerwoud van Suriname. 

Waarom is het verschil zo groot 
tussen de stad en het oerwoud?, 
vroeg hij zich af. 
“Nu weet ik hoe bepalend het is waar 
je wieg heeft gestaan. De één heeft 
gestudeerd, de ander is nooit naar 
school geweest, maar we hebben 
allemaal een manier gevonden 
om onszelf staande te houden. We 
kunnen elkaar ondersteunen en 
helpen, juist omdat we anders zijn. 
Daarom breng ik graag mensen met 
elkaar in contact.”

Het fascineert Irving hoeveel rek 
er in een mens kan zitten. “Als je 
veerkracht kan opbrengen in tijden 
van nood, heb je daar je hele leven 
profijt van.” Hij heeft zelf ook het een 
en ander meegemaakt, maar daarover 
uitwijden past niet echt bij zijn 
bescheiden levenshouding. Hij vertelt 
liever over een raadselachtige droom, 
die hij ooit had. “Ik was aan het werk 
in het oerwoud en ik viel. Het was 
beangstigend. Terwijl ik aan een tak 
hing, kon ik kiezen: loslaten en nog 
verder vallen of mezelf optrekken 
naar boven. Ik koos voor het eerste. 

Ik liet los, schrok wakker en besefte 
dat ik niet dood was. Sindsdien ga ik 
gemakkelijker met tegenslagen om. 
Als iets tegenzit, probeer ik het altijd 
direct op te lossen en door te gaan.”

Elke vrijdag komen Irving en andere 
ouderen uit de Spaarndammerbuurt 
bij elkaar. Het is een hechte groep, 
die elkaar in de loop van de tijd steeds 
beter heeft leren kennen. Irving vindt 
de In je Uppie gesprekken heel prettig. 
“De sfeer is ontspannen en gezellig, 
waardoor iedereen zichzelf kan 
zijn. We hebben respect voor elkaar. 
Soms heb je een verschillende kijk op 
dingen, maar dat geeft niks.” Irving 
geniet vooral van de persoonlijke 
verhalen, die maken dat je iemand 
beter leert zien en begrijpen. 
“Waarom doet iemand iets? Denk 
verder dan wat jij geleerd en ervaren 
hebt, probeer ook een andere kant te 
zien van het leven en van de mensen 
om je heen.” 

Irving Gill (80) 

Ik liet los en ik viel
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Gabriëlle laat zich niet zomaar van 
de wijs brengen. Ze staat positief in 
het leven en dat heeft ze te danken 
aan haar opvoeding. “Ik ben altijd 
positief, ondanks alles en dankzij 
alles.” Haar optimistische kijk op het 
leven kwam tijdens een In je Uppie- 
gesprek ter sprake, in de Bibliotheek 
Den Haag. 

“Ik had de beste moeder van de 
wereld”, begint Gabriëlle haar 
verhaal. Haar moeder, een Française, 
was filosofisch, intellectueel en 
hoogsensitief. “Dat laatste heb ik 
ook”, vertelt Gabriëlle. “Als het leven 
je iets triests brengt, dan wordt het 
dubbeltriest als je hoog-sensitief bent. 
Maar vreugde komt ook in tweeën. 
En dan is het niet zo erg dat je zo 
gevoelig bent.” Ze lacht.

Gabriëlle is als optimist geboren. 
Natuurlijk heeft ze ook wel eens 
mindere dagen, maar die zijn op 
de vingers van één hand te tellen. 
“Mijn moeder zei altijd: “Je moet van 

binnenuit naar buiten leven. Wat van 
binnen zit, dat ben jij. Daar zit je ziel.” 

De wijze les van haar moeder brengt 
ze nog iedere dag in de praktijk.  
De wereld is vol kansen om iets van 
het leven te maken. “Iedere ochtend 
ben ik dankbaar dat ik weer mag 
meedoen. Dan zeg ik: ‘We gaan er 
weer een fijne dag van maken!’ Vaak 
weet ik dan nog niet hoe, maar er 
komt genoeg op mijn pad.” 

Gabriëlle zou graag zien dat anderen 
ook wat positiever zijn. Laatst liet 
een ouderenwerkster een briefje bij 
haar achter met daarop vijfentwintig 
telefoonnummers. “De één kan ik 
bellen voor hulp bij depressiviteit, 
de ander weet wat ik moet doen als 
ik zelfmoordneigingen zou krijgen. 
Geen één nummer kan ik bellen voor 
een portie geluk.” Die negativiteit ziet 
Gabriëlle overal. “Het wordt gevoed. 
Mensen kakken in. Dat vind ik 
eeuwig zonde. Je kan beter focussen 
op wat je wél kan en hebt.” 

Gabriëlle laat zich niet uit het lood 
slaan en onderneemt veel. Ze maakt 
paddenstoelen van keramiek, 
wandelt veel met haar hondje, leest 
graag en ze gaat regelmatig naar In 
je Uppie-gesprekken. “Ik vind het 
schitterend om met anderen te praten 
over allerlei onderwerpen. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar andermans leven. 
Wat heeft iemand beleefd? Iedereen 
heeft zijn eigen levensboek.” 

Gabriëlle straalt en motiveert anderen 
om ook positief te zijn. Daar wordt de 
wereld een stuk vrolijker van!

