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Het werkblad (versie mei 2015) dat gebruikt is voor het maken van deze 

interventiebeschrijving, is een gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties. 
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Samenvatting 
 

De interventie In je Uppie bestaat uit de volgende onderdelen. 

1. Een aantal series van elk 3 gesprekken (1 per maand met gemiddeld 12-15 

personen) over thema’s waarover je normaal gesproken niet zo snel praat, 

onder leiding van een getrainde gespreksleider. Denk aan thema’s als spijt, 

afscheid en opnieuw beginnen. 

2. Opleidingsmodule voor gespreksleiders uit de desbetreffende regio 

(belangstellenden, betrokkenen bij zorg en welzijn en vrijwillige ouderen). 

3. Een inspiratie-event in de regio voor deelnemende ouderen, betrokken 

professionals, mantelzorgers en familie. 

4. Een online omgeving (binnen de UP! website, met sociale media en een 

eigen nieuwsbrief). 

5. Alle begeleidende wervingscommunicatie (flyers, advertenties in media, 

affiches) die wordt vervaardigd door UP! en kant en klaar meegeleverd. 

 

Doelgroep   

De doelgroep van de interventie bestaat uit thuiswonende, veelal alleenstaande 

ouderen (65+) die bovendien deelnemer zijn aan een groepsactiviteit (koffieochtend 

in de wijk, sport- of beweegactiviteit, hobbyclub), omdat dit de locatie is waar In je 

Uppie plaatsvindt. 

 

Doel   

In je Uppie is bedoeld om het eenzame gevoel van ouderen te verminderen. Ouder 

worden is een uitermate persoonlijk proces, dat vaak het gevoel geeft er alleen voor 

te staan. Als je ouder wordt krijg je veel afscheid te verduren. Bijvoorbeeld het verlies 

van werk, gezondheid, mobiliteit, sociale omgeving en natuurlijk dierbaren. Bij In je 

Uppie proberen we dat veelkoppige monster van verlies onder ogen te zien en 

geestelijke weerbaarheid, veerkracht en herkenning te oefenen. Ouderen kunnen – 

door een realistischer zelfbeeld – beter voor zichzelf zorgen én voor de mensen om 

hen heen, omdat ze begrijpen dat ook zíj door deze levensgebeurtenissen worden 

getroffen en daarin een weg proberen te vinden. Het delen van ervaringen werkt 

bemoediging en nieuwe inzichten in de hand. Het delen van verhalen biedt houvast. 

In je Uppie kan zo een bijdrage leveren aan langer thuis blijven wonen en een 

vermindering van de zorgvraag. 

 

 
 

NB 

In je Uppie is onderdeel van UP!.  

UP! maakt ook andere  live programma’s – talkshows en regio-events - volgens deze 

methodiek. Ze presenteert al haar thema’s aan het publiek als een drietrapsraket:  

1. Kennis (waar gaat het precies om), 2. Inspiratie (hoe kan je vanuit verschillende 

invalshoeken naar het thema kijken) en 3. Actie (hoe ga  jij voor jezelf en anderen met het 

thema aan de slag?). Die bredere UP! bedding werkt versterkend: de kennis en inspiratie 

opgedaan in alle programma’s wordt over en weer gedeeld. 
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Aanpak  
In je Uppie themagesprekken vinden plaats op plekken waar de ouderen al zijn. Het 

gespreksthema, aangedragen door ouderen zelf, wordt enkele weken van tevoren 

aangekondigd met een speciale flyer, een stukje in de buurtkrant en advertenties. De 

ouderen weten dus wat er staat te gebeuren.  

 

Een opgeleide gespreksleider zorgt ervoor dat het schurende thema ‘op tafel blijft’ 

en stuurt lichtjes het gesprek.  

 

Betrokken ouderen en professionals van de partnerorganisatie hebben de 

mogelijkheid om medewerkers mee te laten lopen in de In je Uppie 

opleidingsmodule. Ze kunnen dan zelf gesprekleider worden, naast de 

gesprekleiders vanuit UP!.  

 

Na een aantal series In je Uppie gesprekken wordt in de regio (in samenwerking met 

andere In je Uppie locaties) een inspiratie-event georganiseerd. In een talkshow-

setting staat een thema (uit de In je Uppie’s) centraal. De deelnemende ouderen zelf 

worden op het podium geïnterviewd over hun ervaringen en verhalen worden 

gedeeld. 

 

In een online omgeving (sociale media, website, nieuwsbrief) worden de ervaringen 

uit het land rondom In je Uppie in bredere zin gedeeld. 

 

Materiaal   

In je Uppie heeft een handboek voor gespreksleiders, dat centraal staat tijdens de 

opleidingsmodule voor gespreksleiders. 

 

Daarnaast heeft In je Uppie eigen communicatiemiddelen binnen een huisstijl, 

gelieerd aan de huisstijl van moederorganisatie UP!. Bijvoorbeeld flyers, 

advertenties, een magazine en een online nieuwsbrief.  
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Onderzoek  

Uit onderzoek naar de impact op de ouderen bleek dat ouderen een veilige 

ontmoeting ervaren, waar ze stil kunnen staan bij een lastig thema, in een gesprek 

waaraan je actief kan bijdragen door je uit te spreken of alleen kan luisteren. 

Deelnemers geven aan nieuwe inzichten op te doen. En het belangrijkste: een en 

ander leidt bij een kwart van de deelnemers tot een sterker groeps- en 

gemeenschapsgevoel’. Daarmee lijkt In je Uppie een middel tegen (dreigende) 

eenzaamheid te kunnen zijn.  
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1. Uitgebreide beschrijving 

1.1.  Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep    

 De doelgroep van de interventie bestaat uit ouderen (65+). 

 

Selectie van doelgroepen   

 Voorwaarde is dat ouderen in staat zijn om hun gedachten en gevoelens te delen 

met anderen. In je Uppie is minder geschikt voor mensen met (hersen)aandoeningen 

zoals dementie.  

 

Betrokkenheid doelgroep   

Algemeen 

UP!, de initiatiefnemer van In je Uppie, legt met haar interactieve live programma’s 

haar oor te luisteren bij het publiek, dat grotendeels bestaat uit ouderen (65+). Iedere 

bezoeker die online een kaartje koopt krijgt na afloop een enquête toegestuurd. Uit 

de enquêtes kan UP! opmaken welke thema’s ouderen geagendeerd willen zien in 

de programma’s. 

 

UP! organiseert daarnaast in de aanloop naar In je Uppie kwalitatieve gesprekken 

met ouderen in de gemeente of op de locatie waar In je Uppie gaat plaatsvinden, 

geeft uitleg over de insteek van In je Uppie en vraagt welke onderwerpen de ouderen 

centraal willen stellen.  

De keuze voor de thema’s ligt dus in de oorsprong bij de ouderen zelf. Wat willen zij 

graag bespreken, waar zitten ze mee? 

 

Vertaalslag naar In je Uppie  

UP! vertaalt vervolgens de specifieke thema’s die ouderen aanreiken rond 

een specifiek probleem (‘ik kan niet met mijn kinderen praten’) naar open 

thema’s (‘familie’), die ruimte bieden voor de mensen aan tafel en de 

specifieke setting van het themagesprek. 

  

Na afloop van de In je Uppie’s vragen de gespreksleiders ouderen wederom naar de 

thema’s die zij graag aan de orde zouden zien. Ouderen komen bijvoorbeeld met de 

dood (‘die is nu belangrijk voor ons!’), geheim (wat doe je ermee, delen, voor jezelf 

houden, wat doet een geheim met je?), in voor- en tegenspoed (grote veranderingen 

in de relatie met je partner: hij/zij heeft Alzheimer, je krijgt een nieuwe partner, wat 

nu?) en opnieuw beginnen (je partner is overleden, je moet jezelf opnieuw uitvinden, 

hoe doe je dat?). 
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1.2.  Doel  

 

Hoofddoel   

 Ouder worden is een kwetsbaar en uiterst persoonlijk proces. Eenzaamheid ligt 

daarin op de loer. Met In je Uppie wil UP! eenzaamheid bij ouderen tegengaan door 

persoonlijke veerkracht en weerbaarheid te bevorderen ter voorbereiding op en bij 

het frequente afscheid nemen en verlies dat onlosmakelijk aan ouder worden is 

verbonden.  

Subdoelen   

• Herkenning bieden: door actief verhalen te delen ervaren ouderen dat ze niet 

de enige zijn die lopen te piekeren over bepaalde thema’s. 

• Zelfbeeld versterken: door zich uit te spreken ervaren ouderen dat hun 

verhaal ertoe doet, ze voelen zich (weer) gezien en gehoord. 

• Inzichten geven: het beluisteren van elkaars verhalen leidt tot nieuwe 

inzichten, biedt inspiratie voor een andere kijk op het thema en leidt minder 

snel tot (voor)oordelen. 

• Ervaring bieden dat het loont om meer van je ware zelf te laten zien. Ouderen 

denken dat ze erop worden ‘afgerekend’ als ze zich kwetsbaar opstellen, 

terwijl bij In je Uppie blijkt dat ze juist steun en bijval krijgen. Als ouderen 

meer zichzelf laten zien, wordt ouder worden en kwetsbaar zijn een minder 

krampachtig en negatief proces. 

Een secundair doel van In je Uppie! is de negatieve beeldvorming over ouderen en 

ouder worden kantelen naar een realistischer beeld.  

1.3.  Aanpak  

 

Opzet van de interventie  

UP! – bijvoorbeeld in de persoon van de landelijke coördinator – maakt met de 

partnerorganisatie (zorg- of welzijnsorganisatie of gemeente) afspraken over een 

samenwerking voor een of twee jaar.  

 

Voor de indeling van de projectperiode en de inzet van verschillende onderdelen 

over de tijd: zie Implementatie. Het volledige In je Uppie programma beslaat 

doorgaans een projectperiode van een jaar.  

De kortst mogelijke doorlooptijd van de themagesprekken is zes maanden. De 

opstart duurt twee maanden, de themagesprekken (bij een serie van drie 

gesprekken) duurt drie maanden (elke maand een gesprek) gevolgd door een 

evaluatie met de regionale gespreksleider. 
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Het programma in het kort: 

 

A. In de regio vinden al naar gelang de wens van de samenwerkingspartner een (x) 

aantal series themagesprekken plaats. 

1. Een themagesprek duurt anderhalf uur.  

2. Aan een themagesprek doen gemiddeld 12 tot 15 ouderen (65+) mee. 

3. Een themagesprek wordt door UP! in een serie van drie of vier gesprekken 

(naar wens van de samenwerkingspartner) aangeboden, een themagesprek 

per maand.  

4. Ieder gesprek is gelijk qua opzet en duur, maar heeft een ander schurend 

thema, bijvoorbeeld spijt, afscheid of geheim.  

5. Een themagesprek wordt altijd vanuit UP! voorzien van:  

a. Een opgeleide gespreksleider, die volgens een vast format het 

gesprek leidt, vastgelegd in de Handout In je Uppie gespreksleiding. 

b. De benodigde In je Uppie communicatiemiddelen (zie onderdeel D.). 
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B. Indien nodig werft UP! in de regio nieuwe gespreksleiders. Zij doen mee aan de 

gespreksleiderstraining volgens de In je Uppie methodiek, vastgelegd in de 

Handout In je Uppie gespreksleiding en worden ingezet bij de themagesprekken. 

