
Ook in jouw gemeente een 
opleiding voor allochtone 

mantelzorgers?

lotgenoten, empowerment, netwerken



Succesvolle opleiding wordt uitgerold
Stichting BMP zoekt instellingen (producenten), gemeentebesturen en do-
centen die in hun eigen gemeente een AMWAHT-opleiding voor allochtone 
mantelzorgers willen realiseren. 

De AMWAHT-opleiding  zet in op het doorbreken van het isolement van al-
lochtone mantelzorgers en spreekt ze aan op hun eigen kracht en ontwik-
kelingsmogelijkheden. Trefwoorden zijn lotgenotencontact, empowerment 
en netwerken. De opleiding sluit naadloos aan bij de WMO en het nieuwe 
welzijnsbeleid. 

De opleiding die nu aangeboden wordt, is gebaseerd op de ervaringen met 
twee experimentele opleidingstrajecten in Amsterdam en Utrecht die zijn 
uitgevoerd in de periode september 2009 tot en met maart 2011. In deze 
trajecten zijn twee groepen van 16 en 17 deelnemers opgeleid. De deelne-
mers waren van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst en tussen de 27 
en 60 jaar oud. Medewerkers van de stichting BMP traden op als docenten.

De opleiding
De AMWAHT opleiding leidt mantelzorgers van verschillende achtergronden 
op tot groepswerkers die in staat zijn om lotgenotengroepen van (alloch-
tone) mantelzorgers op te zetten en methodisch te begeleiden. Opzet is dat 
de deelnemers die dat willen na afronding van de opleiding uitzicht hebben 
op vormen van betaald werk.

Het opleidingstraject duurt 10 maanden en bestaat uit 
drie modules (tezamen het cursusdeel) en een praktijk-
deel. De belasting voor de deelnemers is circa 8 uur per 
week. 
De AMWAHT opleiding is bedoeld voor allochtone man-
telzorgers die:

• Merken dat ze in een isolement terecht komen
• Zich maatschappelijk willen inzetten
• Aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
• Zoeken naar (nieuwe) carrièreperspectieven

Het programma van de opleiding is gericht op het aanspreken van de erva-
ringsdeskundigheid van de deelnemers. Het is geen opleiding waarbij veel 
uit het hoofd moet worden geleerd. De nadruk ligt op het oefenen en nabe-
spreken.

In het aansluitende praktijkdeel gaan dedeelnemers vanuit bestaande wel-
zijnsorganisaties en zorginstellingen aan de slag met het opzetten en bege-
leiden van lotgenotengroepen.



Begeleidingstraject door stichting BMP
Bij het opzetten van een AMWAHT-opleiding zijn drie rollen te onderscheiden: 
die van de producent, de docent en de gemeente. De stichting BMP heeft een 
traject ter ondersteuning en begeleiding ontwikkeld dat voorziet in:
• Een opleidingshandboek
• Een cursus voor producenten
• Een cursus voor docenten
• Voorbeeldmateriaal voor het werven van financiën
• Een backoffice voor ondersteuningsvragen

Producenten
De opleiding kan door verschillende soorten organisaties gepro-
duceerd worden. Voorbeelden van mogelijke producenten zijn: 
• Welzijnsinstellingen
• ROC’s
• Volkshogescholen
• Steunpunten Mantelzorg
• GGZ instellingen
• Provinciale instellingen

De producent is verantwoordelijk voor het werven van geld voor de uitvoering 
van de opleiding, het aantrekken van een geschikte docent(en), het werven 
van deelnemers, het regelen van een leslocatie, het regelen van stageplekken 
en het ondersteunen van deelnemers. Producenten beschikken over een net-
werk in de betreffende gemeente en over voldoende organisatorische kracht. 
Een ondernemende opstelling is een pré. Bij de daadwerkelijke start van een 
AMWAHT-opleiding kan de producent een stimuleringspremie tegemoet zien.

Docenten
De docent is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lesprogramma, het 
begeleiden van het groepsproces en van de individuele deelnemers en het in 
overleg met de producent kiezen van geschikte gastdocenten.Geschikte 
docenten hebben ervaring met het methodisch begeleiden van groepen, kun-
nen omgaan met diversiteit, hebben kennis van zorgvraagstukken en zorginfra-
structuur en beschikken over een groot empathisch vermogen.

Gemeenten
Gemeenten hebben een rol in het stimuleren van plaatselijke producenten 
en in de financiering van het opleidingstraject. Bij een groepsgrootte van 
zeventien deelnemers komen de kosten per persoon neer op ongeveer € 1500,-



Belangrijke data
Voor producenten
Potentiële producenten kunnen zich tot 2 maart 2012 aanmelden.
De (verplichte) cursus voor producenten wordt gegeven op 23 en 30 maart in 
Utrecht. In de cursus zullen de inhoud van de AMWAHT-opleiding, de orga-
nisatorische aspecten, de financiering, de werving van deelnemers en het 
aantrekken van docenten en stageplekken aan de orde komen. Tijdens de 
cursus krijgen de deelnemers het opleidingshandboek uitgereikt. Deelname 
is gratis, maar niet vrijblijvend.

Voor docenten
De docentencursus bestaat uit zes dagdelen. Op 8 juni vindt de eerste 
cursusdag plaats in Utrecht, gevolgd door een tweedaagse bijeenkomst 
met overnachting op 21 en 22 juni in Soesterberg. Tijdens de cursus wordt 
dieper ingegaan op de uitgangspunten en de werkprincipes van de opleiding, 
worden de achtergronden van allochtone mantelzorgers verkend en wordt 
er actief geoefend met de verschillende methodieken.  Ook deze cursus is 
gratis. Aanmelden kan tot 1 juni 2012.

Start opleidingen
De beoogde start van de plaatselijke opleidingen is september 2012. 
In overleg behoort een latere startdatum tot de mogelijkheden. 

Contact
Voor meer informatie en aanmeldingen:

Stichting BMP
Willem de Zwijgerlaan 350 B/2, 1055 RD  Amsterdam
Tel: 020 428 27 28
E-mail: info@stichtingbmp.nl
Internet: www.stichtingbmp.nl

Vragen naar: Gerben Kroese, Frank von Meijenfeldt of Saskia Moerbeek

De eerste fase van het project AMWAHT-plus wordt gefinancierd door:


