10-jarig jubileum Theater Veder

‘Wezenlijk contact geeft
vreugde en energie’
De afgelopen tien jaar hebben bol gestaan van hoogtepunten. Toen Marieke Westra
in 2005 Stichting Veder oprichtte had zij niet verwacht dat de Veder Methode zo’n
hoge vlucht zou nemen. Samen met de mensen met wie zij samenwerkt heeft zij nog
volop plannen voor de toekomst. ‘De behoefte aan contact en verbinding is universeel.
Daarom willen we de methode ook internationaal ontwikkelen.’

D

e zorgsector staat al
jaren onder druk. Teams
van activiteitenbegeleiders moeten inkrimpen,
welzijn lijkt soms wel
een ondergeschoven kindje. ‘Daarom is
het juist zo ontzettend belangrijk om
te zorgen dat je geïnspireerd blijft in je
werk’, zegt Marieke Westra, directeur van
Theater Veder. ‘Waar word je enthousiast
van? Waar krijg je energie van? Ik denk
dat de meeste mensen die in de zorg werken behoefte hebben aan echt contact
met de bewoners of cliënten. Is er wederkerigheid in het contact, dan geeft dat
vreugde. Dan komt er een energiestroom
op gang. Dat is van wezenlijk belang.’
Tien jaar geleden ontwikkelde Marieke
Westra samen met een team van zzp’ers
een basismethode om contact tussen
professionals in de zorg en dementerende ouderen tot stand te brengen:
de Veder Methode. Het initiatief was een
reactie op een gebeurtenis die illustreert
wat er kan gebeuren als mensen geen
contact met elkaar maken en geen begrip
voor elkaar hebben. Marieke was getuige
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Met de Veder Methode wordt het contact met de cliënt intensiever, wat het plezier in het werk vergroot.

van de moord op Theo van Gogh in 2004
in Amsterdam. ‘Deze ervaring bracht
een keerpunt in mijn leven teweeg’, vertelt ze. ‘Ik was geschokt door het onvermogen van mensen om op een waardige
manier met elkaar te communiceren. Ik

besloot een stichting op te richten met
een ideële doelstelling. Daarmee wilde ik
een bijdrage leveren aan het verbeteren
van de communicatie en het contact
tussen mensen. Om die reden heb ik in
2005 Stichting Veder opgericht.’
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Theatrale elementen
In die tijd werkte Marieke al jaren als
verpleegkundige in de ouderenzorg en
had zij een diploma van de Theaterschool
op zak. Dat de methode in eerste instantie ontwikkeld werd voor dementerende
ouderen en theatrale elementen bevatte
is dus niet verwonderlijk. ‘De methode
is deels gebaseerd op bestaande technieken, zoals reminiscentie, validation
en belevingsgerichte zorg’, zegt zij. ‘Daar
hebben we theatrale middelen aan
toegevoegd, zoals rollen en rekwisieten,
en poëzie, muziek en zang. Al deze elementen versterken elkaar bij het maken
van contact.’
In 2006 waren de eerste huiskamervoorstellingen een feit. Medewerkers van
Theater Veder kwamen met deze interactieve voorstellingen bij zorgcentra
om mensen met geheugenproblemen
te verleiden tot contact. De formule
bleek een succes. De positieve ervaringen met de voorstellingen leidden
ertoe dat Stichting Veder vanaf 2008
twee jaar mocht deelnemen aan het
Transitieprogramma Langdurige Zorg.
Met behulp van subsidie kon een scholingsprogramma worden ontwikkeld
waarmee de beproefde methode overgedragen kon worden op activiteitenbegeleiders en andere zorgprofessionals.
‘De basis van de methode is goed in
een training te leren’, vertelt Marieke
Westra. ‘Deze bestaat uit een soort waslijn waaraan je achtereenvolgens een
aantal stappen hangt. Eerst maak je
een-op-eencontact. Dan spreek je het
langetermijngeheugen van degene met
wie je werkt aan. Vervolgens sla je een
brug naar het hier en nu. Tot slot sluit je
de ontmoeting af met een afscheid.’

