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Heeft u moeite met het bereiken van allochtone mantelzorgers? Wilt u weten wat deze groep 
nodig heeft en hoe deze mantelzorgers u makkelijker kunnen vinden? Of wilt u hen beter 
leren kennen? Dan kunt u mogelijk leren van het project Kleur in Actie. In deze handreiking 
hebben wij voor u onze tips en ervaringen gebundeld. 

 Wat is Kleur in Actie?  
Alleato (Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in Utrecht) zette het project Kleur in Actie 
in tussen 2008 en 2010 om een brug te vormen tussen zorginstellingen en de groeiende groep 
niet-westerse allochtone mantelzorgers. In het project kozen we voor de Turkse en Marokkaanse 
mantelzorgers in de gemeente Amersfoort. Zij kregen meer kennis over de mogelijke hulp en 
ondersteuning die er voor hen is. En organisaties voor mantelzorgondersteuning, zorgaanbieders 
en belangenorganisaties werden zich bewuster van een groep allochtone mantelzorgers die 
voorheen onzichtbaar was. 

 Waarom deze handreiking?
Alleato biedt u deze handreiking met leerpunten en tips uit het project Kleur in Actie (KIA). Het is 
geen kant-en-klaarrecept: elke plaats of wijk vraagt om maatwerk. Wel willen wij u laten zien hoe wij 
in het project KIA allochtone mantelzorgers hebben kunnen bereiken.  

 Voor wie?  
Werkt u bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of vrijwilligerszorg dan is deze hand-
reiking voor u. Maar ook gemeenten, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders kunnen hun voordeel 
doen met deze tips. Alleato’s ervaring met KIA in Amersfoort kan u helpen om het bereik van  
allochtone mantelzorgers in uw gemeente te vergroten. 

Voorwoord
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Deze handreiking bestaat uit vijf delen. We beginnen met een inleiding over allochtone 
mantelzorgers. Daarna gaan we door naar de zeven stappen voor een beter bereik van allochtone 
mantelzorgers. Dan geven we een aantal tips over hoe u zorgt voor aansluiting van uw aanbod bij 
allochtone mantelzorgers. Vervolgens kijken we verder naar wat uw rol kan zijn. Met de resultaten  
en onze succes- en leerpunten sluiten we de handreiking af. 
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Mantelzorgers zorgen voor een ander, maar wie zorgt er voor hen? Vaak zijn mensen met 
zorgtaken overbelast. Dit geldt in het bijzonder voor allochtone mantelzorgers. Allochtone 
mantelzorgers maken bovendien weinig gebruik van mogelijkheden voor ondersteuning,  
zoals de Wmo. 

 Wat zien we? 
We hebben het in het algemeen over niet-westerse allochtone mantelzorgers (de eerste, tweede en 
soms derde generatie migranten). In KIA richtten we ons op de grootste groepen in Amersfoort: 
Turkse en Marokkaanse mantelzorgers. De ervaringen uit KIA zijn echter breed inzetbaar. 
Veel allochtonen hebben mantelzorgtaken en een deel van hen is zwaar belast. Zij zetten echter niet 
makkelijk de stap naar de ondersteuning die ze kunnen krijgen op basis van de Wmo. Gebrek aan 
kennis en culturele barrières spelen daarin mee, maar ook de angst om hulp te vragen aan onbe-
kende organisaties. In veel opzichten is de zorg en beleving van allochtone mantelzorgers gelijk 
aan die van alle mantelzorgers. Dit is echter opvallend aan de positie van oudere migranten en hun 
mantelzorgers:   
• De groep migranten van Turkse en Marokkaanse herkomst vergrijst snel. 
• Gemiddeld zijn allochtone mantelzorgers jonger dan autochtone mantelzorgers. 
• Onder de jonge mantelzorgers tussen 12 en 25 jaar zijn allochtonen oververtegenwoordigd. 

Dit alles vraagt om actie van zowel de allochtone mantelzorgers als het ondersteuningsaanbod  
om dichter bij elkaar te komen, waaraan we in KIA werkten. 

 Wat is kenmerkend voor allochtone mantelzorgers?
Een aantal punten dat kenmerkend is voor allochtone mantelzorgers:  
• Taalbarrière: De mantelzorgers zelf of de mensen waar ze voor zorgen kunnen een achterstand 

hebben in de Nederlandse taal en daardoor behoefte hebben aan tweetalige medewerkers.

Allochtone 
mantelzorgers  
beter belicht

1
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• Familiezorg: In andere culturen is de zorg voor familie soms vanzelfsprekender. Ook als er 
professionele zorg aanwezig is, wil men een actieve rol blijven spelen en dat kan betekenen  
dat de hulpverleners en allochtone mantelzorgers intensiever en vaker  contact hebben en 
daardoor meer moeten afstemmen dan men gewend is.  

