
UP! groeps-
gesprekken

presenteert

een du u r z a m e 
effect i e ve  m eth o d i ek 
teg en eenz a a m h e i d



Een duurzame 
effectieve 

methodiek tegen 
eenzaamheid

Wie zichzelf kent, is beter opgewassen 
tegen de uitdagingen van het leven.
Wie vervolgens dat wat als wezenlijk 
wordt ervaren deelt met anderen, staat 
in contact met zichzelf en zijn of haar 
omgeving. Dat alles kan het gevoel van 
er alleen voor te staan – wat veel ouderen 
hebben – verminderen. 

UP! brengt daarom ouderen (65+) op 
een persoonlijke manier met elkaar in 
gesprek over schurende thema’s, die ertoe 
doen als je ouder wordt. Denk hierbij aan 
vriendschap, spijt, intimiteit en opnieuw 
beginnen.

Inmiddels hebben duizenden ouderen 
meegedaan aan deze groepsgesprekken, 
overal in het land.

In deze brochure lees je hoe jouw 
organisatie de groepsgesprekken duur-
zaam kan inzetten.  Door ouderen met 
elkaar in gesprek te brengen kan je 
eenzaamheid bij ouderen verminderen, 
veerkracht oefenen en persoonlijke groei 
stimuleren.

GESPREK

Bewezen resultaat

 · Impact onderzoek van Prof. 
Dr. Maurice de Greef heeft 
aangetoond dat ouderen zich door 
de groepsgesprekken gehoord 
en gezien voelen, zich weer als 
onderdeel van een groep zien en 
minder het gevoel hebben er alleen 
voor te staan. 

 · De UP! gespreksmethodiek is 
een Europees gedeponeerd merk 
en een door Movisie erkende 
effectieve sociale interventie tegen 
eenzaamheid. 

 · UP! spreekt ouderen op een 
persoonlijke en eigentijdse manier 
aan en weet hen te bereiken en 
raken met communicatiemiddelen 
in gewone mensentaal en met 
authentiek beeldmateriaal. 

 · Ouderen beoordelen de UP! 
programma’s (talkshows, pod- 
casts en events) met gemiddeld  
een 8.



Niet alleen de deelnemers zijn ouderen, 
ook de gespreksleiders zijn 65+. Zij zetten 
hun kennis en ervaring in en worden door 
UP! opgeleid in het voeren van mooie en 
indringende gesprekken.

De groepsgesprekken (live of telefonisch), 
vinden plaats op plekken waar ouderen  
al samenkomen: de koffieochtend, 
het koor of de sportclub. Het gesprek 
wordt altijd geleid door een (vrijwillige) 
gespreksleider volgens een door UP! 
ontwikkelde methodiek.

Groepsgesprekken 
in de wijk, het dorp 
en aan de telefoon



Wanneer je je aansluit als partner.. 

 · Ga je een duurzame samenwerking 
aan met UP! en word je geïnspireerd 
om op een eigentijdse manier te 
kijken naar ouder worden.

 · Kun je gebruik maken van de 
opgedane ervaring, bewezen 
gespreksmethodiek en ontwikkelde 
(communicatie)materialen.  
Dit bespaart je kosten en tijd.

 · Biedt een projectleider van UP! 
advies en ondersteuning.

 · Krijg je toegang tot de online 
omgeving met inspirerende verhalen, 
best practices, gespreksstarters  
en meer!

 · Ben je onderdeel van een 
landelijke beweging. Er vindt 
ontmoeting en uitwisseling plaats 
tussen gespreksleiders en project-
coördinatoren vanuit het hele land.

 · Krijg je korting op het nieuwe, 
jaarlijkse UP! festival LAATBLOEIERS, 
rondom (levens)verhalen vertellen.

Wat leveren de  
gesprekken op?

• ‘Het gaat echt ergens over.’ Praten in 
een groep werkt stimulerend, mensen 
horen eens een ander geluid en bieden 
elkaar verdieping op een thema.

• Dankzij de gespreksleider komt 
iedereen aan bod, ook de mensen die 
doorgaans zwijgen, maar vaak een 
indringend verhaal hebben.

• Deelnemers voelen zich onderdeel van 
een groter geheel en kunnen elkaar 
blijven opzoeken. Ook gaan ze vaak 
in de actiemodus naar huis om ergens 
mee aan de slag te gaan.

• ‘Ik kan hier iets vertellen zonder dat 
iemand er gelijk iets van vindt en 
zonder dat ik er iets mee hoef of moet.’ 
De methodiek is bemoedigend en 
neutraal. Ze biedt geen oplossing of 
advies, maar een luisterend oor.

