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What’s UP!?
We worden – met een beetje geluk – allemaal ouder. Elke dag weer.
Bij UP! maken we bespreekbaar wat vaak verzwegen wordt.
Ouder worden is een uiterst persoonlijk proces. UP! stelt vooral
vragen rondom zingeving.
Wat houdt je, als je ouder bent, bezig? Wat is een uitdaging? Hoe
verhoudt je je tot jezelf en je omgeving als je ouder wordt?
UP! gelooft in persoonlijke groei tot de laatste snik.
Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen. Tot het stopt.

Schurende thema’s
UP! maakt verschillende programma’s, zoals kleinschalige
themagesprekken (In je Uppie), talkshows en werkconferenties
volgens een specifieke methodiek.
UP! presenteert zingevende en schurende thema’s als een
drietrapsraket door:
1. deelnemers en bezoekers te verleiden openhartig het gesprek aan
te gaan;
2. het thema te verdiepen;
3. oplossingen te bieden om er mee om te gaan (en dit vol te
houden).

www.upinnederland.nl
info@upinnederland.nl
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	Persoonlijke veerkracht helpt
eenzaamheid voorkomen
UP! verleidt mensen om de uitdagingen van ouder worden met
elkaar te delen en om het vele verlies en afscheid – waarmee ouder
worden helaas gepaard gaat – onder ogen te zien en actief tegemoet
te treden. Dat klinkt zwaar maar is het niet, relativering en humor
tekenen onze aanpak en de verhalen van podiumgasten, ouderen
en bezoekers. Aldus oefent UP! veerkracht en biedt een mogelijk
antwoord op (het risico van) eenzaamheid.

Van kennis naar beeldvorming
UP! is in staat gebleken duizenden 65+ers, waaronder opvallend
veel mannen, bij haar programma’s te betrekken. Velen van hen
voelen zich op zichzelf aangewezen, ervaren afscheid in allerlei
vormen en tobben met familierelaties, eenzaamheid, rouw en
spijt…. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je je erop voorbereiden?
UP! nodigt mensen uit elkaar de nodige vragen stellen – voordat
het te laat is – en verzamelt de antwoorden. Door deze verhalen en
kennis actief – en in gewone mensentaal – met de buitenwereld te
delen, kantelt de beeldvorming rond deze fascinerende levensfase
naar een positiever en realistischer beeld. En dat is, met het
oog op de vergrijzing en het feit dat corona ouderen massaal als
‘kwetsbaar’ over een kam leek te scheren, noodzakelijker dan ooit.

Volg UP! op
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Samenvatting
Inleiding
Het jaar 2020 begon voor UP! zo veelbelovend.
Er stonden nieuwe werkconferenties in het kader van Eén tegen
eenzaamheid van het ministerie van VWS in de planning.
In verschillende delen van het land werd met zorg- en
welzijnsorganisaties samengewerkt om In je Uppie gesprekken aan
te bieden en zo ouderen in staat te stellen met elkaar in gesprek te
gaan over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt: afscheid
nemen, spijt, de waarde van familie, om er een paar te noemen.
De intentieverklaring met Het Nationaal Ouderenfonds was
getekend om op grote schaal en voor meerdere jaren In je Uppie
te koppelen aan de Breiclubs, de BoodschappenPlusBus en De
Derde Helft van OldStars. Een geweldige kans om de impact van
zingeving en schurende gespreksthema’s te vergroten.
We hadden er zin in.
Maar toen: corona.
Het Nationaal Ouderenfonds zegde de prille samenwerking op.
VWS twijfelde over de mogelijkheden van de HOE DAN?
werkconferenties, maar gelukkig konden we voor twee
indrukwekkende online edities het programma en de organisatie
realiseren.
In je Uppie was onmogelijk, alle ouderen waren door de corona
maatregelen aan huis gekluisterd. Het UP! team kwam razendsnel
in actie en ontwikkelde In je Uppie Aan de Lijn, een telefoonservice
waarbij de groepsgesprekken voortaan aan de telefoon konden
worden uitgevoerd. Met een grote landelijke PR-actie werd veel
publiciteit behaald. Vanuit het hele land konden individuele
ouderen inbellen en de zorg- en welzijnsorganisaties werden in
staat gesteld het contact met de achterban te behouden. En het
allerbelangrijkste: ouderen bleven in contact met elkaar en hadden
– tot hun grote plezier en afleiding – op gezette tijden contact en
een boeiend gesprek, dat nu eens níet over corona ging.