• Vragen formuleren: Allochtone mantelzorgers blijken vaker moeite te hebben om  hulpvragen 
te formuleren op een manier die instanties en professionals verwachten.

• Minder informatie in eigen netwerk: Het netwerk van migranten bestaat vaak uit mensen uit hun 
eigen gemeenschap, waarin ze minder informatie over mantelzorgondersteuning tegenkomen. 

• Vertrouwen: Door negatieve ervaringen met het zorgstelsel en de overheid is het vertrouwen in 
instellingen kwetsbaar. 

 Welke beelden zijn er over allochtone mantelzorgers? 
De ervaring in het project KIA laat zien dat er hardnekkige beelden bestaan over allochtone mantel-
zorgers. De praktijk leert ons om deze bij te stellen. Vijf beelden op een rij:

Beeld Bijstelling

1.  Allochtone mantelzorgers vormen 
een homogene groep.

Allochtone mantelzorgers verschillen in houding, 
achtergrond, cultuur, opleiding, normen en waarden, 
taalvaardigheid, religie, kennis en vaardigheden.  

2.  Vrouwen met een hoofddoek willen 
niet werken en hebben dus tijd voor 
mantelzorg.

We hebben veel vrouwen ontmoet die juist liever wel hadden 
gewerkt, maar die noodgedwongen mantelzorg moesten 
verlenen. Minimaal de helft van de allochtone mantelzorgers 
heeft een baan. 

3.  Allochtonen lossen de mantelzorg 
zelf wel op.

Migranten kunnen hun zorg niet vanzelfsprekend oplossen 
met mantelzorgers uit de eigen gemeenschap. De zorgvraag 
kan niet beantwoord worden met mantelzorg alleen. 

4.  Ouderen verwachten dat hun 
kinderen automatisch voor hen 
zullen zorgen.

Hierover bestaan onder ouderen en allochtone 
mantelzorgers zeer verschillende ideeën. Sommige ouderen 
willen niet afhankelijk zijn van hun kinderen voor zorg. 

5.  Allochtone mantelzorgers hebben 
geen vragen, want we horen ze niet.

Er bestaan wel veel vragen, maar het is voor allochtone 
mantelzorgers niet duidelijk waar ze die moeten stellen.

 Aan de slag met overbelaste allochtone mantelzorgers? 
Wilt u er zijn voor deze mantelzorgers en ze ondersteunen bij hun taak? Dan is het belangrijk om 
te investeren in ontmoeting(en). Als u dat doet, neemt het vertrouwen toe en zullen steeds meer 
mantelzorgers de weg naar u vinden. Deze handreiking vanuit KIA geeft u tips om hiermee aan  
de slag te gaan. 



6

1.	 Allochtone mantelzorgers beter belicht 3
2.	 Hoe kunt u allochtone mantelzorgers bereiken? 5
3. Hoe zorgt u voor aansluiting bij allochtone mantelzorgers? 10
4. Welke rol kunt u als organisatie voor mantelzorgondersteuning spelen? 11
5. Succesfactoren en leerpunten 13
6. Tot slot 15In

ho
ud

In Kleur in Actie hebben we veel tijd gestoken in het bereiken en voorlichten van allochtone 
mantelzorgers. Dat deden we door de opzet van een voorlichtingscampagne en inzet van 
sleutelfiguren. Dit alles hebben we vertaald in zeven stappen. 

 Inzet van sleutelfiguren en organisatie van huiskamerbijeenkomsten
De belangrijkste les uit Kleur in Actie is dat de inzet van sleutelfiguren goed kan werken om een 
brug te slaan tussen ondersteunende organisaties en allochtone mantelzorgers. We lichten toe wat 
de rol van sleutelfiguren was en hoe zij te werk gingen in KIA. 

 Sleutelfiguur
Een sleutelfiguur in KIA is een persoon uit de Turkse of Marokkaanse gemeenschap die een ver-
trouwenspositie heeft en als figuurlijke en soms letterlijke vertaler optreedt tussen organisaties en 
leden uit zijn of haar achterban. Sleutelfiguren kennen de taal en cultuur van mantelzorgers uit hun 
gemeenschap. In KIA waren de sleutelfiguren vaak ook zelf mantelzorger, waardoor zij zich betrok-
ken voelden bij het thema. De rol van sleutelfiguur kunnen mensen al informeel hebben in hun 
gemeenschap en in KIA hebben we hun positie als sleutelfiguur formeel gemaakt. 