Ruimte voor eigenheid
Binnen deze structuur is er volop ruimte
om je eigenheid in te brengen. Bespeel je
een instrument of houd je van zingen?
Dan kunnen liedjes van vroeger het
langetermijngeheugen aanspreken. Ben
je meer van de taal? Dan kan poëzie je

Rekwisieten en spullen van vroeger spreken het langetermijngeheugen aan.

helpen. Of vind je het misschien leuk om
in de rol van een typetje te kruipen? Dan
gebruik je dat als instrument om contact
te maken.
Marieke Westra: ‘We weten dat het
langetermijngeheugen bij dementie
het langst intact blijft. Daarom wordt
dit bewust aangesproken bij de Veder
Methode. In het langetermijngeheugen
liggen herinneringen opgeslagen die
de dementerende oudere nog herkent.
Dit vergroot het zelfvertrouwen en het
gevoel van eigenwaarde van de cliënt.
Maar ook op professionals in de zorg
heeft het werken met de Veder Methode
een positief effect. Het contact met de
cliënt wordt intensiever, wat het plezier
in het werk vergroot.’

Enorm trots
Op de vraag of zij trots is als zij vertelt
wat Stichting Veder de afgelopen tien
jaar heeft gedaan en bereikt, antwoordt
Marieke Westra: ‘Enorm trots! Ik heb het
echter niet alleen gedaan, maar samen
met een aantal zzp’ers die allemaal een
eigen inbreng hebben gehad.’
Terugblikkend weet zij veel hoogtepunten op te sommen: dat Theater Veder

‘Menselijk contact lijkt als luxe te worden
beschouwd’

de methode drie jaar lang met subsidie
verder heeft kunnen ontwikkelen binnen
het Transitieprogramma Langdurige
Zorg, waarmee de stichting erkenning
kreeg als innovatieve organisatie. Dat zij
de methode geschikt hebben gemaakt
voor 24 uurszorg, zodat verzorgenden
deze ook kunnen toepassen tijdens alledaagse zorgmomenten. Dat de methode
ook bleek te werken voor ouderen met
een verstandelijke beperking en kinderen met aandoeningen als ADHD en
PDD-NOS. Dat ze in 2008 tien dagen in
Amerika konden optrekken met professionals die met theater en mensen met
dementie werken. Dat ze vanaf 2010 een
pand in Amsterdam-Oost konden betrekken met een prettige ruimte voor de
trainingen. Dat dichter Rutger Kopland
hun ambassadeur was en zij na zijn
overlijden voetbaltrainer Foppe de Haan
bereid vonden de rol van ambassadeur
op zich te nemen …
Maar het was de afgelopen tien jaar
natuurlijk niet alleen maar rozengeur en
maneschijn. Ook Theater Veder had te
maken met bezuinigingen in de zorgsector. ‘Soms hadden we bij een zorginstelling een leuke, inspirerende training
gegeven die een positieve evaluatie kreeg,
maar werd de uitvoering van de methode
toch maar in een of andere bezuinigingsgolf van het lijstje gehaald. Wat dat
betreft heerst in de zorg een hardnekkig
klimaat. Zorginstellingen staan onder
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Marieke Westra met voetbaltrainer Foppe de Haan, ambassadeur van Theater Veder.

Binnen de structuur van de methode is volop ruimte
om je eigenheid in te brengen

druk en vinden het niet altijd makkelijk
zich open te stellen voor iets nieuws.
Menselijk contact lijkt als luxe te worden
beschouwd. Terwijl het daar in de zorg
natuurlijk nu juist om draait.’

Toekomst
Toch ziet Marieke Westra de toekomst
van Theater Veder zonnig tegemoet.
De stichting heeft allerlei plannen, met
name in Nederland, maar ook in het
buitenland. Zo is er onlangs een samenwerking met de Theaterschool tot stand
gekomen, zodat ook een jongere generatie theatermakers kan kennismaken met
sociaal inzetbaar theater ofwel ‘theater
als middel tot contact’. Ook is de stichting
in samenwerking met verpleeghuis
Sefkat in Boxtel bezig een multiculturele
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Veder Methode te ontwikkelen voor
Turkse en Marokkaanse ouderen. Twee
actrices die allebei Arabisch spreken
zullen hier nauw bij betrokken zijn.
Bij andere toekomstplannen wordt (ver)
over de Nederlandse grenzen gekeken.
Een Saoedisch-Arabische sociologe
heeft belangstelling getoond voor de
Veder Methode. En de medewerkers
van Theater Veder zijn uitgenodigd om
in het najaar een training te komen
geven op een ouderenfestival in Ierland.
Daarnaast loopt er een aanvraag om
volgend jaar op een groot internationaal
congres in Washington vertegenwoordigd te zijn. ‘De behoefte aan contact en
verbinding is universeel’, zegt Marieke
Westra. ‘Daarom willen we de Veder
Methode ook internationaal uitrollen.
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Trainingen
Theater Veder geeft diverse trainingen om zorgprofessionals op
te leiden om met de methode te werken. Alle trainingen vinden
plaats in de Derde Oosterparkstraat 88 in Amsterdam.