 

C. In de regio wordt vervolgens in samenwerking met andere aanbieders (zorg- of 

welzijnsorganisatie of gemeente) een inspiratie event georganiseerd, waarvoor 

deelnemende ouderen, hun familie, betrokken professionals en stakeholders worden 

uitgenodigd.  

1. Bij het inspiratie-event zijn zo’n 150 mensen aanwezig.  

2. Plaats van handeling is bijvoorbeeld een grote conversatiezaal van een 

zorginstelling of de plaatselijke vlakke vloer zaal van het theater. 

3. In een talkshowsetting – net als bij de reguliere talkshows van UP! – worden 

de deelnemende ouderen en betrokken professionals geïnterviewd door 

Hadassah de Boer – vaste UP! presentator en thuis in het onderwerp – over 

hun ervaringen. Er is ook een externe kenner van het thema aanwezig, om 

verdieping te bieden en als extra publiekstrekker te fungeren. 

 

D. Up! Voorziet de In je Uppie themagesprekken en het inspiratie-event van de 

benodigde In je Uppie communicatiemiddelen: 

1. Wervingscommunicatie themagesprekken:  

a. een speciale In je Uppie flyer (print) met alle praktische locatie-informatie, 

data, tijdstippen en een telefoonnummer voor vragen 

b. een online agenda met alle praktische locatie-informatie, data, tijdstippen 

en een telefoonnummer voor vragen 

c. een persbericht en indien gewenst advertenties en artikelen voor 

regionale en lokale media. 

2. Wervingscommunicatie inspiratie-event:  

a. een speciale In je Uppie event flyer (print) met alle programma- 

informatie, praktische locatie-informatie, data, tijdstip en een 

telefoonnummer voor vragen. 

b. een online aankondiging met alle programma-informatie, praktische 

locatie-informatie, datum, tijdstippen en een telefoonnummer voor vragen. 

c. een persbericht en fotomaterialen van de belangrijkste gasten voor 

regionale en lokale media. 

 

Inhoud van de interventie    

 

I. Themagesprekken 

Aankondiging 

UP! zorgt ervoor dat een In je Uppie themagesprek een paar weken van te voren 

wordt aangekondigd op de locatie en/of door de organiserende organisatie door 

middel van een flyer. Hierop staat de titel met een aansprekend beeld aan de ene 

kant en de verklarende, wervende tekst plus de feitelijkheden (locatie, aanvangstijd, 

telefoonnummer) aan de andere kant. 
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Uitvoering 

In je Uppie themagesprekken vinden plaats onder leiding van een door UP! getrainde 

gespreksleider in series van drie of vier gesprekken, met één themagesprek per 

maand, zodat er tijd is voor reflectie. Het aantal gesprekken in een serie en het 

aantal series is afhankelijk van wat de opdrachtgever wil of wat op de locatie 

gebruikelijk is.  

Bij een themagesprek zijn meestal rond de 12-15 ouderen aanwezig. Soms zijn het 

er meer (25-40) maar dit is een uitzondering en vooraf bekend, waardoor we 

maatregelen kunnen nemen voor verstaanbaarheid – met een geluidsinstallatie en 

een aantal microfoons – of de groep splitsen en een extra gespreksleider inzetten. 

De themagesprekken zijn allemaal gelijkwaardig en gelijk wat betreft de indeling. Wel 

hebben ze verschillende thema’s. Om een beetje te wennen en niet te zwaar te 

beginnen, is het thema van de eerste sessie veelal luchtig, bijvoorbeeld familie of 

vriendschap.  

Een themagesprek kent een paar terugkomende spelregels: 

● In het gesprek staat een schurend – vooraf aangekondigd en door de ouderen 

zelf aangedragen – thema centraal. 

● De gespreksleider opent elk gesprek met de zgn. ‘culturele opening’ een mooi 

verhaal, lied of gedicht, aansluitend bij het thema. 

● Iedereen aan tafel praat vanuit de ik-vorm, houdt het persoonlijk en roddelt niet. 

De gespreksleiders zorgen ervoor dat de focus op het thema blijft en stellen open 

vragen. Ze hebben geen oordeel over wat zoal wordt gezegd, ze duiden niet en 

coachen niet. Alles wat gezegd wordt is goed. In de praktijk blijkt dat ouderen een 

open, geanimeerd en persoonlijk gesprek voeren en dat is precies de bedoeling.  
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Het gesprek duurt anderhalf uur. Er is geen volgorde of indeling in het gesprek, het 

ontvouwt zich al naar gelang de ouderen invulling geven. De gespreksleider stuurt op 

de inhoud door het stellen van open vragen en indien nodig geeft hij/zij door een 

voorbeeld weer richting aan de persoonlijke verhalen.  

Voorbeeld van een themagesprek: zie 4.2 Praktijkvoorbeeld. 

Tussentijds: 

• onderhoudt de communicatiemedewerker van UP! de In je Uppie online 

omgeving: de agenda en mededelingen, de nieuwsbrief en de sociale media van 

het In je Uppie programma en heeft hierover contact met de partnerorganisatie; 

• ontmoeten de gespreksleiders elkaar vier keer per jaar voor evaluatie, intervisie 

en uitwisseling.  

 

II. Inspiratie-event: 

Na afloop van een periode van themagesprekken organiseert de regionale 

projectleider in samenwerking met het team van UP! en met andere In je Uppie 

locaties in de regio – met de betrokken (welzijns) organisaties en/of gemeente – een 

feestelijk en laagdrempelig inspiratie-event, met inbreng van deelnemers, familie, 

betrokken professionals en stakeholders.  

 

Aankondiging 

UP! Kondigt het In je Uppie inspiratie-event ruim van te voren aan bij alle deelnemers 

op de locatie(s) van de gesprekken en op de locatie van het event, door middel van 

een speciale en herkenbare In je Uppie flyer. Betrokkenen (deelnemers en 

professionals) krijgen bovendien een uitnodiging via de mail, via de betrokken 

welzijnsorganisatie en/of via een persoonlijke mail. Ook het regionale netwerk van 

stakeholders en de familie van de deelnemers worden uitgenodigd. UP! is gepokt en 

gemazeld op het gebied van eventcommunicatie en weet haar boodschap op een 

positieve en laagdrempelige manier voor het voetlicht te brengen. We informeren 

lokale en regionale buurtmedia (online en print) en weten uit ervaring met andere 

UP! evenementen dat journalisten vaak getriggerd zijn door de positieve insteek. 

 

De bedoeling van het event is:  

1. de opbrengst te vieren van de themagesprekken  

2. de ouderen en professionals een gezellige middag te bieden 

3. de aandacht van de media op In je Uppie en de ouderen te richten met een 

aantrekkelijk en laagdrempelig podiumprogramma dat laat zien: 

- Wat hebben de themagesprekken opgeleverd aan inzichten? De 

deelnemende ouderen vertellen op het podium over hun ervaringen. Ook 

betrokken professionals kunnen vertellen wat In je uppie hen heeft gebracht. 

- Hoe kan In je Uppie verdieping bieden op een thema? Een specialist op het 

thema wordt speciaal voor de gelegenheid uitgenodigd en geïnterviewd op 

het podium. 

- In hoeverre kan je praktisch een vervolg geven op In je Uppie? Ga je als 

oudere meer gesprekken volgen of misschien een andere activiteit in de regio 

oppakken? Er worden voorbeelden getoond. 
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- Wat leert In je Uppie de aanwezigen over de deelnemende ouderen, het 

thema en over de beeldvorming rond ouder worden? De media krijgen in de 

aanloop naar het event en na afloop de gelegenheid om ouderen en 

gespreksleiders over hun ervaringen te interviewen. 

 

De vorm van het event is een UP! talkshow. UP! heeft sinds 2017 ervaring opgedaan 

met deze maandelijkse talkshows in De Nieuwe Liefde en De Rode Hoed in 

Amsterdam en bij UP! werkconferenties in samenwerking met FNO en het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een voorbeeld van een UP! talkshow 

zie: Ontbijtshow in Deventer (filmpje, 2 minuten kijktijd): 

 

Samenstelling en redactie 

De In je Uppie talkshow wordt samengesteld door professionele programmamakers 

Marleen Stoltz en Alet Klarenbeek. Samen tekenen zij ook voor de UP! talkshows in 

De Nieuwe Liefde en De Rode Hoed in Amsterdam. Inmiddels is het een 

gewaardeerd en herkenbaar format geworden. Bij een UP! talkshow interviewt vaste 

UP! presentator Hadassah de Boer alle gasten. De talkshow is opgebouwd uit drie 

lagen.  

1. Bewustwording: wat is precies het thema vandaag? Een specialist, aansprekend 

en communicatief voor een breed publiek, wordt uitgenodigd om te vertellen 

over het thema, bijvoorbeeld een rouwdeskundige bij het thema afscheid. 

2. Inspiratie: er is niet één waarheid. Het thema wordt vanuit verschillende 

zienswijzen belicht. Ouderen (deelnemers van In je Uppie in de regio) vertellen 

zelf uiteenlopende verhalen en inzichten rondom het thema. 

3. Activatie: wat kan het publiek in de zaal morgen gaan doen met en rond het 

thema? Er passeren voorbeelden de revue van activiteiten rond het thema. Dit 

kunnen ouderen zijn die vertellen over een activiteit die hen heeft geholpen 

(bijvoorbeeld specifieke schilderclub met rouwverwerking, meer bewegen, 

gezelschap opzoeken bij een eetgroep). 

 

III. Online omgeving 

De online omgeving (website, sociale media, e-malnieuwsbrief) is een onderdeel van 

het totale In je Uppie programma en wordt actief door UP! geïnitieerd en 

bijgehouden. De online omgeving ademt de sfeer van de themagesprekken en het 

inspiratie-event in fotografie en teksten (veel quotes van de deelnemers). Er is een 

speciale In je Uppie nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt. 

 

IV. Breder perspectief van ouder worden laten zien in PR en beeldvorming 

Ouderen voelen zich soms niet gezien en begrepen. Het ingewikkelde van ouder 

worden is: je hebt er pas iets mee als je het bent. Door de authentieke verhalen van 

ouderen over ouder worden te delen wil In je Uppie de beeldvorming beïnvloeden.  

Doordat UP! de verhalen van In je Uppie actief deelt binnen haar programma’s en 

naar de media, wordt de beeldvorming over ouderen en ouder worden realistischer. 

Hierdoor wordt deze levensfase meer als fascinerend gezien dan als het cliché 

https://www.youtube.com/watch?v=sQqgPX47jm4&t=25s
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‘onderweg naar het einde zijn’. De verhalen van de themagesprekken worden op de 

volgende manieren breder gedeeld met algemeen publiek en betrokkenen. 

• Bovengenoemde live inspiratie-events voor een bredere doelgroep, namelijk 

familie en betrokken professionals bij (mantel)zorg en welzijn. 