 Huiskamerbijeenkomsten
In KIA kregen de geworven sleutelfiguren de functie van gespreksleider tijdens speciale huis- 
kamerbijeenkomsten over mantelzorg. Een huiskamerbijeenkomst was een kleinschalige, laag- 
drempelige bijeenkomst voor gemiddeld 15 mensen. Bij iemand thuis, in de moskee of in een 
buurtcentrum. De sleutelfiguren organiseerden in koppels hun bijeenkomsten. Zij nodigden de 
deelnemers voor deze bijeenkomsten persoonlijk uit, de sfeer was informeel en de spreektaal Turks 
of Marokkaans. Het doel was het thema mantelzorg bespreekbaar maken en voor te lichten over de 
mogelijke ondersteuning. De sleutelfiguren verwezen mensen door en droegen verbeterpunten aan 
bij het steunpunt mantelzorg. Later werden zij ook gesprekspartner voor professionele organisaties. 

Hoe kunt u  
allochtone 
mantelzorgers 
bereiken?
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Onze aanpak hebben we vertaald in zeven stappen met tips. 

  Stap 1 - Werven en selecteren vrijwillige sleutelfiguren

Hoe hebben wij de sleutelfiguren gevonden en geworven? We zijn op zoek gegaan naar de reeds 
bekende contactpersonen binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap bij de gemeente, 
welzijnsinstelling(en) en via adviesraden. Zij hebben ons verzoek bekend gemaakt binnen hun 
netwerk en ons initiatief gepromoot. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in de relatie met de contact-
personen en in de sollicitatiegesprekken met de kandidaat-sleutelfiguren. Inzet van de gesprekken 
was het overbrengen van de waarde en betekenis van het initiatief van KIA. Daardoor voelden onze 
contactpersonen en kandidaat-sleutelfiguren zich mede-eigenaren van het project. Ze bleven daarna 
betrokken bij de voortgang. Daarnaast zijn wervingsposters opgehangen bij Turkse en Marokkaanse 
bakkers, supermarkten en moskeeverenigingen.  

Kies sleutelfiguren uit de gemeenschappen die u wilt bereiken, gebruik uw netwerken en een per-
soonlijke aanpak in de werving en investeer veel tijd in de kennismaking. 

De sleutelfiguren zijn op een aantal kwaliteiten geselecteerd: 
• bekendheid van de migrantengemeenschap 
• hun eigen vertrouwenspositie daarbinnen
• taalvaardigheid
• kennis van (mantel)zorgstructuren
• de motivatie en tijd die ze kunnen vrijmaken 

  Stap 2 - Kennismaken

Voordat het project echt gaat starten, is het nuttig om een gezamenlijke kennismakings- 
bijeenkomst te organiseren. Het doel daarvan is dat de sleutelfiguren met elkaar en het projectteam 
informeel kunnen kennismaken, ze krijgen achtergrondinformatie, praktische informatie en er wor-
den afspraken gemaakt met elkaar. 

Zeven stappen naar beter bereik, bewustwording 
en voorlichting over mantelzorg
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  Stap 3 - Trainen van sleutelfiguren

Voordat de sleutelfiguren aan de slag gingen met de voorlichting tijdens huiskamerbijeenkomsten, 
was het belangrijk om te starten met een training. Onze training had drie doelen:
• Elkaar beter leren kennen, werken aan een teamspirit en vaardigheden trainen 
• Een gelijke inhoudelijke en praktische basis leggen bij alle sleutelfiguren voor de voorlichting en 

gespreksleiding
• Starten met de organisatie van de eerste huiskamerbijeenkomsten. Deze training hebben wij in 

het weekend gegeven en bracht een grote verbondenheid met het project. 

  Stap 4 - Toolkit maken inclusief sociale kaart

Alle sleutelfiguren kregen een toolkit. Dit is een praktische handleiding met materiaal dat de sleutel-
figuur kan gebruiken voor het organiseren van een huiskamerbijeenkomst. De toolkit bestaat uit 6 
onderdelen:
• Informatie voor voorlichting: Wat is mantelzorg? (inclusief vertalingen)
• Voorbeelden van allochtone mantelzorgers: 5 interviews en portretten 
• Organiseren van een bijeenkomst: doel, programma, ‘wat vertel ik op mijn bijeenkomst?’ en tips 

en aandachtspunten 
• Hulpmiddelen en voorbeeldmateriaal: checklist, een voorbeeld uitnodigingsbrief, voorbeeld flyer, 

deelnemerslijsten en een format voor het verslag.
• Mijn procesmap: achtergrondinformatie over het project Kleur in Actie, contactgegevens van 

elkaar en het projectteam en een plek voor eigen aantekeningen.
• Op de sociale kaart staan de contactgegevens van belangrijke lokale organisaties waar je als man-

telzorger mee te maken kunt hebben. Alle contactpersonen zijn gedurende het project uitgeno-
digd voor een kennismaking met de sleutelfiguren en om afspraken te maken over doorverwijzen. 