Gabriëlle van der Lem (78)

Ik ben altijd positief, ondanks 
alles en dankzij alles
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Natuurlijk is ieder mens uniek. 
Elk verhaal is bijzonder. De vrouw 
die tijdens het In je Uppie gesprek 
in Dokkum niets zegt, maar 
gespreksleider Ate de Jong na afloop 
wel toevertrouwt: “Als die corona nog 
lang duurt, hou ik het voor gezien. 
Dit is geen leven.” Die zin zal Ate 
nog lang bijblijven. Maar tijdens die 
bijeenkomst wordt hij vooral geraakt 
door een andere deelnemer. Een 
persoonlijk verslag van Ate:

Eén van de deelnemers, slechthorend, 
kan de anderen niet goed verstaan. 
Ik kies een andere plaats, zodat hij 
en ik elkaar aan kunnen kijken. 
Het helpt niet. De man probeert een 
richtmicrofoon steeds te verplaatsen. 
Dat werkt ook niet. Even overweegt 
hij te vertrekken. Dan ziet hij dat er 
vanwege de corona-opstelling van 
de tafels ruimte is, precies in het 
midden van de groep. Zonder wat te 
zeggen pakt hij zijn stoel en zet ‘m 
mooi centraal, tussen alle anderen in. 
Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is – en dat is het ook. Probleem 
opgelost. Dit heet assertiviteit. Daar 
zijn cursussen voor, maar die heeft hij – 
Wâldman – niet nodig.

Wâldmensen zijn de expressievere 
– sommige zeggen: explosievere – 
Friezen. De man waar het over gaat is 
Hepke Braam uit Feanwâlden.

Aan het eind van de bijeenkomst, 
rond het thema ‘spijt’ raakt hij mij 
– en anderen – opnieuw. Hij vraagt 
het woord en neemt ons mee naar 
zijn jeugd, meer dan een halve eeuw 
geleden. Hij had een vriend, toen zijn 
beste kameraad, en die emigreerde 
naar Amerika. Een tijdlang schreven 
beide vrienden elkaar brieven, daarna 
verwaterde dat. Op een dag kreeg 
Hepke het bericht dat zijn vriend 
zichzelf van het leven had beroofd. 

Hepke wacht even. “En nu”, zegt hij, 
“nu heb ik er spijt van dat ik toen 
geen contact heb gehouden. Ik vraag 
me af of ik mijn vriend erdoorheen 
had kunnen slepen.”

Het is doodstil in het zaaltje. Ik vraag 
Hepke of hij de naam van die vriend 
wil noemen en ik denk: dan is die 
vriend er weer een beetje bij.

Die vraag valt niet goed, zie ik aan 
Hepkes gezicht. “Waarom wil je dat 

weten?” zegt hij. Ik denk koortsachtig 
na. Zie begrafenissen voor me waar 
kaarsen worden aangestoken voor 
mensen die er niet meer zijn en die 
worden gemist, juist dan. Ik denk aan 
de dichtregels van Neeltje Maria Min: 
“Noem mij, bevestig mijn bestaan.” 
Maar het is me te intellectueel.  
Ik zeg niks en knik alleen maar 
naar Hepke. “Ik heb er nooit eerder 
over gesproken, maar dit heeft mij 
levenslang dwars gezeten”, zegt hij.

Maanden later tref ik Hepke Braam 
opnieuw. We maken een video voor 
stichting De Friesland, die het (mede) 
mogelijk maakt dat zo’n veertig 
vrijwilligers worden opgeleid tot 
gespreksleider bij UP! Hepke speelt 
in de video een belangrijke rol. Hij 
zegt dat hij zich sinds die bijeenkomst 
in Dokkum heeft afgevraagd 
waarom hij het verhaal over zijn 
kameraad vertelde, aan een groep 
wildvreemden bovendien. Hij geeft 
zelf het antwoord: “Ik voelde me daar 
vertrouwd en geaccepteerd.”

De video is te zien op de website 
van stichting De Friesland: 
stichtingdefriesland.nl/in-je-uppie. 

Hepke Braam (86)

Ik voelde me vertrouwd 
en geaccepteerd

i n t e r v i e w
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“Erover praten is zo belangrijk.” 
Vier jaar geleden kwam de man 
van Martha Addens om bij een 
bedrijfsongeval. Tijdens een  
In je Uppie-gesprek deelt ze haar 
ervaringen met leeftijdsgenoten. 

Martha’s man was vrachtwagen-
chauffeur. Het ging mis op een  
donderdagmorgen, toen hij moest 
lossen bij een bedrijf in Wateringen. 
De lading op een heftruck kantelde 
en viel precies op de plek waar de 
man van Martha stond. “In het  
ziekenhuis heeft hij drie dagen 
gevochten voor zijn leven, maar het 
mocht niet zo zijn”, vertelt Martha. 
“Het ergste vind ik dat ik hem niet 
meer heb gesproken.” 

De dagen, weken en jaren erna praat 
Martha veel over het ongeluk.  
Het was een heftige periode.  
Het bedrijfsongeval werd onderzocht: 
het bedrijf moest een boete betalen, 
maar deed dat niet. “Een week 

voordat de openbare zitting in de 
rechtbank plaatsvond en ik eindelijk 
mijn kant van het verhaal kon 
vertellen, betaalde het bedrijf alsnog. 
Ik heb veel steun gehad aan de 
mediators van de rechtbank. Ze zijn 
veel bij mij thuis geweest.” 

De dagelijkse telefoongesprekken met 
haar zoon zijn een grote troost. “Mijn 
man was altijd onderweg. We belden 
iedere dag, dan hadden we even een 
praatje. Nu belt mijn zoon iedere 
avond en dan doen we hetzelfde.  
Dat doet me goed.”

’s Avonds in bed neemt Martha de 
dag nog eens door. Met haar man. 
“Ik praat met hem. Ik krijg geen 
antwoord, maar we hebben nog 
steeds die babbel.” Ook denkt ze 
veel terug aan de mooie momenten 
met hem. De fijne vakanties die ze 
samen hebben beleefd. “Hij was een 
keiharde werker en hij was er altijd 
voor me.”

Het ongeluk gebeurde op 17 augustus, 
ruim vier jaar geleden. “Mijn zoon 
plaatste een mooie foto van hem en 
zijn pa op Facebook. Mijn zoon is ook 
vrachtwagenchauffeur. Ze kwamen 
elkaar onderweg nooit tegen, maar 
één keer wel. Daar is toen een foto 
van gemaakt. Zo fijn dat dat moment 
is vastgelegd.” 

Door stil te staan bij wat je werkelijk 
bezighoudt en erover te vertellen, 
maak je contact met de mensen om je 
heen. Martha merkt dat praten over 
het verlies van haar man haar goed 
doet, ook tijdens het In je Uppie-
gesprek. “De andere deelnemers 
waren zo meelevend en lief. Eén van 
hen heeft onlangs ook haar man 
verloren. Het is fijn om daar samen 
over te kunnen praten, zonder dat het 
zwaar wordt.”

Martha Addens (67) 

Praten over verlies biedt troost
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Ik ben veel in de tuin nu met dit weer
En word omringd met veel, onstuimig groeien

De roos in de knop, de rodondendrons bloeien,
Die levensdrift alom doet bijna zeer

Al valt er sneeuw, al gaat de storm tekeer
Al vriest het ’s nachts nog zo op binnenwegen

Nooit denkt de hazelaar, de blauweregen
Nou, als het zo moet, dan doe ik het niet meer

En zie dan mij, geheel terneergeslagen
Tot niets in staat en pruilend als een kind

Omdat een lieve vriend niet op kwam dagen
Ik enkel virus in mijn mailbox vind

Hoe leer ik toch teleurstelling verdragen
Oh, was ik maar een bloesem in de wind

Is er iemand die hier iets in herkent? Was er iemand graag 
‘als een bloesem in de wind?’”

v e r s l a gv e r s l a g

“Zoals een veld met sneeuwklokjes”, roept iemand.  
“Of een heerlijk kopje koffie.”

Gespreksleidster Riek brengt een verdiepende vraag in: 
“Klopt het dat we door de ervaringen die we opdoen in 
het leven het meeste veerkracht opdoen, omdat je daar nu 
eenmaal het sterkst door wordt?”
Er wordt instemmend geknikt. “We kennen de 
beproevingen van het leven. Door je levenservaring doe je 
veerkracht op. Juist wat het leven zwaar maakt, daar word 
je sterker van. Je moet het eerst ervaren en doorleven. 
Niemand kan je vertellen hoe dat werkt. Dat moet je zelf 
doen. En het steunt je, dat je het leven uit jezelf weer op de 
rails hebt gekregen.”
Regina, die alle verlegenheid achter zich heeft gelaten, 
zegt: “Soms ben je verbaasd over jezelf, wat je allemaal 
aankan! Al die ervaringen, die neem je met je mee.”

Floor, die nog niet veel heeft gezegd, maar van achter 
haar grote bril alles goed heeft geobserveerd, neemt het 
woord en zegt kordaat: “Ik zit helemaal nergens meer 
mee. Ik ben nu 81 en ik ben nergens meer bang voor.  
Na alles wat ik heb meegemaakt, ligt er zóveel achter me. 
Wat kan me nu nog gebeuren?!”
Iedereen lacht. De sfeer is goed. In een klein uur tijd is de 
stemming in dit groepje veranderd van verlegen en een 
tikkeltje gereserveerd tot open, warm en betrokken naar 
elkaar. 

Riek vraagt een korte reactie: “Hoe is het om mee te 
doen aan In je Uppie?” Iedereen vond het een prettige en 
mooie ervaring. Het is fijn om iets te delen en elkaar ook 
wat beter leren kennen. Een mooie basis voor een echte 
vriendinnenclub.

Vandaag leidt Riek het gesprek. Ze mijmert boven een kop 
koffie, voordat de deelnemers binnendruppelen. “Ik weet 
het niet. Ik ben nieuwsgierig, maar ik wil natuurlijk niet te 
veel vragen, want misschien vindt iemand dat vervelend. 
Het is vandaag mijn eerste keer als gespreksleider. Ik heb 
in mijn werkzame leven veel voor groepen gestaan, maar 
dit vind ik echt wel spannend. Het gaat over persoonlijke 
dingen, daarover praat je niet zo vaak.”

Bij De Vriendinnenclub, een initiatief van WIJ Heemstede, 
zitten op een nazomermiddag zes vrouwen en Riek om 
tafel. Er is thee en er zijn koekjes. Het raam van het lokaal 
in het buurttheater staat wagenwijd open en buiten hoor 
je spelende kinderen. Het thema waarover ze vandaag 
spreken is ‘veerkracht’.

Riek trapt uitnodigend af. “Nou dames, daar zijn we dan. 
Op de bijeenkomst van De Vriendinnenclub. Ik begin met 
het voorlezen van een gedicht van George Groot:

Na een korte stilte durft Betty1 als eerste te reageren.  
“Dat klinkt me niet echt stevig genoeg. Liever de boom 
dan de bloesem. Ik houd me liever goed vast aan wat ik 
wél kan. Houd je vast aan wat je kán.”
Ze kijkt voor zich uit en je ziet herinneringen door haar 
heengaan. Er wordt instemmend geknikt. 
Na een lichte aarzeling volgt Lies. “Niet zo lang geleden 
ben ik een cursus Creatief Leven2 gaan doen, omdat ik 
na een heel vol leven, door ziekte en corona ineens bijna 
helemaal niets meer deed. Maar ik weet van mezelf: 
ik kom weer uit die put. Het is een onderdeel van het 
bestaan, ik kom er wel weer uit.”

De sfeer wordt losser en ook Regina, die vandaag voor 
de eerste keer bij De Vriendinnenclub is, vertelt dat ze 
net terug is in Nederland, nadat haar man vorig jaar 
is overleden. Ze klimt langzamerhand uit het dal en 
onderneemt dingen om mensen te leren kennen. En dat is 
best spannend. 
Dan barst Karin enthousiast los. Ze vertelt over een 
stenen potje, dat ze ‘het Sterrenpotje’ noemt, en vult met 
kleine briefjes. “Er gebeuren zoveel mooie kleine dingen. 
Dat iemand je vrolijk groet, bijvoorbeeld. Hele gewone 
dingen, maar dingen waar je blij van wordt.  
Ik schrijf ze op, maak briefjes en die stop ik in dat potje. 
Het is gewoon een aardewerken potje hoor, met sterren 
erop. Daarin stop ik alle mooie dingen die ik ervaar.  
Dat kan van alles zijn. Als ik soms een dip heb, dan keer  
ik het potje om en dan lees ik al die briefjes. En dan kan  
ik er weer tegen.”

De stemming is vrolijk en de voorbeelden buitelen 
over elkaar heen. Voorbeelden van gewone, dagelijkse, 
gelukkig makende dingen en ervaringen.

Het is even 
wennen

1      Het is het eerste In je Uppie gesprek in de regio, niet alleen voor Riek, maar voor alle deelneemsters. Omdat het zo nieuw en onbekend 
is, vinden de vrouwen het prettig om niet met hun echte naam en toenaam genoemd te worden. Ook al is de insteek van In je Uppie om 
vooral te zijn wie je bent, geven wij in het kader van dit magazine graag gehoor aan dit verzoek.

2      De cursus Creatief leven is een cursus van 8 fysieke bijeenkomsten die door WIJ Heemstede wordt gegeven voor wie veel last heeft  
van eenzaamheid en dat wil veranderen. 

In je Uppie gesprekken kennen een vaste opbouw. Er is altijd een 
gespreksleider aanwezig om het gesprek in goede banen te leiden. 
Gespreksleider Riek is één van hen. Ze heeft een korte opleiding bij 
UP! gevolgd om zich te bekwamen in de methodiek, die vooral is 
gebaseerd op vragen stellen en ‘niet doen’: niet coachen, oordelen 

of invullen. Wat er is, is goed. 
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In je Uppie-gesprekken vinden plaats in samenwerking met 
zorg- en welzijnsorganisaties en met gemeenten als onderdeel 
van culturele of maatschappelijke projecten. Zo werken we 
samen met het Platform Armoede en Schulden Fryslân in het 
kader van verborgen schulden en armoede. Met het Netwerk 
Palliatieve Zorg in Amsterdam werken we aan het brede 
thema afscheid. De mogelijkheden zijn legio. 

De In je Uppie-methodiek is een Europees gedeponeerd merk 
en een door Movisie1 erkende effectieve sociale interventie 
tegen eenzaamheid. Als je In je Uppie wil inzetten bij je 
organisatie of project, doorloop je een aantal stappen:

1      Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende 
aanpak van sociale vraagstukken.

Hoe gaat dat in zijn werk, als een 
organisatie In je Uppie wil opnemen in 

haar activiteiten voor ouderen?

Kennismaking

Het is maatwerk. Elke organisatie heeft een eigen agenda, 
vraag of project waarbinnen In je Uppie een rol kan 
spelen. Hebben ‘jouw’ ouderen behoefte aan zingeving? 
Wil je verdieping op bepaalde thema’s bewerkstelligen? 
Eens een ander gesprek tijdens de koffieochtend? 
Of wil je oudere vrijwilligers een betekenisvolle rol 
geven als gespreksleider? 
Eén van onze projectleiders geeft graag tekst en uitleg 
en verkent met jou de mogelijkheden tot samenwerking.

Gespreksleiders werven

Gespreksleiders kunnen medewerkers 
van de organisatie zijn of ouderen uit 
de regio. Ze worden altijd opgeleid 
door UP! en begeleid met intervisie- en 
inspiratiebijeenkomsten. 