• Online via UP! website, sociale media en nieuwsbrief  

• Via de landelijke en regionale pers en betrokken partnerorganisaties 

• Door middel van presentaties op landelijke congressen 

• Door middel van een speciale uitgave, bijvoorbeeld het magazine: 

https://upinnederland.nl/project/in-je-uppie-magazine 

  

https://upinnederland.nl/project/in-je-uppie-magazine
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2. Uitvoering 
 

Materialen 

Handleiding voor de uitvoering van de interventie: handout In je Uppie 

gespreksleiding 

Ten behoeve van de opleidingsmodule en de uitvoering van de interventie is de 

‘Handout In je Uppie gespreksleiding’ samengesteld, met daarin de methodiek en tal 

van praktische tips voor de voorbereiding en uitvoering van In je Uppie 

themagesprekken. 

 

Werving ouderen: geprinte flyer en online agenda 

Ouderen bereik je het beste met een geprinte flyer met heldere informatie (inclusief 

een telefoonnummer, voor vragen) en met korte, duidelijke berichten in de lokale en 

wijkmedia.  

De berichtgeving rond In je Uppie past binnen de huisstijl van UP! Met een 

eigentijdse uitstraling en aantrekkelijk beeldmateriaal van authentieke deelnemende 

ouderen geeft UP! ouderen een stem en een gezicht, laat ze zien wat hen beweegt 

en verandert de beeldvorming over ouder worden. Door de uitstraling en inhoud 

tonen de communicatiematerialen van In je Uppie de waarde van ouderen en het 

ouder worden.  

Ouderen geven zelf aan bij navraag dat het juist de In je Uppie flyer is die hen over 

de streep trok: “Ik vond het best spannend, maar door die flyer durfde ik toch.” 

 

Online omgeving: www.upinederland.nl 

In de In je Uppie flyer en sociale media berichten verwijzen naar de In je 

Uppie omgeving op de UP! website. Hier staat alle achtergrondinformatie en 

de agenda van de In je Uppie themagesprekken in het land.  

 

Uit de In je Uppie gesprekken komen veel originele en bemoedigende verhalen en 

tips, die we graag willen delen met de buitenwereld op de sociale media. In je Uppie 

communiceert hierover op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Gewone 

mensen, indrukwekkende verhalen. 

 

De UP! website wordt goed bezocht, de online kanalen gelezen door duizenden 

mensen waaronder veel 65+ bezoekers van deze en andere UP! programma’s.  

 

Evaluatieverslagen 

De gespreksleiders praten altijd na met de ouderen en vragen wat ze ervan vonden. 

Deze uitspraken worden opgenomen in het schriftelijke verslag dat elke 

gespreksleider na afloop maakt en dat voor alle gespreksleiders doorlopend 

beschikbaar is op de Google Drive van In je Uppie.  

 

De gespreksleiders evalueren minimaal tweemaal per jaar aan de hand van een 

vragenlijst die ze gezamenlijk doorlopen en individueel voorbereiden. Hiervan wordt 

een uitgebreid verslag gemaakt. Op deze landelijke dagen voor alle gespreksleiders 

wordt ook intervisie gegeven, inspiratie geboden en worden nieuwe technieken en 

tips & trics gedeeld. 

https://www.upinnederland.nl/agenda-categorie/gesprek/
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Locaties en type organisatie    

Partnerorganisaties voor In je Uppie themagesprekken zijn gemeentes en zorg- en 

welzijnsorganisaties waar ouderen komen of wonen en andere organisaties zoals 

bibliotheken en buurt- en wijkcentra waar ouderen elkaar ontmoeten. 

 

In je Uppie themagesprekken vinden plaats op locaties in de wijk van zorg- en 

welzijnsorganisaties waar ouderen al samenkomen, zoals een Huis in de Wijk, een 

koffieochtend of een culturele ontmoetingsplaats. Hiermee bereikt UP! vooral 

thuiswonende ouderen. Deze doelgroep wordt ook goed bereikt door samen te 

werken met bibliotheken. Een voorbeeld is het project Ouderen in de Wijk in 

samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).  

In je Uppie themagesprekken vinden ook plaats in de beslotenheid van kleinere 

recreatieruimtes van zorginstellingen.  

 

In 2020 start UP! een tweejarige samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds met 

daarin de koppeling van In je Uppie themagesprekken aan de vele 

ouderensportlocaties van OldStars, de koffieochtenden van de NOF Breiclubs en de 

BoodschappenPlusBus. 

 

Inspiratie-event 

De locatie voor het inspiratie-event kan per regio verschillen. Het is bijvoorbeeld een 

vlakkevloerzaal, een wijkgebouw of een grote conversatieruimte in een zorglocatie. 

De setting is theatraal: podium met AV-apparatuur ten behoeve van filmpjes en veel 

fotografisch achtergrondbeeld, toepasselijke inrichting en geluids- en lichtversterking.  

Capaciteit: 150 personen 

 

Opleiding en competenties van de uitvoerders   

Uitvoerders zijn Gespreksleiders, 50+ (jonger vinden de deelnemende ouderen 

onprettig, ze geven aan het gebrek aan levenservaring te missen bij jongere 

gespreksleiders), mbo-/hbo niveau, ervaring met gespreksleiding is gewenst, 

nieuwsgierigheid en het hart op de goede plaats hebben zijn belangrijke 

competenties. UP! leidt gespreksleiders op. De gespreksleider reguleert het gesprek 

en houdt de focus erin.  

▪ Een In je Uppie gespreksleider is getraind in niet-doen’: niet coachen, niet 

duiden, niet gaan helpen, niet invullen, niet betuttelen. 

▪ In je Uppie gespreksleider is getraind in open vragen stellen: Hoe zit dat 

voor u? Wie herkent dit? In hoeverre werkt dat nu voor u door? Wat zette 

u aan het denken? Enzovoorts. 

▪ Een In je Uppie gespreksleider is getraind in spiegelen: Ik zie dat dit u 

raakt. Ik zie dat u verdrietig bent. Punt. 

▪ Een In je Uppie gespreksleider is vaak een journalist of 

documentairemaker want die krijgen geen genoeg van vragen stellen en 

zijn dol op elk antwoord. 

 

Training voor gespreksleiders 

UP! organiseert jaarlijks minimaal eenmaal per regio een eendaagse 

opleidingsmodule voor de gespreksleiders. Zij komen bij voorkeur uit de regio en 
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kennen de mores en eventueel het dialect. In Friesland zijn ze bijvoorbeeld allemaal 

het Fries machtig. 

 

De opleidingsmodule is samengesteld door ervaren In je Uppie gespreksleiders. De 

eendaagse training wordt door minimaal twee ervaren gesprekleiders gegeven. De 

landelijke programmaleider is ook aanwezig. Tijdens de gespreksleiderstraining 

worden de verschillende onderdelen van het Handboek gespreksleiding In je Uppie 

behandeld (zie bijlage). Er wordt in groepjes geoefend met verschillende 

gespreksthema’s. De nieuwe gespreksleiders in spé leiden de oefengesprekken en 

krijgen feedback van de senior gespreksleiders en de deelnemers (hun collega-

nieuwkomers). 

 

Aantal deelnemers: 6-8 aspirant gespreksleiders per keer. 

 

Regionale projectleiders: praktisch ingestelde ervaren senior projectleider op wo-

/hbo-niveau, ervaring met projectleiderschap, met relevant netwerk binnen zorg- en 

sociaalmaatschappelijke organisaties, in staat om samenwerking met betrokken 

zorg- en welzijnsorganisaties of de gemeentelijke overheden te vertalen naar 

samenwerkingsovereenkomst met financiële, inhoudelijke en organisatorische 

afspraken. 

 

Landelijke coördinator en programmaleider: ervaren senior projectleider op wo-

/hbo-niveau, ervaring met projectleiderschap, gevoel voor (politieke)verhoudingen 

gezien het (financiële) spel tussen gemeente, welzijns- en zorginstanties en fondsen, 

relevant netwerk. 

 

De bedenker van het gedachtegoed en de hoeder van de methodiek fungeert 

vooral als inspirator voor de uitvoerders en is woordvoerder op podia en in gesprek 

met fondsen. 

 

Kwaliteitsbewaking   

De kwaliteit van de interventie wordt bewaakt door: 

1. duidelijk te maken bij de aanvang van de samenwerking met de 

partnerorganisatie in een nieuwe regio (door de regionale projectleider) wat In 

je Uppie behelst, welke onderdelen er zijn en hoe we samenwerken met 

elkaar en met externe partijen; 

2. elk gesprek te openen met een ‘culturele opening’, d.w.z. een gedicht of een 

fragment uit een film of literatuur met betrekking tot het thema, waardoor de 

deelnemer meer in het moment komt; 

3. duidelijk te maken aan tafel bij de start bij de themagesprekken (door de 

gespreksleider) wat de thematische insteek van het gesprek is en wat de 

spelregels aan tafel zijn; 

4. na afloop uitgebreid na te praten (door de gespreksleider) met de deelnemers 

en de op- en aanmerkingen van de deelnemers serieus te nemen en 

eventueel mee te nemen in volgende In je Uppie gesprekken, in de 

verslaglegging van de themagesprekken en in te brengen in het wekelijkse 

overleg van de regionale projectleiders en/of de halfjaarlijkse bijeenkomsten 

voor gespreksleiders (zie hierna). 
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5. gespreksverslagen van elk themagesprek (door de betreffende 

gespreksleider) te:  

a. verzamelen op de In je Uppie Drive en: 

b. na afloop van elk In je Uppie themagesprek de verslagen actief te 

delen per mail met de andere gespreksleiders en regionale 

projectleiders;  

c. te lezen en per mail (en indien gewenst bij het projectleidersoverleg) 

van feedback te voorzien (door de regionale projectleiders en 

landelijke programmaleider). 

De inhoudelijke gespreksverslagen worden daarnaast gebruikt als input voor 

de 

inspiratie- en intervisiedag voor gespreksleiders (door de landelijke 

programmaleider en de samensteller van het inhoudelijke programma) die 

UP! twee maal per jaar organiseert. De inhoudelijke gespreksverslagen 

worden gebruikt voor de eindevaluatie naar de fondsen en partners en het 

jaarverslag van UP! 

6. live overleg te hebben:  

• de regionale projectleiders onderling (wekelijks) over de praktische gang 

van zaken aangevuld met: 1 x per maand overleg van regionale 

projectleiders met de landelijke programmaleider Alet Klarenbeek voor 

een update op gebied van fondsenwerving, nieuwe ophanden zijnde 

samenwerking en activiteiten van UP! in bredere context; 

• de gespreksleiders (minimaal eens per half jaar) om te overleggen over 

de praktische gang van zaken, de inhoudelijke ontwikkeling van de 

thema’s: hoe bevallen de huidige thema’s , wat zijn nieuwe thema’s 

aangedragen door de ouderen en vanuit de methodiek; 

• alle gespreksleiders en projectleiders en de programmaleider (eens per 

half jaar) om te evalueren aan de hand van een vragenlijst: hoe gaat het, 

wat zijn de meest opvallende gebeurtenissen, wat bevalt niet (meer), wat 

zijn nieuwe ontwikkelingen (thema’s, omgaan met lastige mensen aan 

tafel, nieuwe partners) om mee te nemen naar de volgende periode; 

• het hele UP! team om In je Uppie ervaringen te vieren door aan te haken 

bij de halfjaarlijkse interne landelijke In je Uppie dag. 