• De methodiek is duurzaam inzetbaar, 
de organisatie kan de methodiek zelf 
in huis halen.

• ‘Dat wist ik helemaal niet van deze 
mijnheer.’ Medewerkers genieten 
van de gesprekken en kunnen op een 
opbouwende manier met zingeving 
aan de slag.

• De methode biedt een eigentijdse, 
verdiepende en gewaardeerde visie 
op ouder worden en voorkomt 
(dreigende) eenzaamheid bij ouderen.

• De gesprekken zijn bekend geworden 
onder de naam In je Uppie, maar  je 
kan ze zelf een andere naam geven. 
De meeste organisaties kiezen voor 
‘Koffie en een goed gesprek’.



UP! start 

De eerste vier maanden van de 
samenwerking staan geheel in het 
teken van de opstart en lancering. 
Je wordt als nieuwe partner inten-
sief begeleid door een projectleider 
van UP! en leert als organisatie de 
methodiek en hele gang van zaken 
kennen. Je krijgt ondersteuning op 
het gebied van:

• Beheersen van de gespreks-
methodiek.

• Werven en trainen van 
vrijwillige gespreksleiders.

• Ouderencommunicatie.
• Lokale bekendheid (PR) 

voor de lancering van de 
gesprekken.

• Plannen van eerste reeks 
gesprekken.

• Thuis raken in de eenvoudige 
software van de telefonische 
groepsgesprekken en de online 
gespreksleidersomgeving.

Aan het eind van deze vier 
maanden zijn er vrijwillige 
gespreksleiders opgeleid, is er een 
groep enthousiaste ouderen die 
gesprekken gaat voeren, staat de 
eerste reeks gesprekken gepland 
én heeft jouw nieuwe project 
aandacht gehad in de lokale media.
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Een partnership met UP! bestaat uit  
drie fases en ziet er als volgt uit:



Follow UP!

Na de lancering zijn gespreks-
leiders en de lokale projectleider 
helemaal klaargestoomd om meer 
gesprekken in te plannen. 

Tijdens het vervolg blijft UP! 
betrokken en biedt het volgende 
aan:

• Een vast aanspreekpunt bij 
UP! voor vragen.

• Toegang tot de online 
omgeving voor gespreks-
leiders.

• Toegang tot de bibliotheek 
gevuld met gespreksstarters;

• Mogelijkheid om alle 
gesprekken te evalueren, op te 
slaan en gespreksverslagen in 
te zien.

• Regelmatige intervisie.
• Korting op het landelijke UP! 

festival LAATBLOEIERS en de 
kans om jouw lokale verhalen 
en deelnemers een podium te 
geven.

• Een eenmalige ‘Train de 
trainer’ training zodat de 
lokale projectleider in het 
vervolg zelf gespreksleiders 
kan opleiden, onbeperkt 
gesprekken kan organiseren 
en ondertussen gebruik 
kan blijven maken van alle 
faciliteiten op het gebied van 
kennisdeling en netwerk.
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UP! grade

De verhalen die uit de groeps-
gesprekken komen zijn vaak zo 
inspirerend en bijzonder, dat je 
graag wil dat meer mensen er 
kennis van nemen. UP! kan dan 
helpen om er een podcast van te 
maken of ze samen te brengen in 
een magazine, met authentieke 
verhalen over ouder worden en 
zingeving.

Ook is het mogelijk om met behulp 
van UP! een eigen werkconferentie 
of regionale bijeenkomst te 
organiseren om inzichten en 
opbrengsten te delen.
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LAATBLOEIERS

UP! organiseert vanaf najaar  
2022 jaarlijks het zingevingsfestival 
LAATBLOEIERS, voor onze ouderen, 
gespreksleiders, partners én een 
breder publiek van professionals.  
Bij LAATBLOEIERS staat het levens- 
verhaal van ouderen centraal
Vele inspirerende verhalenvangers 
geven workshops, lezingen en 
presentaties. En natuurlijk is er 
een UP! talkshow, waarin ouderen 
vertellen wie ze zijn, op dit moment 
in hun leven.



Voor aanvullende informatie en een kosten-
indicatie kan je contact opnemen met:

Margo Rijerkerk 
Projectleider
margo@upinnederland.nl
06-34029001

Femke Nannes
Projectleider
femke@upinnederland.nl
06-44159272 Fo
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tÖznur Acar
Projectleider Migrantenouderen
oznur@upinnederland.nl
06-25594732

Sandra Buith
Projectleider Fryslân 
sandra@upinnederland.nl
06-15628642

upinnederland.nl
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