Jaarverslag 2020 | Bestuursverslag

07

UP! is de fondsen veel dank verschuldigd. Dankzij het vertrouwen
dat zij schonken konden we In je Uppie aan de Lijn ontwikkelen en
de methodiek breder beschikbaar stellen.
Movisie erkende In je Uppie als effectieve sociale interventie tegen
eenzaamheid. Een mooie erkenning!
UP! voorziet op meerdere niveaus in een behoefte, maakt
schurende vraagstukken rondom ouder worden zichtbaar en geeft
daarmee de beeldvorming rondom ouderen een realistischer beeld.
In corona tijd was dat meer dan ooit nodig: ouderen werden al te
vaak weggezet als ‘kwetsbaar’, ‘dor hout’ of ‘eigenwijs’ en voelden
zich daardoor niet gehoord en gezien. UP! kon dat beeld kantelen
en nuanceren.

08
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UP! moest door corona haar werkwijze rigoureus omgooien. In
plaats van te werken aan de verduurzaming van de succesvolle
live programma’s, moesten we innoveren en investeren in online
aanbod om in contact te kunnen blijven met ons publiek en onze
deelnemers.
Organisaties weten UP! steeds beter te vinden, als ze ‘ouder
worden anno nu’ op een actieve manier onder de aandacht willen
brengen of in contact willen komen met de oudere doelgroepen.
Zo ook het Jo Visser Fonds, dat UP! vroeg een eigentijdse vorm te
bedenken om haar 100-jarig bestaan te vieren, wat resulteerde in
de prachtige 10-delige podcast TOEN&NU.
We zien dat we met een klein team veel kunnen waarmaken, maar
het is en blijft lastig om de funding rond te krijgen. Daarin moet –
om het voortbestaan veilig te stellen – in 2021 verandering komen.
UP! wil daarom het komende jaar de omslag maken om meer in
opdracht te werken en minder afhankelijk te zijn van fondsengeld.
Verduurzaming & businessmodel
UP! heeft vanaf het begin van haar bestaan geen reserves op
kunnen bouwen om een stevige organisatie neer te zetten. Weinig
mensen, de initiatiefnemer voorop, verzetten dus veel werk.
Dit legt een zwaar beslag op het kleine team. UP! werkt aan
verduurzaming, om van een projectorganisatie door te kunnen
groeien naar een duurzame sociale onderneming. Dat proces was
goed ingezet, maar corona strooide zand in de motor.
UP! werkt volgens een financieel model met een mix van
fondsenwerving, opdrachtgevers en inhoudelijke en financiële
partners. In de praktijk blijkt dit lastiger dan verwacht. Corona
zorgt op alle fronten – ook bij onze partners – voor veel kopzorgen.
Binnen zorg- en welzijnsorganisaties zijn bezuinigingen aan de
orde van de dag en besluitvormingsprocedures lang, waardoor
financiering en de uitvoer van de projecten moeizaam van de grond
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komen. Aan de andere kant geeft het veel voldoening om te werken
aan vernieuwing en oplossingen te vinden voor het financiële en
organisatorische spanningsveld van sociaal ondernemerschap.
In 2021 hopen we het businessmodel verder door te ontwikkelen,
met een hecht team en vertrouwen in de toekomst.
UP! is niet meer weg te denken
UP! heeft haar bestaansrecht bewezen en kijkt uit naar het vervolg
in 2021, waarin we niet alleen de UP! methodiek maar ook de
samenwerking met fondsen en partners willen verdiepen en
verbreden. Voortzetting van In je Uppie, het realiseren van (online)
programma’s en podcasts voor derden én de verduurzaming van
de organisatie als geheel staan hierbij centraal. We hopen daarmee
een stevige basis onder de organisatie te kunnen leggen, met
ruimte voor uitbreiding van het aantal uitvoerenden.
Graag tot ziens bij één van de UP! programma’s.