 

Randvoorwaarden   

De Themagesprekken voldoen aan de volgende randvoorwaarden. 

1. Aanhaken bij bestaande groepen  

UP! organiseert samen met de partnerorganisaties de In je Uppie 

themagesprekken op locaties waar groepen ouderen al bij elkaar komen, 

zoals koffieochtenden in de wijk, sport- en bewegingsgroepen (waaronder 

Meer Veerkracht Langer Thuis en OldStars), hobbyclubs en andere plekken 

waar ouderen samenkomen (bijvoorbeeld BoodschappenPlusBus). UP! heeft 

onderzocht of er belangstelling vanuit de ouderen is als er op een locatie in 

de wijk een op zichzelf staande serie In je Uppie themagesprekken wordt 

georganiseerd. Dit is niet het geval, er komt slechts een enkeling op af. 

2. Tone of voice 

UP! hanteert de volgende uitgangspunten. 
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Je mag er zijn en je doet er toe. Gewoon om wie je bent en wat je 

doet. 

Je staat er niet alleen voor. Je bent niet de enige die loopt te 

piekeren. 

We hebben allemaal onze issues. We doen allemaal maar wat. 

 

Niemand weet hoe het moet. Hoe wat moet? Alles. Hoe je je leven 

leeft, hoe je je woorden kiest, wat je wel en niet wil zeggen. 

Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. Oordeel niet. Stel je 

oordeel liever uit. 

Alleen het nu is belangrijk. Vroeger is geweest en later weet je niet. 

Hoe sta je er NU in? 

Vertel vanuit jezelf. Vertel je persoonlijke verhaal, want dat brengt je 

iets. En ook de ander, want die voelt zich geraakt in plaats van 

aangevallen of ontzien of wat dan ook. 

 

3. Taal 

Bij de themagesprekken spreken we gewone mensentaal. En dialect 

of andere talen als dat wenselijk is. In Friesland wordt in de dorpen 

Fries gesproken. Dus heeft In je Uppie Friese gespreksleiders. Wij 

willen dat je je In je Uppie thuis en op je gemak voelt. 

 

4. Veiligheid 

Wat wordt gezegd blijft binnenskamers. Je mag er best over praten, 

maar doe het dan liever vanuit je eigen perspectief. Of anoniem. 

 

5. De setting op locatie 

In je Uppie is gebaat bij een informele setting, bij voorkeur een 

gezellige caféopstelling. Lekker dicht op elkaar, dat maakt het intiem 

en is goed voor de hoorbaarheid. 

Op een In je Uppie themagesprek komen soms enkele tientallen 

mensen af. Een geluidsinstallatie en microfoons voor de 

gespreksleider en de ouderen die aan het woord zijn blijken dan geen 

overbodige luxe. 

UP! houdt van sfeer. Er is altijd een bloemetje op tafel. Iets lekkers bij 

de koffie (een lekker koekje, geen biscuitje). Liefst ook een brandend 

waxinelichtje, als punt van warmte en gezelligheid. 

UP! neemt met liefde alle benodigdheden mee. 

 

6. De deelnemers 

In je Uppie richt zich bewust op de doelgroep 65+ en ouder. UP! wil 

generatiegenoten aan tafel, omdat zij de gelaagdheid van de vertelde 

verhalen begrijpen. Als iemand vertelt dat ze tachtig luiers per week 

waste, weet je gelijk dat daar veel kinderen achter schuil gaan en 

noeste arbeid om de boel rond te krijgen. 

 

7. De thematiek 
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Een groep ouderen gaat niet zo snel uit zichzelf over een bepaald 

thema praten. En al helemaal niet over schurende thema’s. Daar 

moet je een handje bij helpen. 

UP! kiest dus op voorhand de thema’s – in beginsel aangereikt door 

de ouderen zelf – en maakt deze door middel van een flyer en online 

van te voren bekend, zodat deelnemers weten waarover het 

ongeveer zal gaan. Als je net iemand hebt verloren, zit je misschien 

niet te wachten op het thema afscheid. Of juist wel. 

 

Implementatie  

Het balletje begint doorgaans te rollen doordat een gemeente of regionale 

partnerorganisatie zich meldt bij de programmaleider van In je Uppie met 

interesse voor samenwerking met UP! en In je Uppie.  

 

De landelijke programmaleider betrekt vervolgens een regionale projectleider 

bij de werving of gaat op zoek naar een nieuwe regionale projectleider, die 

bekend is met het lokale en regionale sociaalmaatschappelijke netwerk. 

 

UP! benadert zelf ook gemeentes en zorg- en welzijnsorganisaties als ze 

denkt dat er behoefte bestaat aan samenwerking en/of vraag is naar In je 

Uppie gesprekken, bijvoorbeeld in het kader van de aanpak eenzaamheid. 

 

Week 1-12: werving, verkenning, contractbepaling  

De eerste periode van werving en verkenning speelt zich voornamelijk af tussen de 

regionale projectleider, de landelijke programmaleider en de directie, raad van 

bestuur en/of regiomanagers van zorg- en welzijnsorganisaties of wethouders. UP! 

kan snel schakelen, maar deze fase duurt toch vaak een week of 12 door het vaak 

lange overleg- en besluitvormingsproces bij de potentiële partnerorganisatie.  

 

De partnerorganisatie onderzoekt intern wat de financiële mogelijkheden zijn, waar 

binnen de organisatie en op welke locaties vooral de behoefte ligt aan In je Uppie 

themagesprekken en wie intern de uitvoering samen met de regionale projectleider 

van UP! zal oppakken.  

 

UP! legt uit dat speciale communicatiemiddelen worden meegeleverd. Soms brengt 

dit overleg met de afdeling communicatie van de partnerorganisatie met zich mee. 

Ook levert UP! eigen gespreksleiders om de themagesprekken te begeleiden. De 

partnerorganisatie toetst vervolgens of er behoefte is om intern ook ‘eigen’ 

gespreksleiders op te leiden of dat er mensen zijn in de omgeving van de 

partnerorganisatie die geschikt kunnen zijn om deel te nemen aan de 

gespreksleidersmodule.  

 

Aan het einde van dit voortraject is duidelijk wat de financiële afspraken zijn tussen 

UP! en de partnerorganisatie, hoeveel themagesprekken gaan plaatsvinden en met 

wie een inspiratie-event wordt georganiseerd (meestal in samenwerking met andere 

partners en In je Uppie’s uit de regio). Vervolgens wordt een contract opgesteld. 
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Week 8-16 

De regionale projectleider overlegt met de samenwerkingspartner (gemeente/zorg- of 

welzijnsorganisatie/cultureel maatschappelijke organisatie) over:  

- de gewenste frequentie en het aantal themagesprekken 

- de data van de themagesprekken   

- de locatie waar ze zullen plaatsvinden 

- de meest geschikte thema’s 

- het aantal benodigde gespreksleiders (die de regionale projectleider 

vervolgens boekt) 

- of er een gespreksleiderstraining nodig is en of daar wensen / potentiële 

kandidaten voor zijn binnen de desbetreffende partnerorganisatie. In dat 

geval boekt de projectleider een gespreksleiderstraining, boekt de trainers, 

stelt een wervingstekst op voor nieuwe gespreksleiders en plant een datum 

en locatie. Verder wordt in het overleg duidelijk: 

- wie de contactpersoon vanuit de partnerorganisatie is, in geval van vragen 

van deelnemers 

- wat er nodig is voor verschillende communicatiemiddelen (i.s.m. 

communicatiemedewerker UP!) 

o wat de gewenste inhoud is van de wervingsflyer (tekst en quote 

deelnemer naar thema) 

o waar de flyer verspreid gaat worden en wie dat gaat doen (vanuit 

organisatie en vanuit UP!) 

o of er advertenties en persberichten nodig zijn voor regionale of lokale 

media (UP! maakt deze vervolgens). 

- Wanneer een inspiratie-event zal plaatsvinden (doorgaans aan het einde van 

de reeks themagesprekken, als afsluiting, maar het kan eventueel ook als 

aanjager) wordt afgestemd:  

o waar dit event zal plaats kan vinden 

o wie de organisatie doet vanuit UP! en vanuit de (partner)organisatie 

o wat de doelstellingen en planning zijn 

o wie mogelijke (hoofd)gasten kunnen zijn 

o stemt de communicatiemiddelen af (zie boven) 

o maakt i.sm. de regisseur / programmamaker afspraken over 

programma en podiumgasten, eventueel ook met andere In je Uppie 

locaties in de regio 

 

Week 16-42 

Eventueel worden nieuwe gespreksleiders geworven en leidt UP! in de regio nieuwe 

gespreksleiders, op volgens de Handout In je Uppie gespreksleiding. 

De themagesprekken vinden plaats, meestal in series van drie gesprekken, met 

steeds een week of vier ertussen. Hierbij is iemand van de partnerorganisatie 

aanwezig, samen met een of twee vrijwilligers, die de deelnemers ontvangen en 

koffie schenken. 

 

Week 30-42 (regionale samenwerking in samenspraak met andere In je Uppie 

partnerorganisaties) 

Voorbereiding inspiratie-event. Samenstellen programma. Uitnodigen deelnemers, 

familie en stakeholders. 
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Week 42 

Inspiratie-event. 

 

Week 43 

Start evaluatie en eventueel volgende jaarcyclus van gesprekken. 

 

NB De communicatiemedewerker van UP! levert gedurende de gehele 

samenwerking hulp bij: 

·    Inzet van sociale media, lokaal en regionaal. 

·    Genereren van pers- en media aandacht, lokaal in buurtkrant en 

regionaal in dagbladen. 

·    Opstellen van een persbericht. 

·    Opstellen en vormgeven van advertenties, lokaal in buurtkrant en 

regionaal in dagbladen. 

 

Kosten  

UP! legt zelf de basis onder het project door middel van (landelijke) fondsenwerving 

en het betrekken van (landelijke) partners. Daarnaast betalen de lokale partners een 

bijdrage voor het te leveren programma, waarvoor ze eigen middelen aanwenden of 

(zelf of in samenwerking met UP!) een aanvraag bij lokale fondsen kunnen doen. 

De samenwerkingspartner betaalt een bijdrage van € 15.000 (excl. BTW) voor het In 

je Uppie programma. 

 

Hiervoor krijgt de samenwerkingspartner: 

3 x een serie van 3 gesprekken incl. bijbehorende flyer 

1 x een inspiratie-event (excl. locatie en catering) 

1 x een opleidingsmodule van een dagdeel (incl. twee senior trainers van UP!)  