UP! levert:
• Een functieprofiel voor vrijwillige 

gespreksleiders
• Een wervingsflyer om te verspreiden 

in de regio
• Een eendaagse training voor de 

nieuwe gespreksleiders
• Een handboek met de methodiek  

en praktische tips
• Intervisie en persoonlijke begeleiding
• Inspiratiebijeenkomsten met 

gespreksleiders uit het hele land
• Indien van toepassing: coördinatie en 

techniek van de telefonische  
In je Uppie Aan de Lijn-gesprekken

Gesprekken organiseren

Eén van de belangrijkste stappen is het werven 
van deelnemers. Hóé je communiceert is daarom 
net zo van belang als wát je communiceert. Het is 
vaak de flyer die ouderen over de streep trekt om 
deel te nemen. 
UP! heeft de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan en kent de do’s en don’ts. UP! levert 
flyers en ander communicatiemateriaal, zodat je 
gelijk aan de slag kan.

UP! levert:
• Communicatiemateriaal, zoals flyers, posters 

en persberichten
• Een online bibliotheek met waardevolle 

informatie en gespreksstarters
• Organisatorische ondersteuning bij de 

planning en realisatie van gesprekken
• Beknopte verslaglegging van de In je Uppie 

gesprekken

Zeg het voort!

Je draagt als organisatie met de In je Uppie  
methodiek eigentijdse visie uit op ouder  
worden en zingeving. Ook neem je 
verantwoor delijkheid voor (mogelijke)  
eenzaamheid bij ouderen. Dit biedt kansen  
om publiciteit te genereren in de lokale en 
regionale media en op bijeenkomsten. 
UP! is landelijk actief en neemt alle partners 
mee in haar communicatie. Zo is je organisatie 
dus ook zichtbaar op een landelijk podium.

UP! levert:
• Persbericht voor (lokale) media
• Advertentie op maat
• Landelijke zichtbaarheid op congressen 

en op social media

Haal de methodiek in huis

In je Uppie is een duurzaam programma.  
Je kan als organisatie de methodiek zelf in 
huis halen en blijvend inzetten met een  
train-de-trainer aanbod. UP! leidt 
medewerkers uit jouw organisatie op, om de 
methodiek in te zetten richting vrijwillige 
gesprekleiders en deel te nemen aan 
landelijke inspiratiedagen.

UP! levert:
• Een train-de-trainer programmaplan 

inclusief trainingen, online of live
• Een jaarlijkse inspiratiedag voor 

gespreksleiders vanuit het hele land

Deel je ervaringen

Je zal zien, er komen zoveel mooie verhalen langs 
tijdens de gesprekken, daar wil je misschien iets mee. 
UP! kan dit op meerdere manieren voor je realiseren, 
bijvoorbeeld met een speciale podcastserie, een live 
of online talkshow of een magazine. UP! heeft als 
programmamaker veel en brede ervaring.

UP! levert:
• De mogelijkheid om aanvullende programma’s 

te maken, zoals een podcast of talkshow: van 
inhoudelijk programma en regie, tot productie, 
technische realisatie en alle bijkomende 
communicatiemiddelen en PR
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g e s p r e k s l e i d e r s g e s p r e k s l e i d e r

In het dagelijks leven maken we meestal 
een praatje over het laatste nieuws, het weer 
en de kleinkinderen. Daar is helemaal niks 
mis mee. Toch merken we bij In je Uppie dat 
je nét even een ander gesprek hebt, zodra je 
een onderwerp op tafel legt. Hoop, afscheid, 
vergeving; het zijn thema’s – aangedragen 
door ouderen zelf – die uitnodigen tot een 
goed gesprek met veel invalshoeken. Afscheid 
kan gaan over het afscheid van je leven, maar 
ook over het afscheid van je fiets, en dus van 
je mobiliteit. Wat doet dat met je en hoe kan 
je het verlies opvangen?

De In je Uppie- gesprekken vinden plaats  
in series van drie of vier gesprekken.  
Het maakt niet uit of ouderen één of meerdere 

keren meedoen, maar wie vaker aanhaakt, 
raakt vertrouwd met elkaar en ervaart 
hoeveel herkenning én nieuwe inzichten het 
delen van verhalen biedt. 

Een gespreksleider leidt het gesprek in goede 
banen en verleidt de aanwezigen om verhalen 
te delen. De gespreksleiders worden opgeleid 
door UP! en zijn meestal vrijwilligers en 
professionals, die samenwerken met lokale 
maatschappelijke organisaties.  

Wie zijn deze gespreksleiders en hoe 
ervaren zij de gesprekken? We praten met 
Guillaumine, Marty en Benyounes over de 
mooie en aandoenlijke momenten die hen het 
meest zijn bijgebleven.

Luisteren, leiden 
en verleiden 

Er is zoveel herkenning 
en positiviteit
Guillaumine Nelom

Gesprekken voeren met en trainingen geven aan 
vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en jongeren deed Guillaumine Nelom veel, maar 
nooit eerder werkte ze met ouderen. Tot vorig 
jaar. Als gespreksleider voor UP! praat ze met 
ouderen over thema’s als vriendschap, opnieuw 
beginnen en moed. 