Pierre Ballings
voorzitter
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Activiteiten
In alle UP! programma’s focussen we meer en meer op (het voorkomen van) de dreigende risico’s van eenzaamheid en je alleen
voelen. UP! verleidt ouderen om zich op dit punt uit te spreken. Wat
is uw verhaal? Hoe denkt u over dit soort thema’s na? Waar loopt u
tegenaan in het dagelijks leven? En wat gebeurt er als u deze ervaringen deelt met anderen, bijvoorbeeld uw vrienden of kinderen?
Hoe oefent u veerkracht?
UP! merkt dat veel mensen huiverig zijn om het achterste van hun
tong te laten zien. Wat zal ‘de ander’ wel niet denken? Waar UP!
de mogelijkheid biedt tot openheid blijkt het delen van verhalen
en ervaringen juist bemoedigend te werken. En… waar één schaap
over de dam is, volgen er meer. We hebben in de loop van het jaar
veel ontroerende momenten meegemaakt en enorm veel kennis
opgedaan over de belevingswereld van ouderen.

1. IN JE UPPIE
“Er is altijd een betere toekomst maar je moet er wel wat voor doen,
niet afwachten.”
Josephine (87)
deelnemer In je Uppie
In je Uppie Aan de Lijn is 100% corona proof. Het biedt een
oplossing voor een nieuw probleem. Het is voor organisaties een
laagdrempelige manier om contact te houden met de achterban
(ouderen en cliënten) in een samenleving die is gericht op afstand
houden, het is eenvoudig inzetbaar én UP! levert alles aan de
achterkant (opleiding gespreksleiders, communicatie, techniek en
planning).
Ondanks corona is in 2020 hard gewerkt aan de verduurzaming
van In je Uppie. Er is een nieuwe, beloftevolle samenwerking
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opgezet met Stichting De Friesland, Samen Ouder Worden en het
Oranjefonds, om op verschillende plekken in het land – Friesland
voorop – vrijwillige gespreksleiders (65+) op te leiden en in te
zetten.
Ouderen laten op deze manier zelf zien wat de waarde is van hun
verhalen en levenswijsheid. Het is geweldig om gemotiveerde
ouderen in te zetten om de gesprekken te leiden. De beweging en
het aantal gesprekken groeit en de inzet van gesprekken wordt
betaalbaarder.
We hebben tientallen Aan de Lijn en live gesprekken gerealiseerd
en wisten – ondanks corona – de doelstelling van het In je Uppie
projectplan 2019-2020 te halen. We hebben meerdere onlinetrainingen gegeven, 85 vrijwillige gespreksleiders opgeleid, bijna
200 groepsgesprekken gerealiseerd en een online In je Uppie
talkshow gerealiseerd.

14
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Ouderen vinden het spannend om in te bellen. Er is – net als bij de
live gesprekken – de veilige afzender (een bestaande ouderengroep
vanuit de wijk of een maatschappelijke organisatie) nodig om
hen over de streep te trekken. Deze zorg- en welzijnsorganisaties
bleke, ook bij Aan de Lijn, veel tijd nodig te hebben om een besluit
te nemen en de planning rond te krijgen, want ze hebben –
begrijpelijk – de handen vol aan corona.
In 2020 hebben honderden ouderen deelgenomen aan In je
Uppie. Het zijn stuk voor stuk ontroerende en hartverwarmende
gesprekken, die prachtige verhalen opleveren die meer mensen
zouden moeten horen. In 2021 willen we dan ook de In je Uppie
verhalen gaan delen met een breed publiek door middel van
podcasts en daarnaast verdieping op de thema’s bieden in de vorm
van thema gebonden online programma-aanbod.
Het delen en beluisteren van verhalen – en daarmee betekenis
kunnen geven aan gebeurtenissen en omstandigheden – is voor
de deelnemende ouderen een belangrijke bron van geestelijke
weerbaarheid en veerkracht. De ouderen genieten van In je
Uppie en wij zien kansen om door te ontwikkelen en in 2021 een
businessplan te ontwikkelen waarbij In je Uppie technisch kan
innoveren en zakelijk kan groeien.
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2. HOE DAN?
“Op zijn vijfde bad Jacques Buijs al of hij de volgende dag als meisje
wakker mocht worden. Pas toen hij 60 jaar was, durfde hij uit de
kast te komen. Nu straalt Jacqueline (67) als zij dit vertelt.”
UP! onderscheidt zich van andere organisaties doordat ze de
ouderen en hun verhalen op de voorgrond plaatst, met hen in
gesprek gaat en de verhalen deelt. Ook bij de werkconferenties
HOE DAN? stonden ouderen centraal in het programma, de
talkshow en de workshops.
In 2020 kon UP! de succesvolle samenwerking met het Ministerie
van VWS in het kader van het actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid continueren. UP! ontwikkelde de HOE DAN?
werkconferenties in twee online edities, met de combinatie
van een UP! talkshow, een uitgebreide online netwerkmarkt
met succesvolle en innovatieve initiatieven uit de regio Oost en

16
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UITNODIGING

PROGRAMMA HOE
DAN?
09:30 - 10:30

HOE
DAN?

UP! talkshow

Hadassah de Boer
Middagprogramma

14:00 - 14:30
14:45 - 16:30

Eén tegen eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

praktijk dubbele werksessi
e
Kooij (Ars memorandi)
Frank van Bussel (KNHM
Foundation)

Lezing: de onbesproken

Hanan Nhass • Movisie

Kun je als oudere zijn

Heleen Rompelman en

eenzaamheid van Marokk
aanse ouderen

wie je bent?

Jacqueline Buijs • COC

Eén tegen eenzaamheid

Lezing: wat is eenzaam

heid?

Anja Machielse • Universit

eit voor Humanistiek

Club Goud: experimenteren

Moniek van Daal • Club

Goud

loont

Huisbezoeken bij ouderen

Willie Oldengarm (Eén

tegen eenzaamheid) en

12 november 2020
UP! talkshow
REGIO WEST
mDe dag opent met een inspirerende talkshow rond
Live uitzending vanuit Amsterda het thema HOE DAN?
de Boer. Te gast zijn

gepresenteerd door Hadassa
h
onder andere:

Wimke Schuurmans, program
mamanager Eén tegen
eenzaamheid, minister
ie van VWS.

Samen
Eén tegen
eenzaamheid

Zwolle

Ondernemers maken impact

Anke van Beckhoven •
Werksessie ronde 2

16:00 - 17:00

vragen halfuurtje

• Ministerie van VWS

Special: de nieuwe sociale

Deny de Jong en Suzanne
Werksessie ronde 1

14:45 - 15:45
14:45 - 15:45

14:45 - 15:45

10 november 2020
REGIO OOST
Live uitzending vanuit Deventer

OOST

Ochtendprogramma

ONLINE
IE
LANDELIJKE WERKCONFERENT

Rob de Geest, wethoud
er in Deventer. “We maken
ongekende tijden mee
en dat vraagt dan ook
echt
om ongekend veel solidarite
it en zorg voor elkaar.
Laten we oog houden
voor wie we in onze omgevin
g
kunnen helpen, voor
wie eenzaam is, door
lief voor
elkaar te zijn en door
te zien dat we hier alleen
samen beter uit kunnen
komen.”
Verhuizen als je oud bent
is vaak de doodsklap
voor je sociale leven,
met eenzaamheid tot
gevolg. Frank van Bussel
kent als directeur van
de
KNHM Foundation veel
burgerinitiatieven, waar
bijvoorbeeld de dorpsbew
oners de met sluiting
bedreigde zorglocatie
kopen of zelfs zelf eentje
oprichten. Hoe dan?