Kennismakingstraining
Maak kennis met de Veder Methode en ervaar als zorgprofessional zelf hoe je op vederlichte wijze het contact met ouderen
met dementie of een psychiatrische achtergrond kunt intensiveren. Tijdens de kennismakingstraining leer je onder leiding
van een trainer van Veder de vier stappen van de Veder Methode
kennen: het beginnen met een-op-eencontact, het prikkelen
van het langetermijngeheugen, het aanspreken in het hier en
nu en het afronden met, opnieuw, een-op-eencontact. Ook
maak je kennis met de belangrijkste onderliggende principes
van de Veder Methode: validation, reminiscentie, belevingsgerichte zorg en neurolinguïstisch programmeren (NLP). Tijdens
de training worden veel praktijkoefeningen gedaan. Je staat
stil bij wat contact en communicatie in de dagelijkse praktijk
betekenen door ervaringsgerichte opdrachten. Aan het eind van
de dag heb je inzicht hoe wederkerig contact tot stand gebracht
wordt. Ter afsluiting geef je een kleine presentatie.
Datum: dinsdag 15 september van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten: € 150,-

Certificeringstraject
Het certificeringtraject bestaat uit een serie van trainingen en
coachings. In de trainingen wordt aandacht besteed aan het
uitwerken van thema’s die passen bij dementerende ouderen.
Tevens zal worden ingegaan op feedbackregels en reflecteren op
het leerproces. Onderwerpen die onder meer behandeld worden
zijn: toepassen van de Veder Methode, spelen van een rol, vertellen van verhalen, kennis van het repertoire (liederen en poëzie),
improvisatievermogen, contact met de ouderen (benutten achtergrondinformatie, interactie en non-verbale communicatie),
voorbereiden en organiseren van een huiskamervoorstelling.
Daarnaast vindt coaching plaats waarbij je in teams van twee of
drie personen begeleiding krijgt van een coach in het zelfstandig toepassen van de Veder Methode. Aan het einde het traject
krijg je een certificaat uitgereikt. Na afloop van het traject kan
nog een ambassadeurstraining gevolgd worden waarbij je leert
hoe de Veder Methode uit te dragen.

Het bijzondere is dat we tien jaar geleden
begonnen met een gebeurtenis waarin verschillende culturen elkaar niet
konden bereiken. Nu zijn we bezig om te
kijken hoe culturen zich juist wel kunnen

In de verschillende trainingen leer je de Veder Methode zelf toe te passen.

De trainingsmodules leiden uiteindelijk tot Veder-certificering,
maar de trainingen bieden ook los van elkaar bruikbare handvatten voor de praktijk. De individuele certificeringstrajecten
worden in samenspraak op maat gemaakt.
Datum: start 17 september
Kosten: € 150,- per dag

Kom op verhaal
Iedereen heeft zijn of haar levensverhaal, maar soms is dat
verdwaald in het geheugen. Tijdens de workshop ‘Kom op verhaal’ krijg je handvatten aangereikt om samen met cliënten
fijne herinneringen op te halen en zo haperende verhalen
weer vloeiend te maken. Als ons wordt gevraagd wie we
zijn en waar we vandaan komen, dan vertellen we verhalen.
Bijvoorbeeld over wat we hebben meegemaakt. Ons levensverhaal biedt een verklaring voor wie we nu zijn en wat we nu
doen. Als wij ons eigen verhaal kunnen vertellen en begrijpen,
zijn wij in staat om vooruit te kijken en keuzes te maken die bij
ons passen.
Tijdens de cursus delven we details op uit onze eigen herinnering of uit die van een dierbare: hoe rook het, proefde het, klonk
het ook alweer? Op speelse wijze smeden we fragmenten tot
een gloedvol verhaal. Je zult aan den lijve ondervinden wat de
kracht van verhalen is.
Datum: zaterdag 26 september
Kosten: € 55,-

verbinden. Hoe mensen uit verschillende
culturen contact met elkaar kunnen
maken en elkaar kunnen verrijken. De
non-verbale elementen van de Veder
Methode zorgen ervoor dat de methode

hier een bijdrage aan kan leveren. Laten
we hopen dat deze ertoe bijdraagt dat
we met z’n allen uitgroeien naar een
wereldburgerschap.’
Meer informatie:
www.theaterveder.nl

De Veder Methode combineert bestaande
technieken met theatrale elementen

info@theaterveder.nl
020-7700306
Tekst Marjolein wolf
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