Guillaumine leidde tijdens de coronapandemie 
veel telefonische In je Uppie-gesprekken, 
maar haar mooiste herinneringen bewaart ze 
vooral aan de live gesprekken op locatie in de 
Bibliotheek Den Haag, in de wijk Laakkwartier. 
“Ouderen spraken zich vrij uit, er ontstond 
een band, onderlinge solidariteit en er was veel 
begrip voor elkaar.” Vooral het thema ‘opnieuw 
beginnen’ maakte indruk. “De deelnemers 
waren allemaal 80 jaar. Ze hadden al zoveel 
momenten meegemaakt waarbij ze opnieuw 
moesten beginnen; door het overlijden van 
de partner of een scheiding, vanwege een 
verhuizing of als de kinderen uit huis gaan. 
Iedereen herkende elkaars ervaringen.”

Eén van de deelnemers die Guillaumine is 
bijgebleven: “Een mevrouw was echt een 
Haags baken van levenslust. Ze bracht zoveel 
positiviteit en stimuleerde anderen om ook 
op deze manier naar zichzelf te kijken. Haar 
levensmotto is: ‘beleef de dag alsof die eeuwig 
kan duren’. Elke dag maakt ze er iets van, 
’s avonds vraagt ze zich af of ze tevreden is. 
En dat is eigenlijk altijd zo, vertelde ze. Haar 
positiviteit werkte aanstekelijk. Ze nam de 
andere deelnemers mee in haar manier van 
leven en ze staken daar duidelijk iets van op. 
Dat was prachtig om te zien!” 

g e s p r e k s l e i d e r s
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Oor hebben voor  
elkaar
Benyounes El Majdoub

Toen corona in het voorjaar van 2020 haar 
intrede deed en iedereen binnen moest 
blijven, organiseerde UP! razendsnel 
telefonische In je Uppie-groepsgesprekken. 
Dat gebeurde – met dank aan het 
Laurensfonds – in samenwerking met 
Coalitie Erbij in Rotterdam. Benyounes El 
Majdoub was gespreksleider vanuit PIT010. 
Hij sprak met de deelnemers veel over corona, 
maar er was ook – juist! – veel ruimte voor 
andere thema’s en persoonlijke verhalen.

Iedereen kon inbellen, ook mensen met 
een ouderwetse telefoon aan een draadje. 
Het is natuurlijk wel even wennen, zo’n 
groeps gesprek aan de telefoon, zonder dat 
je elkaar kan zien. Voor Benyounes, maar 
ook voor de deelnemers. “Na verloop van 
tijd voelde het als een gesprek tussen goede 
buren of vrienden. De deelnemers leerden 
elkaar steeds beter kennen, waardoor de 
gesprekken persoonlijker werden. Mensen 
hadden ‘oor’ voor elkaar. Eén dame vertelde 
dat ze kort geleden haar man was verloren na 
een bedrijfs ongeval. Dat was een emotioneel 
moment.”

Al duurt het soms even voordat sommige 
deelnemers ‘los’ komen, toch heeft een 
groepsgesprek aan de lijn ook voordelen, 
vertelt Benyounes. “Dat je fysiek niet bij 
elkaar bent geeft misschien wel een extra 
dimensie aan het gesprek. Het kan voor 
iemand juist veiliger voelen om een verhaal 
te vertellen, omdat je niet direct de reactie of 
mimiek van een ander ziet.” 

Niemand buitenspel 
Jan Wagenaar

Boeven vangen en voor de rechter brengen. In zijn 
werk als rechercheur vond Jan Wagenaar (71) uit 
De Westereen de verhoren altijd het mooist. Nu 
is hij vrijwillig gespreksleider voor de In je Uppie 
gesprekken. 

Menselijke verhalen interesseren Jan. Hoe is 
iemand opgevoed? Wat heeft hij of zij gemist?  
Die nieuwsgierigheid heb je ook nodig voor het 
leiden van een In je Uppie gesprek. Eerst zorgen 
voor een goeie, vertrouwde sfeer, met muziek of 
een gedicht, en vaak is dan één vraag genoeg: 
“Wat docht it mei jo?”

Jan vindt het prettig en terecht dat er veel 
aandacht is voor het Fries tijdens een In je Uppie 
gesprek. Je kan je het best uitdrukken – zeker 
als het om gevoelens gaat – in je eerste taal, de 
memmetaal. Jan kent in zijn eigen omgeving 
ouderen die amper Nederlands kunnen praten, laat 
staan lezen of schrijven. In Peasens-Moddergat 
bijvoorbeeld, daar roepen ze regelmatig: “Heare 
heare, hoe hast it yn ’e holle krigen?” Iemand die 
geen Fries verstaat zal denken dat ze daar de naam 
van de Heer wel heel vaak gebruiken, maar in 
Peasens-Moddergat maken ze daarmee duidelijk 
dat ze heel erg verbaasd zijn. Als je dat niet 
begrijpt, mis je essentiële dingen: “Dêrom fyn ‘k  
it moai dat Up dêr rekken mei hâldt.” 