Marloes Holterman (WIJ

Zwolle)

Monique van Daal ontdekte
tijdens haar
vrijwilligerswerk in het
verpleeghuis dat veel
ouderen
het gevoel hebben niet
meer mee te doen. Ze
bedacht
Club Goud en ontwikk
elde, inmiddels met een
heel
team, succesvolle concepte
n voor het betrekken van
ouderen bij de maatscha
ppij. Een maatjesprogramm
a,
huiskamerfestival, buurtsafa
ri, pop-up restaurant
voor een avond, bokstrain
ing, buitenconcert, 80+
vrijwilligerscentrale en
nog veel meer.
Als je in zorglocaties aan
bewoners vraagt of zij
iemand kennen die een
andere geaardheid heeft,
dan zeggen ze bijna allemaal:
nee. Ouderen gaan bij
verhuizing naar een zorginste
lling niet zelden weer
terug in de kast. Jacquelin
e Buijs van Club T in Zwolle
(de transgender afdeling
van het COC) vertelt ons
haar
persoonlijke verhaal. Dé
drijfveer voor haar missie:
discriminatie onder ouderen
de wereld uit helpen.
“Hoe kan ik de bezoeker
s die aandacht geven die
ze
verdienen?” Dat vroeg
Benno ter Brinke, beheerde
r
van een begraafplaats
in Kampen, zich af. Hij
sprak zijn bezoekers aan
en van het een kwam
het
ander. De begraafplaats
bleek de ideale plaats
om
eenzaamheid te signalere
n. En om er iets aan te
doen.

West Nederland én een serie workshops waardoor nieuwe lokale
coalities ontstonden.
Tijdens deze edities kon VWS bredere bekendheid geven aan haar
programma Eén tegen eenzaamheid én nieuwe verbindingen leggen
– zowel regionaal als lokaal – tussen overheid en maatschappelijke,
culturele en sportinitiatieven. Er was ruimschoots aandacht voor
diversiteit, LHBTIQ ouderen, diversiteit en de specifieke aspecten
van eenzaamheid bij migrantenouderen.
UP! heeft hiermee haar kennis en netwerk op het gebied van
eenzaamheid kunnen bestendigen en uitbreiden. Ze wil dit in
2021 graag een vervolg geven. Initiatiefnemer Alet Klarenbeek
werkt aan een boek over eenzaamheid, ouder worden en
het effectief benaderen van ouderen met interventies en
communicatiecampagnes.
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3. PODCAST TOEN & NU
Jo Visser schreef 100 jaar geleden troostbrieven aan langdurig
zieke ouderen. De podcastserie TOEN&NU biedt een eigentijdse
vertaalslag van die brieven in de vorm van 10 bemoedigende
podcastverhalen van, voor en door ouderen, die verslag doen van
een ingrijpende gebeurtenis, die onverwachts een nieuwe koers
bood in hun leven.
‘‘Ik ben als enig kind weggegaan en heb mijn moeder achtergelaten.
Dat verwijt ik mezelf. Je denkt altijd dat je teruggaat, maar dat is
onmogelijk. Mijn jeugd is daar, mijn leven is hier.’’
Aan het woord is Ties (73). Zijn volledige naam is Et Tijani Lahlali
(1948). Ties groeit op in een klein plaatsje bij Marrakesh, Marokko.
Het meisje waar hij als tiener verliefd op wordt, verdwijnt van de
een op andere dag. Ze blijkt te zijn uitgehuwelijkt aan haar neef.
Vol ongeloof en verdriet blijft hij achter. Ook jaren later, als hij in
Nederland woont, getrouwd is en kinderen heeft, blijft ze in zijn
hoofd zitten. En dan in een van de donkerste periodes van zijn
leven, is er een bijzonder gelukkig toeval. Hij ziet haar terug.
UP! wil haar publiek met verhalen als die van Ties meenemen
in het belang van je uit te spreken voor het te laat is (over bijv.
persoonlijke wensen, conflicten, kwetsbaarheid, doodgaan) en
hoopt in preventieve zin mensen te bemoedigen, te versterken en
in verbinding te zijn, met zichzelf en anderen.
De podcast is hét medium van de toekomst en biedt prachtige
kansen. Samen met het Jo Visser Fonds en Leyden Academy
wil UP! een nieuw online platform oprichten onder de titel De
Luistermap, dat kan dienen als vindplaats voor alle podcasts
over ouder worden en ouderen en aandacht geven aan thema’s als
veerkracht, vriendschap en eenzaamheid.
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4. PRESENTATIES & UITGAVES
Ook al lagen alle live events stil, UP! geniet groeiende bekendheid
bij organisaties, ouderen en lokale overheden.
UP! is lid van de Nationale Coalitie Eén tegen eenzaamheid van
VWS. Alet Klarenbeek adviseert de gemeente Leeuwarden op het
gebied van concept en strategie waar het de aanpak eenzaamheid
betreft. Deze aanpak (Over de Drempel) steunt maatschappelijke
initiatieven, doet onderzoek naar eenzaamheid en zet culturele
makers in om ontmoeting en verbinding te realiseren in de stad en
omliggende dorpen i.s.m. LF2028.
Om In je Uppie Aan de Lijn te promoten werd samengewerkt met
Het PR Bureau binnen een succesvolle mediacampagne.
Alet Klarenbeek was te gast in meerdere online congressen en
bijeenkomsten en bij tv- en radioprogramma’s, waaronder RTL’s
Vijf Uur Show.

