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  www.uplr.nl  info@uplr.nl 

 

JAARPLAN 2020  

Neem mij mee in jouw wereld 
Het UPLR faciliteert de ontmoeting en deelt vervolgens de verhalen 
 

PR EN COMMUNICATIE 

UPLR beweegt en groeit, krijgt steviger eigen wortels en wordt door steeds meer organisaties en personen 

gevonden. Om het groeiend aantal belangstellenden aangehaakt te houden willen we de externe 

communicatie verbeteren. UPLR wil haar stakeholders beter informeren: 

 

• belangstellenden zijn daardoor op de hoogte van de verschillende activiteiten en initiatieven van UPLR 

• mensen zien en krijgen meer mogelijkheden om mee te doen. 

 

Daarvoor wordt komend jaar: 

• meer structuur in de communicatie gebracht, o.a. door 

gebruik van een jaarkalender en zaken te 

automatiseren en standaardiseren. Meer mensen 

kunnen zo met communicatie aan de slag, terwijl de 

uitstraling uniform blijft.   

 

 

• met de wijze waarop we communiceren recht gedaan 

aan de verschillende levensbeschouwelijke en 

religieuze kleuren die er zijn. We willen op 

verschillende manieren het verhaal kunnen vertellen 

en mogelijk maken dat anderen hun verhaal kunnen 

vertellen.  

 

• De gezamenlijk ontwikkelde beeldtaal ingezet: Hoe 

laat UPLR zich zien aan de buitenwereld? Hoe vertalen 

we de mission statement naar visuele communicatie? 

Wat betekent dat voor het beeld- en taalgebruik en 

voor de verschillende kanalen die UPLR gebruikt? De 

uitkomsten zijn al verwerkt in een concept voor externe communicatie. Op basis daarvan wordt dit 

jaar gestart met de uitgave van een nieuwsbrief, en komt er nieuw foldermateriaal. 

http://www.uplr.nl/
mailto:info@uplr.nl
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JAARDOELEN 

HOE GAAN WE TE WERK? 

• Met elkaar op pad gaan om mensen te ontmoeten 

- opzoeken (ook de straat op!) 

- aansluiten 

- bij evenementen 

- met inzet van social media 

  Filmpjes, storytelling, dialoog 

  Face to face ontmoetingen 

- nieuwsbrief en website – levendig, teasers… 

- brochures, folders, plaatselijke media, journalisten… 

- inzet van de materiaalkoffer – scholen, evenementen, exposeren in buurthuizen etc.   

- VIEREN - elkaars feesten bezoeken etc. 

 LEREN - forum, conferentie, lezing… 

- in crisissituaties elkaar opzoeken en samen optrekken 

- religieuze leiders interesseren voor het UPLR, steun zoeken 

 

(MET) WIE? MIDDELEN: MENSEN EN GELD… 
 

• Mensen die bereid zijn bruggen te bouwen en te verbinden, ambassadeurs 

- Leden stuurgroep UPLR, i.s.m. mensen uit ieders achterban (USRK etc.…) 

- Sponsoren: Gemeente Utrecht, partners, medestanders 

- Donateurs (‘Vrienden van het UPLR’) 

- Fundraising (crowdfunding) 

- Wie niet naar buiten treden tegemoet komen (boeddhisten b.v.) 

- Universiteit Utrecht (Religieforum URF), Universiteit voor Humanistiek, HU, ROC’s) 

- Journalisten en opiniemakers, beheerders van soc. Media platforms, influencers… 

- Bestuurders en politici  

• - Contacten in het buitenland, uitwisselingen 

 

WAT GAAN WE DOEN?  
 

• Presentie bij evenementen 

- Samenwerking met andere organisaties, bibliotheken, buurthuizen, scholen 

- Anderen een podium bieden 

- Debatten, lezingen, dialoogbijeenkomsten… 

- De straat op! Blue Monday etc. 

 

• NETWERK OPBOUWEN 

• LEVENSBESCHOUWELIJKE KAART UTRECHT MAKEN 

• GVC:  

- uitbreiding stuurgroep 

- link naar GVC op website UPLR e.a. andere media 

- in gesprek gaan met de burgerlijke gemeente over inzet van GVC 
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CONCRETISERING VAN DOELEN EN MIDDELEN IN 2020 

 
ORGANISATIE EN MANAGEMENT 

Ook dit jaar kunnen de kosten hier laag worden gehouden, omdat Stichtingsbestuur en Stuurgroep van het 

UPLR louter uit vrijwilligers bestaat.  

o Stichtingskosten 

o Secretariaat 

o Vergaderkosten 

 

TRAININGEN, DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

o TRAINING GVC (Geestelijke Verzorging bij Crises) 

o woensdag 25 maart, ‘De kunst van het vertellen’ 

o deelname aan symposia etc. van leden UPLR 

 
COMMUNICATIE EN PR 

Conform onze doelstelling om beter zichtbaar en bereikbaar te worden wordt onze website aangepast, 

beginnen we met de publicatie van een nieuwsbrief en zal een nieuwe folder en ander materiaal nodig zijn. 

 

o Kosten website 

o Vervaardiging en onderhoud nieuwsbrief 

o Folder, brochures 

 
EVENEMENTEN (ACTIVITEITEN) 

door het jaar:  

o Organisatie van dialoogbijeenkomsten op wijkniveau 

o Voorlichting aan docenten e.a. over levensbeschouwelijke vorming  

(al dan niet als onderdeel van burgerschapskunde)  

o Presentie op manifestaties, feesten, bijeenkomsten (met voorlichtingsmateriaal) 

 

o JUNI   SYMPOSIUM - IDEOLOGISCHE VEILGHEID VAN JONGEREN 

o SEPTEMBER VREDESWEEK - (regisseren van activiteiten in de stad, folder) 

o NOVEMBER ONTMOETING GEESTELIJKE LEIDERS (ACHTERBAN) 

We willen graag bestuurders van en leiders van levensbeschouwelijke organisaties met elkaar in contact 

brengen. Thema van de bijeenkomst:  

MIX EN MATCH 

meervoudig religieuze betrokkenheid als nieuw fenomeen 

 

 Steeds meer mensen laten zich tegenwoordig inspireren door meer dan één religie. Daarvoor zijn meerdere 

oorzaken: door contact met andersgelovigen, spirituele nieuwsgierigheid of interesse in zingevingsvragen. 

Soms ook omdat ze iets missen in de religie waarmee ze zijn opgevoed, zich storen aan de daar heersende 

regels en dogma’s, of zich belemmerd voelen in hun ontplooiing. Is meervoudige religiositeit de toekomst 

van religie? En wat betekent een toename ervan voor de samenleving, bijvoorbeeld voor bestaande 

religieuze organisaties, onderwijs, geestelijke verzorging?  

o DECEMBER ADVENTSMARKT  


