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   Draaiboek 

Lancering Nostalgiekar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorglocatie - DoSocial – Theater Veder 
 

 

Laag licht 
er is wel eens zo’n avond 

dat over het gras in de tuin 
het mooiste licht strijkt 

dat er is: 
laat laag licht 

en dat ik denk: 
dit was het dus en het 

komt nooit meer terug – 
maar wat geeft het 

 
Rutger Kopland  
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INLEIDING 
 

Reminiscentie. Daar draait het om bij het Nostalgie-programma. Het bewust ophalen 

van herinneringen bij mensen met dementie, die daardoor weer beter functioneren in 

het ‘nu’. Doordat alle zintuigen geprikkeld worden, zoals de ogen, de oren en de neus, 

worden de hersenen letterlijk weer even wakker. Hierdoor wordt de communicatie met 

mensen met dementie versterkt en maken ze weer contact met de buitenwereld. 

 

Veel zorgorganisaties willen graag een ‘belevingskamer’, maar hebben ofwel niet 

voldoende personeel om met bewoners aan de slag te gaan of de ruimte ontbreekt om 

een ‘belevingskamer’ in te richten. Daarom is de Nostalgiekar bedacht. Met deze 

mobiele bakkerskar komt ‘toen’ naar de bewoners toe en kunnen medewerkers of 

vrijwilligers met bewoners werken in hun eigen vertrouwde woonkamer, waar zij zich 

prettig voelen. Een filmpje van de nostalgiekar kunt u hier bekijken. 

 

“Tijdens de interactieve workshop werd iedereen uitgedaagd om ervaringen te delen en samen 

te kijken naar wat we van deze coronaperiode geleerd hebben. Een positieve middag, waarbij 

een veelgehoorde opmerking was: Fijn, dat we dit allemaal samen hebben kunnen delen. Verder 

kreeg eenieder op een herkenbare en eenvoudige manier handvatten aangereikt om samen met 

bewoners of direct betrokkenen herinneringen op te halen en op deze manier de contactstroom 

op gang te brengen.”- Rudi Stams- coach belevingsgerichte zorg Zuyderland Glana 

 

De Veder Methode 

Ieder mens heeft behoefte aan wederkerig contact. Het voorkomt eenzaamheid en 

geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Bij kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met 

geheugenproblemen, bij wie vaak ook sprake is van apathie, lukt dit steeds 

moeizamer. De Veder Methode is een interactieve en levendige manier om contact 

met hen te maken. Theater Veder heeft al veel zorgmedewerkers opgeleid volgens de 

Veder Methode en speelt zelf al meer dan een decennium lang (huiskamer) 

voorstellingen voor deze doelgroep. Door hier te klikken krijgt u de door Vilans 

erkende Veder Methode uitgelegd door middel van een film.  

 

De ervaren acteurs van Theater Veder laten de Nostalgiekar met al haar nostalgische 

spullen tot leven komen.  

 

DoSocial introduceert al jaren samen met Theater Veder met succes nostalgiekarren  

binnen zorgorganisaties.  

 

Theater Veder gaat met de Nostalgiekar langs verschillende huiskamers en komt écht 

op bezoek bij de bewoners. Daar zal een verkort huiskameroptreden plaatsvinden. 

Waar écht contact gemaakt kan worden. Onze partners kunnen samen met de 

zorgorganisatie afstemmen hoe zij het programma kunnen verrijken. Zoals 

bijvoorbeeld met koffie en thee, hapjes, soepje, etc. Uit ervaring en onderzoek blijkt 

dat de middag hiervoor het beste deel van de dag is.  

https://youtu.be/OzYI-uFWy3Y
https://youtu.be/rOh00UEGV7Y
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Vast onderdeel van de lancering 
 

 Voorafgaand aan de lancering geeft Theater Veder een workshop voor 
activiteitencommissie, zorgmedewerker en DoSocial partner waardoor de 

lancering zo optimaal mogelijk verloopt:  
 
Hoe maak ik nou echt contact met bewoners? 
 
Per workshop, gegeven door 1 trainer van Theater Veder, houden we  
90 minuten aan. De kosten hiervan zijn samen genomen met de pakketkosten  
(zie onderstaande informatie). 

Extra optie inzet Theater Veder (op nader te bepalen datum/dagdeel) 
 

 Uitgebreide workshop gedurende een dagdeel van 3 uur voor zorgmedewerkers 

en/of welzijnsvrijwilligers, waar Theater Veder laat zien wat de Veder Methode 

inhoudt, hoe zij te werk gaan en welk effect dit heeft op zowel bewoners als 

zorgmedewerkers. Zorgorganisaties hebben hier duidelijk behoefte aan in 

verband met 24-uurs zorg en welzijn. 