20
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G E S P O N S O RD

MAAK CONTACT

‘Klein gebaar
maakt verschil’

Telegraaf-bijlage VROUW
10 oktober 2020

Iedereen die zich weleens eenzaam heeft
gevoeld, weet hoe naar dat gevoel kan zijn.
Gelukkig is er vaak iets aan te doen. Een klein
gebaar kan al veel verschil maken, zo weet
Josephine Cohen (87).

“S

inds het begin van de coronacrisis zat ik acht weken
alleen thuis”, vertelt Josephine vanuit haar woning in
het Friese dorpje Jelsum. Haar man overleed enkele
jaren geleden en sindsdien woont ze op zichzelf. “Voorheen ging
ik veel op pad, maar alles werd natuurlijk afgezegd.”
Nu was Josephine niet voor één gat te vangen, want haar levensmotto is: je moet er zélf wat van maken. “Na die acht weken
besloot ik al mijn moed te verzamelen en er weer op uit te gaan.
De wereld zag er heel anders uit dan voorheen, maar ik moest er
doorheen. Veel mensen uit de buurt zeggen: ‘Als er iets is, dan
bel je maar.’ Goed bedoeld, maar je hebt al snel het gevoel dat je
lastig bent. Je kunt, als je eenzaam bent, veel beter zelf initiatief
nemen.”

Steuntje in de rug

Josephine is behoorlijk zelfredzaam: ze kan goed met de
computer overweg, rijdt auto en zwemt elke week. “Als iemand
dat niet kan, help diegene dan om te leren om hulp te vragen.
Help iemand over de drempel van het ‘niet durven’, want zitten
afwachten leidt tot niets. Ik zeg altijd: ‘Als lopen zeer doet, ga
dan niet zitten. Maar ga naar de dokter om er iets aan te doen.’
Zo is het met alles. Blijf in beweging, letterlijk en figuurlijk.
Geluk heb je zelf in de hand, maar een steuntje in de rug van
je omgeving is fijn.”
Kijk wat u kunt doen op eentegeneenzaamheid.nl

FOTOGRAFIE MARIJE KUIPER

De stap zetten om uit een sociaal isolement te komen, kan echter
lastig zijn. Volgens Josephine kun je als omgeving wel helpen om
die drempel te verlagen. “Wek vooral vertrouwen. Stel: je merkt
dat iemand ergens naartoe wil, maar beren op de weg ziet. Bied
bijvoorbeeld aan om samen te gaan. Zo kwam UP! naar mijn dorp.
Zij organiseren themagesprekken over bijvoorbeeld spijt, familie
en vriendschap. In je Uppie’s heten ze. Daar ga ik met een groepje
vrouwen naartoe. Ik merk dat die gesprekken mensen over de
streep trekken om het te hebben over hoe het nu écht gaat.”