Jan is sportfanaat. Aan de muur hangt het brevet 
dat je krijgt als je de Elfstedentocht op drie 
manieren hebt volbracht: schaatsend, lopend 
en fietsend. Zaterdags doet hij voor de regionale 
omroep verslag van voetbalwedstrijden. ‘Niemand 
buitenspel’ zou zijn levensmotto kunnen zijn. 
Eigenlijk zou elk dorp daarom zijn eigen In je 
Uppie groep moeten hebben, vindt hij.

g e s p r e k s l e i d e r s g e s p r e k s l e i d e r s
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Lokaal samenwerken:  
hoe doe je dat?
Eenzaamheid hoort bij het leven, maar dat betekent niet 
dat ouderen daarvan de dupe moeten zijn.  
De Rotterdamse netwerkorganisatie Coalitie Erbij werkt 
samen met meer dan 100 partijen, waaronder het  
Sint Laurensfonds. Samen pakken zij eenzaamheid aan. 
Lokaal samenwerken; hoe doe je dat? 

pa r t n e r spa r t n e r s

vijf welzijnsorganisaties. Onze 
focus lag op het aanpakken van de 
eenzaamheid onder Rotterdamse 
ouderen. Vanaf de start richten we 
ons op professionals en vrijwilligers 
die dagelijks bezig zijn met het thema 
eenzaamheid. Het is een bewuste 
keuze, om ons niet óók te richten op 
de eenzame Rotterdammers. Het is 
belangrijk dat de buitenwereld weet 
‘waarvan je bent’.” 

De samenwerking valt of staat met 
de inzet van partners. “De coalitie 
stimuleert partners en geeft hen 
een podium.” Vooral dat podium is 
belangrijk, vindt Veronique. “Het is 
belangrijk de schijnwerper te richten 
op onze partners. Zij doen het.”

Saskia vult aan: “Je moet een netwerk 
hebben, weten wie de spelers zijn 
en openstaan voor mogelijkheden. 
Wees ook concreet, weet wat je wilt. 

juist een grote behoefte aan te zijn”, 
zegt Saskia. “Deelnemers gaven aan 
deze versie van In je Uppie prima te 
vinden, het hoefde voor hen niet per 
se live.” UP! werd uitgenodigd in 
Rotterdam voor het verkennen van 
de mogelijkheid om het stedelijk uit 
te rollen. Veronique: “Er bestaan al 
tal van activiteiten voor ouderen, de 
telefonische groepsgesprekken zagen 
we als een mooie aanvulling.” 

Samenwerken
Veronique en Saskia kenden elkaar 
al, maar een lokale samenwerking 
starten kan ook als je elkaar nog 
niet kent. Een netwerk is belangrijk, 
het gaat vooral om respect, elkaar 
iets gunnen en tijd investeren. Hoe 
zorg je voor een stevige en prettige 
samenwerking? 

Veronique: “We zijn acht jaar geleden 
begonnen als klein netwerk van 

Veronique Vaarten, voorzitter van 
Coalitie Erbij, en Saskia Evers, 
projectadviseur bij Sint Laurensfonds, 
kenden elkaar al voordat ze in 2020 
de handen ineensloegen. Tijdens een 
jaarlijks overleg van Fondsen voor 
Ouderen maakte Saskia kennis met 
UP! De verfrissende aanpak sprak 
haar aan, waarop ze vrijwel direct 
belde met Veronique. “Dit bestaat 
nog niet in Rotterdam, maar het 
kan van grote toegevoegde waarde 
zijn. Is dit iets voor Coalitie Erbij?” 
Vol enthousiasme polste Veronique 
een aantal lokale, maatschappelijke 
organisaties of zij oren hadden 
naar het faciliteren van In je Uppie-
gesprekken. WMO Radar, Creatief 
Welzijn Senioren, Pit010, Avant 
Sanare en Motto wilden graag 
meedoen. 

In sneltreinvaart
Stap twee was het zoeken naar 
gespreksleiders. De deelnemende 
partnerorganisaties leverden allen 
één of meerdere mensen. “Acht 
gespreksleiders werden getraind 
door UP! Zij wierven geïnteresseerde 
ouderen en binnen no-time hadden 
we alles rond”, vertelt Veronique.  
Sint Laurensfonds maakte de snelle 
start financieel mogelijk. 

“De start viel samen met de eerste 
uitbraak van het coronavirus. 
UP! had razendsnel een manier 
ontwikkeld om telefonische 
groepsgesprekken te realiseren”, 
vertelt Saskia. Sint Laurensfonds 
sloeg twee vliegen in één klap: de 
nieuwe techniek van In je Uppie 
Aan de Lijn ondersteunen in de 

Coalitie Erbij
Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties 
en professionals die de sociale betrokkenheid 

vergroten onder Rotterdammers. Het 
uitgangspunt is een inclusieve samenleving. 
De netwerkorganisatie kent een kerngroep 

van acht organisaties. De kerngroep zet grote 
lijnen uit en werkt samen met de gemeente 
Rotterdam. Bij de uitvoering van activiteiten 

zijn steeds wisselende partners betrokken. De 
belangrijkste taak van Coalitie Erbij Rotterdam 

is het ontwikkelen en verspreiden van kennis 
over eenzaamheid, sociaal isolement en 

vergelijkbare thema’s. 

Sint Laurensfonds
Al bijna 400 jaar versterkt Sint 

Laurensfonds Rotterdam en 
omgeving. Dat doet ze samen 

met partners die de wijken 
en bewoners goed kennen. 

Het fonds vindt het belangrijk 
dat mensen met elkaar in 

contact komen, zodat ze zich 
verbonden voelen.

pilotfase én aan de slag gaan in 
Rotterdam. “We konden direct testen 
of de telefonische groepsgesprekken 
werkten en op welke manier”, aldus 
Saskia. Veronique vult aan: “Iedereen 
was hartstikke enthousiast. We 
zeiden direct tegen elkaar: ‘hiermee 
willen we door’.” 

Groei naar 14 deelgebieden
Het enthousiasme van de deelnemers, 
gespreksleiders en de organisatie 
leidde uiteindelijk tot een tweede 
reeks telefonische groepsgesprekken 
in het najaar van 2020. “De 
gesprekken vonden noodgedwongen 
telefonisch plaats, maar daar bleek 

Ik werd getriggerd door het idee van 
UP!, omdat er een mooie presentatie 
werd gegeven. Ik zag beelden, ik 
zag wat het doet met ouderen en 
realiseerde me dat dit in Rotterdam 
nog niet werd georganiseerd. Dat is 
van doorslaggevend belang geweest 
om de boel in gang te zetten.”

UP! heeft genoten van de samen-
werking met ‘Rotterdam’. De lijntjes 
waren kort en dat werkte perfect.  
De gespreksleiders namen de  
deelnemers mee in fascinerende 
gesprekken en het was ontzettend 
ontroerend om – in het hart van de 
eerste coronagolf – te horen hoe blij 
de ouderen waren, dat ze vanachter 
hun eigen voordeur toch contact met 
elkaar konden hebben. En daar ging 
het allemaal om! 
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What’s 
UP!?

1     hoedanwerkconferentie.nl

UP! Maakt sinds 2017 eigentijdse programma’s 
rondom ouder worden vanuit de visie: 

persoonlijke groei is mogelijk tot de laatste 
snik. Door middel van ontmoeting (talkshows, 

groepsgesprekken, werkconferenties 
en podcasts) brengt UP! mensen op een 

persoonlijke manier met elkaar in gesprek 
over uiteenlopende thema’s die ertoe doen als 

je ouder wordt.

Persoonlijke veerkracht

Wie ouder wordt krijgt te maken met verlies: van gezond-
heid, werk, mobiliteit en dierbaren. Wie nieuwsgierig 
is – naar zichzelf en anderen – kan zich misschien beter 
verhouden tot het vele afscheid nemen. Ook het gevoel 
er helemaal alleen voor te staan kan verminderen als je 
erover praat. UP! nodigt uit tot het stellen van vragen, 
oefent veerkracht en biedt mogelijk een antwoord op  
(het risico) van eenzaamheid. 

UP! is een actieve partner in de Nationale Coalitie  
Eén tegen eenzaamheid en aanjager van meerdere coalities 
in het land. 

UP! realiseerde de afgelopen jaren de HOE DAN? werk-
conferenties1 in opdracht van het ministerie van VWS 
en stimuleerde hiermee de lokale samenwerking tussen 
succesvolle interventies, bedrijfsleven en overheid.

Een nieuwe kijk op ouder worden

Ouder worden we met een beetje geluk allemaal, elke dag 
weer. Toch roept het woord ‘oud’ vaak heftige reacties 
op. Iemand haast zich bijvoorbeeld om te benoemen hoe 
jong hij zich voelt. Veel ouderen voelen zich niet langer 
van waarde. Voelen zich zonder aanziens des persoons 
afgeschreven als ‘kwetsbaar’, zoals tijdens corona op 
grote schaal gebeurde. 

Elke leeftijd heeft waarde. Met onze programma’s 
kantelen we de beeldvorming rond ouder worden naar 
een positiever en realistischer beeld. UP! geeft de oudere 
zelf een stem en brengt generatiegenoten met elkaar in 
gesprek.  
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Van talkshow tot podcastplatform 

UP! is de afgelopen jaren in staat gebleken duizenden 
65+-ers bij haar programma’s te betrekken. Zo organiseert 
UP! maandelijkse talkshows in De Nieuwe Liefde en 
De Rode Hoed in Amsterdam. Door corona liggen deze 
programma’s even stil. We realiseren, in opdracht, online 
programma’s en zijn ons ook gaan richten op een nieuw 
medium: de podcast. Voor het honderdjarige Jo Visser 
Fonds maakten we de prachtige serie TOEN&NU, met tien 
verhalen van ouderen, die ondanks tegenslag hun leven 
een geheel nieuwe wending konden geven.  
TOEN&NU is te beluisteren op www.upinnederland.nl, 
Spotify en andere podcastplatforms. 

Van het een komt het ander. Begin 2022 lanceert UP!  
De Luistermap, een online platform, waar we als een soort 
radiogids podcasts samenbrengen, die aandacht geven 
aan ouderen, ouder worden en de thema’s die we in die 
context relevant vinden. 

Ik ben niet eenzaam

Oprichter Alet Klarenbeek heeft zich – met dank aan 
de UP! programma’s, research en tientallen gesprekken 
met ouderen – verdiept in eenzaamheid bij ouderen en 
daarover een boek geschreven: Ik ben niet eenzaam.

Het boek biedt uitgebreid aandacht aan ouder worden en 
de verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen.
Wat werkt goed als je eenzaamheid wil voorkomen en hoe 
kan je juist díe ouderen bereiken die extra risico lopen op 
eenzaamheid? 

Ik ben niet eenzaam is geschreven voor iedereen die zich 
bezighoudt met eenzaamheid en ouderen, bijvoorbeeld 
binnen de overheid en organisaties op het gebied van 
zorg, welzijn en cultuur. Het boek zal ook zeker een breder 
publiek aanspreken en is via www.upinnederland.nl te 
bestellen. 
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373 
gesprekken door heel Nederland

2601
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132
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