 

Deze workshop is geschikt voor een groep van maximaal 50 deelnemers. 

Hierbij is 1 muzikant en 1 trainer van Theater Veder aanwezig.  

 

Kosten €700,00* 

 

Voor minder dan 50 deelnemers en 1 trainer zijn de kosten € 400,00 per 

dagdeel. De duur van de workshop is 120 minuten exclusief pauze. 

Rolverdeling nadat lanceringsdatum is bepaald  Wie 
 

1. Vullen van de Nostalgiekar met nostalgische attributen  Locatie 

     voorafgaand aan de lancering (zie voorbeelden in flyer) 

     Start hier tijdig mee (4-6 weken van tevoren) 

2. Benoemen centrale coördinator op locatie    Locatie 

3. Bepalen waar de lancering plaatsvindt (huiskamers)   Locatie 

4. Tijdig informeren/uitnodigen betrokkenen zoals directie/  

managers/zorgmedewerkers       Locatie 

5. Voorbereiding catering: koffie/thee, hapjes en wie doet wat  Locatie/partner 

6. Welke spelers treden op        TV 

7. Omkleedruimte reserveren voor spelers TV    Locatie 

8. Briefing middag en korte workshop zorgmedewerkers/partner Locatie/TV 

9. Wie begeleidt de Nostalgiekar naar de afdelingen/huiskamers Locatie/TV 

10. Afsluiting middag        Locatie  
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Pakketkeuze lancering en activatie Nostalgiekar  
 

 Pakket A:  

Nostalgiekar en eigen activatie door Activiteitencommissie zorglocatie  

Geen inzet Theater Veder 

 

 Pakket B:  

Nostalgiekar en activatie door Theater Veder (2 spelers).  

 Programma: Lancering van de kar en een workshop (90 minuten) 

Daarna gaan de spelers met de Nostalgiekar langs verschillende huiskamers en 

komen op bezoek bij de bewoners. Daar zal een verkort huiskameroptreden 

plaatsvinden met attributen uit de kar. 

 

Kosten: € 700,00 per dagdeel, inclusief workshop* 

 

 Pakket C:  

Feestelijk plenair optreden van Theater Veder voor minimaal 50 personen. 

 Voorafgaand aan het optreden een workshop (30 minuten) 

Daarna lancering van de kar i.s.m. Theater Veder en plenair optreden. 

 

Kosten: € 1.400 inclusief techniek, inclusief workshop* 

 

 Pakket D:  

Feestelijk plenair optreden van Theater Veder voor 100 personen. 

Voorafgaand aan het optreden een workshop (90 minuten) 

Daarna lancering van de kar i.s.m. Theater Veder en plenair optreden. 

 

Profit-fee: €1.850,- inclusief techniek, inclusief workshop* 

 

* deze bedragen zijn exclusief reiskosten van Amsterdam naar locatie à €0,19 

per kilometer. 
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Programma lancering Nostalgiekar  
 

 

Datum    : 

 

Locatie    : 

 

Contactpersoon locatie  : 

 

Partner    : indien van toepassing 

 

Contactpersoon partner DoSocial : indien van toepassing 

 

Contact Theater Veder  : 

 

 

     Voorbeeld Programma opzet: 

 

12.00 uur    Organisatieteam en Nostalgiekar aanwezig, 

      omkleden en inzingen Theater Veder  

12.45 - 13.30 uur Briefing inclusief workshop door Theater Veder  

en voorbereiding huiskamer(s) 

13.30 - 14.00 uur   Pakket C en D: Ophalen bewoners en al contact maken   

14.00 – 15.30 uur Pakket B: Lancering en daarna naar de huiskamers voor 

optreden(s) waar wederkerig contact maken met 

bewoners centraal staat 

 Pakket C en D: Lancering en plenair optreden 

15.30 uur    Afsluiting en einde middag 

To do 
 

Algemene coördinatie       

- planning lanceringen 

- levering Nostalgiekar op locatie 

- afstemming inhoud met partner en Theater Veder 

- externe communicatie 

 

Contact/afstemming met zorglocatie    

- datum 

- tijdstip 

- pakketkeuze 

- aanverwante opties zoals catering etc. 

- invullen draaiboek 

- evaluatie/ervaringen delen 