- Dit artikel is in opdracht van de Rijksoverheid ontwikkeld -

Talkshow Wij Amsterdam #3:
Samen in de strijd tegen eenzaamheid
19 mei 2020

RTL Vijf Uur Live
Koffietijd
15 mei 2020
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Toekomst
Inmiddels is het merk UP! geladen en gaat het niet alleen
over beeldvorming rondom ouder worden, maar juist om
bewustwording en activatie van onze bezoekers. Zij zijn meer en
meer aan zet! UP! biedt hen een podium om verhalen te delen, live
en online, door middel van programma’s, gesprekken en podcasts.
Verbreding netwerk en opdrachtgevers
UP! wil doorgroeien van een projectorganisatie naar een duurzame
sociale onderneming. Dit gaat met vallen en opstaan. De stroperige
besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn en bij de overheid
sluiten moeizaam aan bij het tempo van het ondernemerschap.
Ook overheids- en subsidietrajecten zijn lang. UP! wil dan ook
proberen daarnaast zo veel mogelijk in opdracht te werken, binnen
heldere kaders en met duidelijke KPI’s.
Aandacht zal het komende jaar vooral uit moeten gaan naar
draagvlakverbreding (bij zowel ouderen als organisaties), funding
en het aantrekken van partners om de gewenste groei door te
kunnen zetten en daarmee mogelijk te maken dat de beweging kan
uitbreiden.
Programma
Het In Je Uppie programma wordt in 2021 uitgebreid door:
• nieuwe partnerships in nieuwe regio’s te werven;
• verdieping van de samenwerking en het programma aanbod
met huidige partners;
• het businessmodel te versterken en te verduurzamen door
betere technologie en een train-de-trainer aanbod;
• een groeiende naamsbekendheid te genereren door enerzijds
steeds meer verhalen van ouderen te delen en anderzijds
aantrekkelijker te worden voor zakelijke sponsorships.
UP! ontwikkelt daarnaast nieuwe programma’s in opdracht,
waaronder podcasts en het podcastplatform De Luistermap, i.s.m.
het Jo Visserfonds en Leyden Academy.
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Tot slot wil UP! oprichter Alet Klarenbeek haar kennis op het
gebied van ouder worden en eenzaamheid inzetten door de
publicatie van een boek en het uitbreiden van lezingen- en
workshopaanbod rond ouderencommunicatie en eenzaamheid.
Team
Het is noodzakelijk om het team uit te breiden, om te beginnen
met een operationeel en een financieel manager, om de veelheid
aan projecten in goede banen te leiden en door te groeien naar een
duurzame organisatie.