2 x deelname aan halfjaarlijkse landelijke inspiratie- en intervisie dag voor 

gespreksleiders en projectleiders  

 

Vanuit UP! wordt begeleiding geboden op het gebied van:  

- themagesprekken door regionale projectleider op het gebied van planning, 

gekozen thematiek en inzet gespreksleiders   

- ontwikkeling van communicatiemiddelen en distributie   

- opleidingsmodule   

- inspiratie-event in zorglocatie of wijkgebouw   

o voorbereiding en realisatie  

o podiumprogramma en gasten 

 

Bezoekersuitnodigingen en -handling gebeurt in overleg met samenwerkingspartner. 

 

Een In je Uppie traject is meestal maatwerk. De verdeling van activiteiten, en 

daarmee de financiële afspraak, verschilt per samenwerkingspartner en wordt in 

overleg bepaald.  
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3. Onderbouwing 

 

Probleem   

Met de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe en daarmee het risico op 

eenzaamheid. 

 
Bron afbeelding: Synthese, de impact van de vergrijzing. RIVM (2018, april) 

 

Steeds meer ouderen wonen alleen, het aantal mantelzorgers neemt af, ouderen 

raken meer en meer op zichzelf aangewezen (RIVM, 2018). Eenzaamheid neemt toe 

met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 

53%, bij 85-plussers is het bijna 63%. 

Er is bij eenzaamheid onderscheid (van der Maat & de Vries, 2020) te maken tussen:  

o Emotionele eenzaamheid, deze ontstaat bij een sterk gemis aan iemand bij 

wie je je verhaal kwijt kunt, de afwezigheid van een hechte emotionele band 

met een partner, familielid of een hartsvriend(in). 

o Sociale eenzaamheid, deze is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle 

relaties met een bredere groep van mensen, zoals kennissen, buurtgenoten, 

mensen met dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit 

te voeren.  

o Existentiële eenzaamheid: ‘je -alleen-voelen’ in het bestaan, omdat je 

geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld jouw en andermans sterfelijkheid en 

gebrek aan zingeving. 

Bij eenzaamheid onder ouderen spelen diverse oorzaken. Deze kunnen:  

o individueel van aard zijn, gerelateerd aan persoonlijke capaciteiten en 

eigenschappen - ook een gebrek aan sociale vaardigheden, 

probleemoplossend vermogen, een negatief zelfbeeld of 

gezondheidsproblemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan 

van eenzaamheid; 

o veroorzaakt zijn door veranderingen in het sociale netwerk, bijvoorbeeld na 

het overlijden van dierbaren; 

o maatschappelijk bepaald zijn en betekenisvol contact in de weg staan, 

bijvoorbeeld gay zijn op leeftijd of negatieve beeldvorming over ouderen. 
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Ouder worden is een uitermate kwetsbaar proces. Het frequente afscheid van werk, 

gezondheid, dierbaren en sociale omgeving, waarmee je je als ouder wordend mens 

geconfronteerd ziet, maakt het risico op eenzaamheid dus groter.  

1. Eenzaamheid zit van binnen 

In je Uppie is vooral gerelateerd aan existentiële eenzaamheid. UP! wil graag 

eenzaamheid bij ouderen voorkomen. Ze denkt dat het antwoord op (dreigende) 

eenzaamheid misschien in de ouderen zelf te vinden is. UP! probeert door ouderen 

met leeftijdsgenoten te laten praten over hun persoonlijk welbevinden, hen ervan 

bewust te maken dat ze er niet alleen voor staan. Andere ouderen worstelen immers 

met soortgelijke vraagstukken en durven zich er vaak niet over uit te spreken. Het 

biedt nieuwe inzichten om dit van elkaar te horen en samen te ervaren, aldus 

deelnemende ouderen. Met In je Uppie wil UP! de geestelijke veerkracht en 

weerbaarheid van ouderen versterken. 

  

2. In je Uppie biedt ouderen mogelijkheden om persoonlijke groei te ervaren 

De huidige negatieve beeldvorming rondom ouder worden is een risico voor de 

manier waarop ouderen naar zichzelf kijken en waarop generaties met elkaar 

samenleven. Het is noodzakelijk dat we reëler en realistischer naar ouder worden 

gaan kijken. Er wordt nu óf vanuit het ‘verval-perspectief ‘– ouder worden is een 

proces van onherroepelijk verval en achteruitgang – óf vanuit het ‘trotseer-

perspectief’ gekeken, dat ouder worden gelijkstelt met zo lang mogelijk jong blijven. 

Daarmee ontken je dat ouderen zich kunnen blijven ontwikkelen, ook – en misschien 

wel juist – als de kwetsbaarheid van het leven zich aandient.  

 

Negatieve stereotyperingen worden al vanaf jonge leeftijd geïnternaliseerd en 

hebben daarmee een negatief effect op zelfrespect, identiteit en gezondheid van 

ouderen. UP! pleit voor ‘worden wie je bent’, zelfverwerkelijking tot op hoge leeftijd. 

Dat is soms hard werken, tegen de stroom van groeiende kwetsbaarheid en het 

etiket ‘verval’ in.1 

  

Voor de ‘jonge’ generatie ouderen is dit bijna vanzelfsprekend. Zij zijn autonomer en 

individualistischer dan de generatie voor hen: zelfverwerkelijking en een leven lang 

leren is hen met de paplepel ingegoten. Bij In je Uppie schuiven regelmatig 80-

plussers aan tafel en daar horen de gespreksleiders vaak een inspirerend verhaal. 

De oudere ouderen zijn van de generatie ‘mij werd niets gevraagd’. Ze hebben niet 

geleerd zich uit te spreken en vinden het vaak lastig en schaamtevol om te zeggen 

wat ze op hun hart hebben. Om dat nu wél te kunnen ervaren zij vaak een grote 

opluchting en het werkt bemoedigend. Het is elke keer weer ontroerend om te zien 

hoeveel verbinding er gelijk aan tafel ontstaat als mensen hun echte zelf laten zien, 

zo geven de gespreksleiders aan.  

                                                             
1 Naar Hanne Laceulle’s gedachtengoed ‘Worden wie je bent’ n.a.v. haar proefschrift Becoming who 
you are. Aging, self-realization and cultural narratives about later life, Universiteit voor Humanistiek 
(2016). 
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Verantwoording  

Persoonlijk proces 

Ouder worden is een uitermate persoonlijk proces, daar kan je je best alleen in 

voelen, hoort UP! bij de In je Uppie gesprekken en in de UP! talkshows. Hoe ga je 

met deze veranderende omstandigheden om? Aan de In je Uppie tafel gaat het vaak 

over uitermate persoonlijke ervaringen en gevoelens. De ouderen geven aan dat het 

hen goed doet om deze eens te delen met elkaar. Ze vertellen ook dat ze het 

spannend vinden om zich uit te spreken. Wat zal een ander wel niet denken, zo 

vragen ze zich af. Ze geven in het impactonderzoek aan dat het een prettige ervaring 

is om in een veilige omgeving over een specifiek onderwerp te kunnen praten.  

De omstandigheden van de deelnemende ouderen kan UP! niet veranderen, maar 

het proces wel. Veerkracht is geen aangeboren eigenschap, misschien kan je het 

leren. Dat probeert UP! bij In je Uppie te faciliteren. De vraagstukken die het oplevert 

en het vallen en opstaan waarmee dat gepaard gaat, laat UP! op een realistische en 

bemoedigende manier zien, in de hoop dat daarmee de beeldvorming een 

realistische draai kan maken. 

 

Veilige omgeving 

We leven in een uiterst individualistische maatschappij: ieder achter zijn eigen 

voordeur. De kinderen van ouderen wonen vaak ver weg, hebben een druk leven. 

Ouderen willen hen niet tot last zijn, zo vertellen ze vaak. 

Vragen om een luisterend oor of hulp is vaak lastig voor ouderen. In je Uppie 

probeert een veilige ruimte te bieden waar ouderen zich kwetsbaar durven op te 

stellen. De gespreksleiders bieden die veiligheid door geen oordeel te hebben en 

open vragen te stellen. De gespreksleiders maken ook duidelijk dat iedereen ertoe 

doet door mensen aan het woord te laten en erop te wijzen dat er geen ‘goed of 

kwaad’ is.  

De aanpak biedt ook veiligheid door juist die thema’s op tafel te leggen die normaliter 

niet zo snel aan de orde komen. “Wat fijn om het hier eens over te hebben”, hoort de 

gespreksleider dan. En juist dat ene thema – en de aanwezigheid van een 

gespreksleider die ervoor zorgt dat het ook bij dat ene thema blijft – dat maakt het 

verschil. Daarbij kan het vaak persoonlijk helend werken om je wat kwetsbaarder op 

te stellen en zal ook je gesprekspartner vaak persoonlijker reageren. 

 

Herkenning bieden 

In je Uppie biedt ouderen herkenning door actief verhalen te delen. Ouderen denken 

vaak dat ze de enige zijn die lopen te dubben over bepaalde onderwerpen, maar er 

is meer ‘common ground’ dan ze denken. Kindersterfte bijvoorbeeld – een rode 

draad door de (kinder)levens van veel 80-plussers – is in het dagelijks leven 

nauwelijks een gespreksonderwerp.  

 

Delen van verhalen 

Door de verhalen te delen ontstaat er meer begrip, voor leeftijdsgenoten en tussen 

generaties.  

In de themagesprekken horen ouderen dat andere ouderen met soortgelijke 

vraagstukken worstelen als zijzelf en dat zij zich, net als zijzelf, niet altijd goed 

durven uit te spreken. Bijvoorbeeld omdat ze niet als lastig of als kwetsbaar willen 

worden gezien. Ze horen ook verhalen over hoe anderen hiermee omgaan. De 
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ouderen zijn ook niet per se op zoek naar antwoorden, veel vraagstukken rondom 

ouder worden bevinden zich op het snijvlak van dingen die we kunnen veranderen 

en dingen die we niet de baas zijn (Vosselman & van Hout, 2013). Het gaat bij de 

deelnemers vaak vooral om je te kunnen uiten en te kunnen luisteren. Op deze 

manier vinden zij herkenning bij elkaar, krijgen ze nieuwe inzichten en (onder)vinden 

ze meer begrip voor en van hun eigen leeftijdgenoten.  

 

Zelfbeeld versterken door zich uit te spreken  

De ouderen aan tafel aarzelen om hun diepere gedachtes, gevoelens en twijfels te 

delen. Ze zijn bang dat ze erop worden afgerekend. Of misschien zijn ze wat 

onervaren in het delen van gevoelens. Door deze stap wél te wagen ervaren ze dat 

ze niet worden afgerekend op wat ze zeggen, maar juist bijval krijgen, bedankjes 

voor de getoonde moed, nieuwe inzichten opdoen en trots zijn op zichzelf. 

 

Inzichten geven 

Het beluisteren van elkaars verhalen leidt tot nieuwe inzichten, omdat ouderen 

ontdekken dat hun persoonlijke visie niet altijd de enige (juiste) is. Afscheid nemen 

hoeft bijvoorbeeld niet altijd een droevige aangelegenheid te zijn, maar – zo blijkt 

tijdens de gesprekken – kan ook leiden tot nieuwe en waardevolle ervaringen en 

ontmoetingen.  

 

Breder perspectief laten zien in PR en beeldvorming 

In de aanloop naar de gesprekken (als wervingsmiddel) en na afloop van de 

gesprekken (als inzicht of ervaring) wordt de opbrengst van meedoen aan In je Uppie 

gedeeld in de (sociale) media. Zoals hier in het Friesch Dagblad. 

 

Meer begrip voor ouderen en hun specifieke levensfase 

In je Uppie daagt met de themagesprekken deelnemers uit om stil te staan bij wie ze 

nu zijn en hoe ze nu, in deze levensfase zichzelf kunnen zijn. Door de verhalen te 

delen ontstaat er meer begrip, voor zichzelf en voor leeftijdsgenoten onderling. Door 

de verhalen te delen in de media ontstaat er ook meer begrip tussen generaties: 

jongeren ervaren dat ouderen – net als zij zelf – worstelen met 

zingevingsvraagstukken. 

 

Inspiratie-event leidt tot bredere aandacht 

Door een inspiratie-event te organiseren kan ook een breder publiek kennisnemen 

van de verhalen van ouderen. Hierdoor brengen het In je Uppie programma en UP! 

Een bredere bewustwording rondom het hedendaagse ouder worden tot stand.  

 

UP! biedt een realistische kijk op thema’s die ertoe doen als je ouder wordt en weet 

hiermee de media te bereiken. UP! laat zien wat ouderen werkelijk bezig houdt en 

geeft hen een menselijk gezicht. UP! merkt dat dit vooral bij jongeren effect heeft. 

“Ouderen zijn net mensen”, zeggen ze dan verbaasd.  

Het inspiratie-event zorgt er bovendien voor dat:  

• het lokale netwerk elkaar ontmoet - niet alleen deelnemende ouderen, familie 

en vrienden hebben een fijn middagje uit, ook de professionals en 

stakeholders ontmoeten elkaar in een positieve en zingevende context; 

https://frieschdagblad.nl/2018/10/2/ouder-worden-hoef-je-niet-in-je-uppie-te-doen-lets-celebrate?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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• lokale partijen hun aanbod kunnen laten zien om ouderen te activeren, denk 

aan koren, muziekvereniging, eetclubjes, hobbyclubs, etc.; 

• de deelnemende partnerorganisaties (zorg en welzijn en lokale overheid) op 

een positieve manier onder de aandacht komen (op locatie en in de media) 

en kunnen laten zien dat ze: 

o zingeving en welzijn van ouderen voorop stellen 

o eenzaamheid aanpakken  

o het lokale en regionale netwerk versterken 

o aangesloten zijn bij een landelijke beweging.  
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4. Onderzoek 

4.1.  Onderzoek naar de uitvoering   

1.  

A. Greef, M. de (2019). In je Uppie: ontmoeten, stilstaan, herkennen en uiten. 

Gepubliceerd in UP! Magazine. 

 

B. Onderzoek uitgevoerd op basis van de richtlijnen van het fenomenografisch 

onderzoek. Er zijn diepte-interviews gehouden door een team van 7 onderzoekers 

met 31 ouderen die hebben meegedaan met In je UPPIE gesprekken. Elk interview 

duurde circa 45 minuten. Er zijn vooraf 12 hoofdvragen geformuleerd aangevuld met 

doorvraagvragen. Alle interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De 

transcripties zijn uitgewerkt via een identiek format om een goede vergelijking te 

kunnen maken tijdens de analyse.  

 

C. Vrijwel alle deelnemers (29 van de 31) geven aan dat ze andere mensen 

ontmoeten in een veilige sfeer en deelnemen aan een groepsproces. Deze 

ontmoeting met anderen in een veilige sfeer leidt bij de meeste deelnemers (19 van 

de 31) tot de mogelijkheid bij een inhoudelijk belangrijk onderwerp stil te staan. 

Sommige deelnemers geven aan dat het voorziet in een behoefte om anderen te 

ontmoeten, sommigen dat het gesprek voor herkenning zorgt en hen uitnodigt om 

zichzelf te uiten. Zestien deelnemers – vooral die mensen die zich konden uiten – 

voelen zich gezien en gehoord: “Het was echt een soort openbaring, dat iedereen 

luistert ook. En ja, je hebt niet het gevoel dat je iets raars vertelt of zo. En je krijgt ook 

andere mensen, ja, die hebben dan ook een mening daarover en allemaal heel 

positief.” Bijna een derde deel van de deelnemers (9 van de 31) krijgt ook meer 

inzicht in zichzelf, maar dat hoeft niet altijd te komen doordat ze zichzelf uiten. Dit 

kan ook ontstaan door het luisteren naar verhalen van anderen. Ten slotte geven 8 

van de 39 deelnemers aan, dat ze het gevoel hebben gekregen bij een groep of 

gemeenschap te horen, doordat ze zich in de meeste gevallen hebben kunnen uiten: 

“Ja, ik vind het erg leerzaam. Ik ben helemaal de laatste tijd enorm aan het 

veranderen en ik weet zeker dat dat ook een onderdeel (…) is van In je Uppie. Door 

gewoon heel veel dingen buiten de deur te doen en dat geeft mij een heel goed 

gevoel dat ik weer een onderdeel van de maatschappij ben. En In je Uppie maakt er 

ook een onderdeel van uit.” 

 

2.  

A. Klarenbeek, A. (2020). IN JE UPPIE themagesprekken. Procesevaluatie. Niet 

gepubliceerd. 

 

B. Evaluatie van de 20 themagesprekken in de regio’s Amsterdam en Friesland 

(september 2018 - mei 2019) op basis van verslagen van de themagesprekken, 

evaluatievragen voorgelegd aan acht gespreksleiders en twee projectleiders en een 

groepsgesprek met deze uitvoerders.  

 

C. De resultaten: 

• Met 20 In je Uppie gesprekken op 17 locaties zijn 365 deelnemers bereikt. Zie 
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de tabel hieronder voor de deelnemers per locatie. 

• De interventie is uitgevoerd zoals ze is bedoeld, volgens de methodiek.  

• In je Uppie bereikt de beoogde doelgroep: thuiswonende ouderen uit wijk en 

dorp. 

• In je Uppie sluit aan bij koffieochtenden van zorg- en welzijnsorganisaties, bij 

de koffieochtenden van Ouderen in de Wijk, een project van Openbare 

Bibliotheek Amsterdam en als vervolg op de UP! talkshow in De Nieuwe 

Liefde.  

• Ouderen voelen zich gehoord en gezien, waarderen de rust om stil te staan bij 

een onderwerp en doen nieuwe inzichten op. “Er is altijd een betere toekomst, 

maar je moet er wel wat voor doen. Niet afwachten.” En veelgehoord: “Ik heb 

vandaag geleerd: ik moet niet zo snel oordelen over anderen.” 

• Ouderen uiten zich waar ze dat voorheen niet deden: ”Als ik eerlijk ben is het 

helemaal niks voor mij, zo’n verhaal vertellen. Dat ik het die ochtend wel 

vertelde, komt omdat er ruimte en aandacht was.” 

• Eenzaamheid bij ouderen is een groot en groeiend thema. In je Uppie voorziet 

in de behoefte van ouderen om deel uit te maken van gemeenschap en wijk en 

versterkt hun positie daarbinnen. 

• In je Uppie is zo aantrekkelijk voor zorg- en welzijnsorganisaties omdat het een 

kant-en-klare interventie is die ze – met bijbehorende wervingscommunicatie – 

zo kunnen inzetten. 

• De bijgeleverde communicatie maakt het verschil voor ouderen: zij geven aan 

het spannend te vinden, maar komen tóch, daartoe aangezet door de toon en 

het beeld van de In je Uppie flyer, zo geven zij zelf aan.  

• Over de hele linie is er bij gemeentes en zorg- welzijnsorganisaties behoefte 

aan inzicht in het thema eenzaamheid: wat is het precies en wat kan je ertegen 

doen. De themagesprekken bieden inzicht in de wereld van ouderen, 

betrekken de ouderen op een actieve manier en lijken een werkbare aanpak te 

zijn tegen (dreigende) eenzaamheid. UP! heeft inmiddels veel kennis en 

ervaring over het thema eenzaamheid opgedaan en dat wordt gewaardeerd en 

opgepakt door de partners. 

• Het ministerie van VWS heeft de Raad van Ouderen (BeterOud) gevraagd 

antwoord te geven op de vraag: ’Hoe maken we zingevingsvragen (en-

activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk 

minder eenzaam voelen?’. In 2019 zijn zij tot een advies gekomen waarin de 

relatie tussen eenzaamheid en (een gebrek aan) zingeving wordt bevestigd en 

aanbevelingen worden gedaan voor interventies en verder onderzoek. De 

Raad noemt In je Uppie in dit advies als voorbeeldproject om ouderen te 

stimuleren om over diepere gevoelens te praten en open te staan voor nieuwe 

ontwikkelingen.  

• De gespreksleiders zijn getroffen door de eerlijkheid en openheid van de 

ouderen en het feit dat het vaak voor het eerst was dat ouderen hun verhaal 

deelden. “Het blijft bijzonder om met vreemden de intimiteit van een goed 

gesprek te delen.” En de vele bijzondere uitspraken. ”Spijt komt van achteren.”  

• De culturele opening is uiterst belangrijk gebleken om sfeer te maken en 

toonaangevend voor de rest van het gesprek. Dus belangrijk voor de 

gespreksleiders om aandacht aan te besteden. 
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• De gespreksleiders hebben veel aan het delen van ervaringen en de 

evaluaties, ze leren van elkaar. De verbeterpunten zijn verwerkt in de hand-out 

voor gespreksleiders en worden direct toegepast.  

• Projectleiders hebben weinig moeite om partners te vinden als de 

themagesprekken gratis worden aangeboden maar zien zich vaak 

geconfronteerd met lange onderhandelingstrajecten als de gemeentes en zorg- 

en welzijnsorganisaties om een financiële bijdrage wordt gevraagd. 

• Het voorbereidingstraject wordt waar mogelijk bekort door helder terug te 

koppelen wat de uitkomsten van gesprekken met zorg- en welzijnsorganisaties 

zijn (er is in de sector veel jargon), heldere deadlines aan te geven voor 

beslismomenten (er is in de sector een voortdurende hang naar meer intern 

overleg) en niet te mailen maar te bellen, om het tempo in het proces te 

houden. 

• Als de samenwerking eenmaal een feit is verloopt deze vloeiend en zonder 

problemen. De locaties hebben geen omkijken naar de In je Uppie gesprekken. 

• De kern van de aanpak zijn de In je Uppie themagesprekken, UP! ontvangt 

hiervoor ook losse aanvragen, dus alleen de gesprekken en niet de rest van 

het programma. 

• UP! wil gaan onderzoeken in hoeverre het aantal In je Uppie gesprekken hoger 

kan worden door meer (vrijwillige) 65+ers op te gaan leiden.  

 

TOTAAL deelnemers In je 

Uppie   

Datum locatie plaats aantal  

04-okt.-

18 Kerkgebouw De Schakel Leeuwarden 16 

30-okt.-

18 Doarpshûs De Bining Koarnjum 35 

15-nov.-

18 Aanleunwoningen Nij Tjaerda Damwâld 16 

10-jan.-

19 Wijkcentrum Eeltsje's Hiem Leeuwarden 30 

24-jan.-

19 Doarpshûs Nij Franjum Marsum 15 

29-jan.-

19 MFC Ludingawaard Leeuwarden 18 

07-feb.-

19 

Aanleunwoningen De 

Swanneblom Feanwâlden 7 

21-feb.-

19 MFC Glinstra State Burgum 13 

28-feb.-

19 Zalencentrum De Lantearne Surhuisterveen 9 

28-mrt.-

19 

Gezondheidscentrum De 

Weme Menaam    15 
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10-dec.-

18 De Nieuwe Liefde Amsterdam 16 

11-jan.-

19 OBA Spaarndammerbuurt Amsterdam 15 

17-jan.-

19 OBA Reigersbos  Amsterdam 26 

31-jan.-

19 OBA Banne Amsterdam 19 

1- feb.-

19 OBA Spaarndammerbuurt Amsterdam 13 

4-feb.-19 De Nieuwe Liefde Amsterdam 14 

14-feb.-

19 OBA Reigersbos  Amsterdam 26 

22-feb.-

19 OBA Spaarndammerbuurt Amsterdam 15 

7-mrt-19 OBA Reigersbos  Amsterdam    26 

11-mrt-

19 De Nieuwe Liefde Amsterdam    20 

    

  TOTAAL 365 

 

Sinds augustus 2019 wordt het In je Uppie programma gerealiseerd in de regio’s 

Amsterdam, Haarlem, Utrecht en de provincie Friesland in samenwerking met 

regionale zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes. Binnen dit projectplan zal 

uiterlijk 1 januari 2021 een totaal van minimaal 188 In je Uppie gesprekken zijn 

gerealiseerd.  

 

Binnen het projectplan van Nationaal Ouderenfonds staan in 2020 een totaal van 

minimaal 104 In je Uppie gesprekken op de planning, in verschillende regio’s in 

samenwerking met OldStars, de Breiclubs en de BoodschappenPlusBus. 

4.2 Praktijkvoorbeeld  

 

VERSLAG IN JE UPPIE  

OKTOBER 2018 

LEEUWARDEN 

Alet Klarenbeek 

 

Vandaag het eerste In je Uppie 

gesprek in Leeuwarden. Hierbij een 

verslag en vooral: uitspraken van 

de ouderen. 

Opmerkingen en tips staan aan het 

einde en tussendoor tussen ( ).  

 

Gerda opende met een gedicht over 

afscheid en vertelde kort iets over 

zichzelf. 

 

“Je moet het een plekje geven, zeggen ze dan. Daar is geen plek voor.  
Ik wil graag dat mensen begrijpen wat ik doormaak.” (mevrouw aan tafel) 
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Ik heb veel uitspraken 

opgeschreven, dit was wat er zoal 

langskwam rond het thema 

afscheid. 

 

“Mijn moeder is 93, van haar gezin 

leeft niemand meer. Haar vriendinnen 

zijn er niet meer en haar buren vallen 

weg. Ze kan met niemand praten over 

vroeger. Je kan het niet herstellen en 

dat maakt machteloos.” 

 

“Onderweg naar hier kwam er een 

man uit de lift. Hij vertelde dat zijn 

vrouw vannacht was overleden. Dan 

schrik je zo. Je weet niet wat je moet 

zeggen. Er zijn geen woorden. Je kan 

iemand aanraken. Hoe doen jullie 

dat?” 

 

“Aangeraakt worden is geweldig, als is 

het maar een hand op je arm. Dat 

geeft troost.” 

( > hoe doe je dat, vertel eens een 

mooie ervaring) 

 

“Mensen willen graag hun verhaal 

kwijt. De maatschappij is heel vluchtig 

geworden.” 

 

“Ze zeggen ‘ik kom langs’ maar je ziet 

ze niet. Ze durven niet. Ze bedoelen 

het goed. De wereld gaat door.” 

(typisch voorbeeldje van ‘ze’ > hoe 

doet u dat zelf?) 

 

“Mijn man is overleden.” 

 

“Ik zie jullie nog lopen.” Zegt de 

buurvrouw aan tafel.  

De vrouw is zichtbaar ontroerd en blij 

met de opmerking.  

Ze komt er later een paar keer op 

terug. Die opmerking zette haar man 

weer in haar leven, maakte de 

herinnering aan samen boodschappen 

doen zo levendig.  

 

“Ik wil graag iets zeggen, ik heb dat 

heel anders. Mijn man is overleden. Ik 

heb daarna maanden lang veel 

bezoek gehad, ook van mensen die ik 

helemaal niet kende. Ik heb dat 

ervaren als een warme deken om me 

heen. Er was zoveel liefde en 

belangstelling. 

Afscheid moet je ook bewust nemen 

van mensen die er nog wel zijn. 

Mensen zijn ziek en dat kan heel 

belastend zijn.” 

 

(Deze mevrouw had stilletjes zitten 

luisteren naar de wat mopperige 

opmerkingen en vertelde met een 

lieve, zachte stem. Opvallend hoe de 

energie in de ruimte veranderde, gelijk 

zachter werd, stiller ook, met haar 

rustige, liefdevolle stem mee. Iedereen 

luisterde ademloos.) 

 

“Ook andere generaties hebben met 

afscheid te maken. Wij ouderen 

ervaren veel afscheid en van de meest 

dierbaren. Dan sta je er gelijk heel 

alleen voor.  

Als je jong bent ben je misschien wat 

weerbaarder. Je hebt nog een leven 

voor je. Wij niet.” 

 

“Vroeger werd er niet over verlies 

gepraat. Over wat dat met mensen 

doet. Het was ook te druk met al die 

kinderen.” 

 

( > wat vindt u ervan dat er nu meer 

ruimte is voor verdriet ? > in hoeverre 

biedt u dat alsnog ruimte om over uw 

verdriet van toen na te denken? > in 

hoeverre praat u nu met uw eigen 

kinderen over verdriet en afscheid? ) 

 

“Mijn zusje overleed toen ze 6 was. 

Daar werd nooit over gepraat. Hoe 

bestaat het? Nu denk ik daarover na. 

Wat heeft het met mijn ouders 
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gedaan? Ik werd er zelf bang door, dat 

mensen weg kunnen vallen.” 

 

“Hoe je het kan doen, hoe je reageert, 

moet je eigenlijk elke keer weer, bij 

elke gebeurtenis, opnieuw leren. Ik zie 

bij jullie dat anderen dat net als ik 

moeilijk vinden of juist goed kunnen. 

Dat is mooi.” 

 

“Vragen stellen helpt. Goed luisteren 

ook.” 

“De mensen kunnen niet luisteren.” 

 

“We moesten altijd om de beurt 

praten, we waren met z’n 10-en.  

Dan aarzel je wat om je mond open te 

doen.” 

Om een beetje narrig te vervolgen: 

“Je leert wel luisteren.” 

 

Gerda stelt een familierondje voor. 

Hoe zag het gezin eruit?  

Zo’n rondje is heel leuk, want het geeft 

inzichten, en iedereen komt aan de 

beurt. Maar het is ook een nadeel 

want onderweg worden mooie dingen 

gezegd waar je op door wil, maar je 

moet weer terug naar dat rondje….   

 

“Ik kom uit een gezin van 5 maar was 

op mijn 40ste al iedereen kwijt. Mijn 

eigen man en kinderen hebben me 

daardoorheen getrokken. Het ergste is 

dat je niet meer over vroeger kan 

praten. Dat gedeelde verleden zit nu 

alleen maar in mijn hoofd.” 

“Mijn jongste broertje had Down. Als er 

iets was zeiden mijn broers en ik niks, 

want alles draait altijd om hem. Nog 

steeds. Hij is nu 74.” 

 

“Ik ben de oudste van 6 en toen ik 26 

was zijn onze ouders overleden. 

Vooral de jongste kinderen hadden 

daar moeite mee. Dat verlies speelt 

nog altijd door. Hoe oud je ook bent, je 

bent altijd nog kind.” 

 

( > herkent u dat?) 

 

“Toen mijn partner dood was kwamen 

de verhalen. Je hoort dan ook wat 

iemand heeft betekend in het leven 

van anderen. Het afscheid levert je 

dus ook iets op. Iets moois. En troost.” 

 

( > hoe kunnen we het leven meer 

vieren, zou dat bij leven kunnen, heeft 

iemand daar ervaringen mee?)  

 

“Mijn buurman is enig kind en zijn 

ouders zijn jong overleden. Hij kan met 

niemand over vroeger praten en dat 

heeft hij als heel moeilijk ervaren.” 

 

“Er is ook veel ‘klein’ afscheid. 

Bijvoorbeeld als je kind de deur 

uitgaat.” 

 

“Er zijn veel begrafenissen als je ouder 

wordt.” 

 

“Het is heel belangrijk om in het leven 

afscheid te nemen van elkaar. Dat 

lukte met mijn moeder, maar mijn zus 

verzette zich tot een half uur voor haar 

dood.” 

 

“Een periode van afscheid kan verdriet 

en vreugde in zich dragen. Maar dat 

moet je ook kunnen.” 

 

“Mijn man wist het dat hij dood ging en 

wilde er niet over praten. Hij zei ‘met 

14 dagen ben ik weer thuis’. Maar hij 

bleef in de operatie.” 

“Jammer dat hij niet wilde praten.” 

Reageert iemand.  

 “Hij zei altijd ‘wat er ook gebeurt, het 

komt met mij sowieso goed’ en daar 

hou ik maar aan vast.” 

En veel later in het gesprek merkt ze 

op: 

“We zaten naar Nederland Zingt te 

kijken. Mijn man zei ineens ‘ik zie een 
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poort wijd open staan, als er iets met 

mij gebeurt, mag je dat op de kaart 

zetten’. 

“Zie je wel dat mensen meer zeggen 

dan je denkt, ook al willen ze er niet 

over praten.” merkt de buurman aan 

tafel op. 

 

“We moeten wel verder hè?” 

“Je moet door.” 

“Je moet verder hè?” 

Die hoorde ik echt een keer of tien. 

Typerende, ietwat gelaten uitspraak 

van deze generatie. 

 

( > Hoe ga je dan verder?) 

 

“Mijn man vond het niet moeilijk om 

dood te gaan. Dat maakte het 

vreedzamer voor mij.” 

 

 “Mijn beppe was vlak na de oorlog 

veel ziek. We spraken veel en lang. 

Het leven was toen echt lijden hoor.” 

 

“Mijn zus is heel ziek. Wij zijn bewust 

dicht bij haar en hebben samen met 

veel familie een mooie dag beleefd om 

afscheid te nemen en het leven te 

vieren. De dag daarna stuurde zij een 

mail: ‘ik kijk terug op een mooie dag 

maar heb ook slecht nieuws over mijn 

ziekte’. Die combinatie, van bewust 

afscheid nemen, het leven vieren maar 

ook heel realistisch in het nu durven 

staan vind ik sterk.’ 

 

Uw eigen afscheid, durft u daarover na 

te denken? 

“Ik ga ervan uit dat God mij niet laat 

lijden. Tot het zover is.” 

 

“Voor mij was het moeilijk om afscheid 

te nemen, maar voor mijn man niet. 

Het was voor hem een uitkomst.” 

“Je hebt niet meer afscheid kunnen 

nemen als je niet gereanimeerd wil 

worden, maar dat is dan maar zo.” 

Waarop iemand aan tafel opmerkt dat 

ze is gereanimeerd. Dat zet het 

gesprek op een nuchtere manier in 

een andere context. 

 

“Vriendschap helpt om met afscheid te 

dealen.” 

 

“Wij zouden als kinderen meer 

vertrouwd moeten raken met afscheid. 

Het is een onderdeel van het leven, 

maar het verdriet blijft.” 

 

“Ik heb op m’n derde de dode 

buurvrouw gezien, dood zijn werd voor 

mij iets normaals.” 

“Kinderen gaan opgeruimd met de 

dood om.” 

 

Gerda merkt – na een verhaal over de 

onbevangenheid van kleinkinderen – 

op:  

‘Wat een verschil met toen jullie klein 

waren?!’ 

 

“Begrafenissen, daar hoorden geen 

kinderen bij.” 

“Weet je wat helpt? Liefde. Van je 

kinderen en kleinkinderen. Zonder dat 

kom je er niet uit.” 

( > wat vormt dan die liefde, hoe ziet 

die eruit?) 

 

“Leed laat zich niet vergelijken.” 

 

“Soms wil je je gevoel van verlies niet 

kwijt. Omdat dat staat voor degene 

van wie je hebt gehouden. Die hou je 

daarmee levendig in je bestaan.” 

 

“Je kan ook afscheid nemen middenin 

het leven. Mijn broer is al jong 

geëmigreerd. Ik ben vorig jaar naar 

Nieuw Zeeland gegaan om afscheid 

van hem te nemen. Het was de laatste 

keer dat wij elkaar fysiek zagen. Je 

hoeft er geen drama van te maken, ik 

zei ‘tot ziens op Skype!’” 
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(er ging een merkbare zucht van 

verlichting door de groep. ‘Zo kan het 

dus ook’ zag ik een aantal mensen 

denken. Deze mevrouw is een van de 

mensen die we kunnen interviewen) 

 

“Als je vrijwilligerswerk stopt voel je je 

buiten de maatschappij staan. Dat 

vond ik een moment van afscheid. Ik 

hou ervan iets te betekenen voor een 

ander en beteken nu niets meer. Ik zit 

veel te veel tijd aan mezelf te 

besteden en te piekeren.” 

 

“Vrijwilligerswerk moet je eigenlijk zo 

lang mogelijk blijven doen dan blijf je 

deel van een groep. Je denkt wel 

dingen voor jezelf te gaan doen 

daarna, maar die komen er dan weer 

niet van.” 

 

“Er zijn allerlei scharnierfases in het 

leven. Je moet je weer herpakken als 

je 65 bent. Het duurde een jaar voor ik 

eraan gewend was dat de telefoon niet 

meer ging.” 

“Je kan ook afscheid hebben doordat 

je geliefde er met een ander vandoor 

gaat.” 

(deze lijn liep snel af omdat het om 

een onverwerkt voorval van 30 jaar 

geleden bleek te gaan, die bozige 

draad wilde niemand blijkbaar 

oppakken ;-) 

 

Afronding: Wat vonden jullie 

hiervan? 

 

“We zijn niet alleen met onze 

gevoelens en gedachtes. Dat is fijn.” 

“Het helpt om het licht te houden. 

Iedereen heeft zijn tragiek en er zijn 

mooie dingen in het leven.” 

 

“Het is mooi om erover te praten. Dat 

troost dat we dat delen met vrouwen 

onder elkaar.” 

 

“Ik vind het een probleem dat mannen 

er minder over praten” reageert een 

van de drie mannen aan tafel. ”Het 

zou mooi zijn als mannen meer achter 

die voordeur weg komen. Mannen 

hebben minder geleerd om te praten 

en daar is wel behoefte aan.” 

 

“Er zijn meer vrouwen dan mannen. 

Na 45 jaar huwelijk hebben die geen 

zin meer in een nieuwe man.” 

 

Iedereen aan tafel is het erover eens 

dat het voor herhaling vatbaar is. Wat 

helpt is een  

gespreksleider en een thema, 

daardoor blijft het gesprek gefocust. 

Een nieuwe verhaallijn dringt zich op, 

dus Gerda sluit kordaat af: 

 

“Wat een mooi gesprek, wat zijn jullie 

mooie mensen, wat hebben jullie veel 

laten zien en vertelt. Dank voor jullie 

vertrouwen en alle openheid.” 

 

Applaus voor Gerda!  

 

 

Praktische tips: 

• check goed of iedereen elkaar 

goed kan horen. 

• Een snel voorstelrondje is fijn, 

met voornaam (en leeftijd) 

want dan kan je mensen bij de 

naam noemen.  

• Gerda zei mooi: ‘Het gaat niet 

om mij, u bent hier vandaag in 

de hoofdrol.’ 

• De opening met gedicht werkt 

goed. Mooi! zeiden velen. De 

sfeer wordt gelijk zachter. 

• Er wordt veel moois gezegd. 

Probeer door te vragen naar 

persoonlijke ervaringen en wat 

het heeft opgeleverd. Hoe is 

dat voor u, wat heeft het u 

gebracht, hoe kunnen we daar 

van leren etc. Suggestie: maak 
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een lijstje open vragen voor 

jezelf. 

• Het viel me op hoeveel 

mensen in een andere 

persoonsvorm over eigen 

ervaringen praten (‘je denkt 

dan’ i.p.v. ‘ik denk dan’), dat 

schept afstand. Of ze praten 

over ‘de anderen’; ‘die mensen 

die’. Vraag dus of ze vanuit de 

ik-vorm willen praten, dat 

maakt het discreter en 

persoonlijker.  

• Er doen zich kansen voor om 

over nu te praten, wat 

weerhoudt mensen ervan om 

nu vorm te geven aan 

naderend afscheid. Het leven 

vieren en elkaar dankbaar zijn 

voor wat je voor elkaar hebt 

betekend. Daar liggen kansen 

voor een betekenisvolle 

uitwisseling. 

 

Inhoudelijk zag ik – terugkijkend – ook 

deze componenten: 

 

Afscheid als ‘het andere verhaal’, zet 

mensen gerust aan om er eens 

bewust naar te kijken 

 

In hoeverre zijn er mensen met wie u 

nu bewust nog iets wil delen, nu u er 

nog bent? 

Wat zijn de verhalen die u nu vooral 

deelt met anderen? 

Wat is voor u belangrijk als het om 

afscheid (nemen) gaat? 

 

Afscheid nemen als actieve handeling 

Wat is goed afscheid? 

In hoeverre kan je dat bij leven doen? 

 

Verwerking van afscheid. Onverwerkte 

rouw kan een lange looptijd hebben. 

Hoe ga je om met het feit dat rouw 

best even duurt, bij jezelf en bij 

anderen? 

Wat zou u helpen? 

Wat was voor u een mooi voorbeeld, 

waar u iets aan had?



 

 

5. Samenvatting Werkzame elementen  
 

1. Met de culturele opening (een gedicht, lied of literair fragment) wordt de groep in het 

moment gebracht. Het haalt mensen uit de waan van de dag en maakt de sfeer zachter. 

De gespreksleider geeft hiermee ook aan: nu zijn we begonnen. 

2. De gespreksleider doet vooral niet (en dat is iets anders dan niets). Hij/zij leunt 

achterover, luistert en vraagt door waar nodig. Dat lijkt op het eerste gezicht eenvoudig en 

voor iedereen te doen. Het tegendeel is waar. De gespreksleider werkt keihard en moet 

precies zijn/haar rol en toon aanvoelen. De gespreksleider is echt nodig om het gesprek in 

goede banen te leiden. Vragen stellen is een must om het gesprek op gang te krijgen en de 

focus op het thema te houden. De gespreksleider duidt niet, coacht niet en stelt vooral 

open vragen. Dat bevalt prima en nodigt deelnemers uit hun verhaal te vertellen.  

3. Steeds weer kiezen tussen leiden en begeleiden. Durven doorvragen om datgene aan te 

raken wat niet voor de hand ligt en niet zomaar gezegd wordt. Het is geen kunstje, want de 

samenstelling en dynamiek is per groep verschillend. Ieder gesprek is anders. Onze 

gespreksleiders zijn zich van dit alles zeer bewust. Bovendien maken ze gebruik van 

elkaar, door regelmatig bij elkaar te komen en tussendoor ervaringen uit te wisselen en te 

bespreken.  

4. Schurende thema’s. De thema’s die we op tafel leggen hebben scherpe randjes. Ze 

kunnen zeer doen. Van sommige ouderen kregen we terug: kunnen we het niet over iets 

leukers hebben? Over de kleinkinderen bijvoorbeeld? Dat gaan we niet doen. Hoe 

schurender de thema’s, hoe mooier de verhalen en gesprekken is onze ervaring. Van te 

voren communiceren we via de flyer het thema. Mensen weten dus waar het over zal gaan 

en komen daar ook voor. Het is de kunst om precies de goede benaming te vinden voor 

een thema. Het moet altijd je gevoel raken. Diepgang kunnen hebben.  

5. Aanhaken bij bestaande momenten. Bestaande momenten waarop ouderen elkaar 

treffen vormen het ideale momentum en communicatiekanaal voor de In je Uppie 

gesprekken. Daar komen de ouderen toch al en vormen ze vaak een herkenbare, 

vertrouwde groep. We willen hoe dan ook reeksen gesprekken organiseren, eens in de 

maand. Dit beantwoordt aan de vraag die veel deelnemers stelden: “Wannear komme jo 

wer?”2. 

6. Gezelligheid. Ondanks de zwaarte van de thema’s zijn de In je Uppie gesprekken altijd 

licht van toon en er wordt veel gelachen. De basis is gezelligheid: waar we ook zijn, we 

maken het gezellig, met een intieme opstelling, koffie, koekjes en desnoods een 

tafelkleedje en kaarsjes. 

7. Communicatie is effectief. De projectleiders merken dat de flyer die UP! voor elke In je 

Uppie verspreidt aanslaat: mooi beeld, heldere taal, doen wat je belooft. Toon en beeld 

halen mensen echt over de streep. 

8. Voor- en nazorg. Een warme ontvangst, de hand schudden, even kennismaken: dat is wat 

de gespreksleiders bedoelen met voorzorg. Het helpt om mensen op hun gemak te stellen 

voor iets dat toch een beetje spannend is. Onze gespreksleiders zijn dan ook altijd ruim op 

tijd aanwezig. We ronden een gesprek altijd af door de mensen te vragen wat ze ervan 

vonden. Wanneer de gespreksleiders denken dat dat nodig is spreken ze iemand na het 

gesprek nog even aan. “Wat goed dat je je verhaal vertelde” of “Fijn dat je er was”. Niet 

                                                             
2 “Wanneer komt u weer?” 
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meer en niet minder. Dat is nazorg, op basis van het gevoel van de gespreksleider. De 

gespreksleiders merken dat dat werkt.  
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