24
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Communicatie
Social media
UP! is online actief met een website en op social media, zoals
facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De schare
volgers groeit snel en het hoogste bereik behalen we met social
media en nieuwsbrieven via de samenwerking met onze partners
zoals Eén tegen eenzaamheid van VWS en netwerkpartners.
PR
UP! heeft goede persrelaties en weet haar programma’s breed in
regionale en lokale dagbladen en op landelijke platforms onder de
aandacht te brengen.
Print
De ouderen van In je Uppie bereiken we vooral via flyers in de
lokale netwerken en locaties en via de lokale en buurtmedia.
UP! haakt aan bij koffie ochtenden waar de ouderen al zijn en
maakt met een herkenbare flyer kenbaar dat er een bijzonder
gesprek gaat plaatsvinden. “Ik durfde niet zo goed”, vertelde een
oudere, “Maar door die mooie foto en de opgeruimde toon ging ik
toch.”
UP! in de media
UP! heeft in 2020 veel publiciteit gehad in de landelijke
en regionale en online media. De resultaten van het
communicatieplan 2020 zijn op te vragen bij UP!.
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Stichting MOAI wordt gevormd door
Pierre Ballings (voorzitter)
Christine Swart (bestuurslid)
Aad Koster (bestuurslid)
Marianne Harten (bestuurslid)
Brahim Kissane (penningmeester)
Raad van Advies
De Raad van Advies van MOAI bestaat uit Hedy d’Ancona, Prof.
Dr. Erik Scherder, Jetty Mathurin en Gerdi Verbeet.
Team
UP! bestaat uit een hecht team van freelancers, waaronder
Marleen Stoltz (programma), Jort Klarenbeek en Yael Water
(communicatie), Myrna van Dongen (marketingstrategie), Jim van
Someren (coordinatie In je Uppie techniek en locaties) en oprichter
Alet Klarenbeek (concept, strategie, financiën). Femke Nannes,
Annewiep Bloem, Willempje Vrins en Mirna Ligthart waren actief
als projectleiders van In je Uppie in respectievelijk Amsterdam,
Friesland, Rotterdam en Haarlem.
De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is
verzorgd door administratiekantoor Bijsterbosch, Purmerend.

Jaarverslag 2020 | Bestuursverslag

27

Financieel
De stichting heeft het boekjaar 2020 met een bescheiden
positief resultaat afgesloten. Het team heeft op freelance basis
werkzaamheden verricht. Directeur Alet Klarenbeek heeft
een vordering op de stichting voor de ontwikkeling van het
inhoudelijke programma.
De inkomsten bestonden naast de verkregen subsidies en donaties
van RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds, Oranjefonds,
Stichting De Friesland, ZonMw en tal van kleinere fondsen uit
opdrachten vanuit het ministerie van VWS en maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven, waaronder het Jo Visserfonds, ook in
de vorm van partnerships.
Belangrijk voor komende jaren is het verhogen van de opbrengsten
door het aangaan van partnerships met marktpartijen en betaalde
opdrachten – naast fondsenwerving – om de groeiende vraag naar
interventies en programma’s rond eenzaamheid en aansprekende
projecten voor een breder publiek duurzaam te kunnen financieren.
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Balans per 31 december
2020

2019

in ¤

in ¤

in ¤

in ¤

ac tiva

Immateriële vaste activa

35.000

35.000

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

-

4.186

75.750

1.850

7.223

6.200

Liquide middelen
Totaal

82.973

12.236

71.094

71.464

189.066

118.700

16.804

7.792

-

-

pa ss iva

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen
subsidies en bijdragen

-

17.762

20.703

31.580

7.217

-

144.342

61.567

Crediteuren
Loonheffingen en
omzetbelasting
Overlopende passiva

Totaal
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172.262

110.908

189.066

118.700
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Functionele exploitatierekening
2020

2019

in ¤

in ¤

-

5.826

Overige directe opbrengsten

97.938

138.809

Totale opbrengsten

97.938

144.635

236.627

118.882

66.900

21.100

303.526

139.982

-

6.089

401.464

290.705

bate n

Opbrengsten
Publieksinkomsten

Bijdragen
Subsidies
Overige bijdragen
Totale bijdragen
Diverse baten
Totale baten
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2020

2019

in ¤

in ¤

Beheerslasten personeel

5.000

5.000

Beheerslasten materieel

16.997

20.353

Totale beheerslasten

21.997

25.353

Activiteitenlasten personeel

268.915

176.604

Activiteitenlasten materieel

42.805

37.978

PR

58.735

45.259

370.456

259.840

392.452

285.193

9.012

5.512

-

-

9.012

5.512

Vrijval bestemmingsreserve

-

-

Toevoeging aan bestemmingsreserve

-

-

Resultaat na toevoeging aan reserve

9.012

5.512

l a ste n

Beheerslasten

Activiteitenlasten

Totaal activiteitenlasten
Totale lasten

resu lta at

Saldo rentebaten en -lasten
Exploitatieresultaat
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www.upinnederland.nl
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