  Stap 5 - Organiseren van huiskamerbijeenkomsten

We noemen de bijeenkomsten huiskamerbijeenkomsten, omdat het belangrijk is dat mensen zich 
thuis kunnen voelen. Of dat nu bij iemand thuis is, in de moskee of in een buurtcentrum. Maak het 
vertrouwd, gezellig, zorg voor een warm welkom en informele sfeer. De vrijwilligers organiseerden 
in koppels hun bijeenkomsten. De aanpak was outreachend door de mensen voor deze bijeenkom-
sten persoonlijk uit te nodigen, de informele sfeer tijdens deze huiskamerbijeenkomsten en het 
Turks of Marokkaans als spreektaal. 
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  Stap 6 - Begeleiden en coachen van de sleutelfiguren

De sleutelfiguren hebben een of twee vaste begeleiders nodig, die hen kunnen coachen. Als u een 
aantal sleutelfiguren vanuit uw steunpunt in wilt zetten, kijk dan goed wie deze taak op zich kan 
nemen. De begeleider is iemand die zich kan inleven in de positie van de sleutelfiguren en leef-
wereld van de migrantengemeenschap en hun vertrouwen heeft. Deze contactpersoon vormt een 
soort helpdeskfunctie voor specifieke vragen of zij kunnen bijspringen als er dringende hulpvragen 
zijn. Het is belangrijk om de sleutelfiguren te coachen in hun rol, omdat zij geen hulpverleners moe-
ten zijn. Help hen om te werken aan goede doorverwijzing en om hun werk te begrenzen. 

  Stap 7 - Organiseer gezamenlijke intervisie 

Wij hebben elke zes weken met de sleutelfiguren een intervisiemoment gehad, gericht op de voort-
gang en inhoud. Dit was goed voor de teamspirit, bespreken van cases, knelpunten en successen en 
het uitnodigen van contactpersonen die extra voorlichting konden geven. 
Het nemen van deze stappen kost tijd, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Hieronder 
geven wij aan hoeveel doorlooptijd het kost, ook afhankelijk van hoeveel uur  
per week u hieraan kunt werken. 

Hoeveel doorlooptijd (tijdsduur, dus geen fulltime uren) heeft u nodig? 

Voorbereiden, gesprekken met partners 6 maanden

Werven sleutelfiguren, selecteren en toetsen  2-4 maanden 

Organisatie huiskamerbijeenkomsten 6-12 maanden

Vasthouden nieuwe contacten Onbepaalde tijd

 Tips
• Kies de vrijwillige sleutelfiguren zodanig, dat er een evenwichtige vertegenwoordiging is van man-

nen en vrouwen, etniciteit, leeftijd, religie en woonwijk.
• Streef bij de werving naar een iets grotere groep dan u nodig heeft, want er kunnen mensen afval-

len wegens onvoorziene omstandigheden. 
• Waardeer uw vrijwilligers met complimenten en zo mogelijk een vrijwilligersvergoeding.  
• Maak duidelijke afspraken over de verwachtingen. 
• Zorg dat er iemand van steunpunt mantelzorg aanwezig is bij voorlichtingsbijeenkomsten. Die kan dan 

direct hulpvragen oppakken, advies geven of een vervolgafspraak met iemand maken. 
• Gebruik in de huiskamerbijeenkomsten uw persoonlijke drive en voorbeelden van mantelzorgon-

dersteuning om mensen te verbinden. 
• Houd rekening met de voorkeur voor aparte mannen- en vrouwenbijeenkomsten.  
• Maak geen papieren project; een sms, telefoontje en face-to-face contact werkt beter. 
• Denk er aan dat professionals meer langetermijndoelen hebben, terwijl de vrijwilligers graag snelle 

en concrete resultaten willen. 
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Via de zeven stappen kunt u met de inzet van sleutelfiguren allochtone mantelzorgers beter 
bereiken. Maar wat kunt u vervolgens doen als organisatie om hen te ondersteunen? 

 Herkenbaarheid van uw personeel
Het aannemen van allochtone consulenten is goed voor de herkenbaarheid bij allochtone mantelzor-
gers en het kanvertrouwen wekken. Dat betekent medewerkers van verschillende seksen, leeftijden 
en achtergronden in alle lagen van de organisatie. Maar het is geen must en als u een kleine organi-
satie heeft, is het ook niet mogelijk. U kunt dit vervangen door bijvoorbeeld structureel overleg met 
allochtone zorgconsulenten van andere organisaties, kijk in uw eigen context wat mogelijk is. 

 Werk vraaggericht 
In het contact met allochtone mantelzorgers is een vraaggerichte houding het belangrijkst. Het 
gaat er om dat uw medewerkers de juiste vaardigheden hebben om een breed palet van klanten te 
helpen. Verbeter hun vaardigheden en kennis in intercultureel werken. Voorkom dat ondersteuning 
van allochtone mantelzorgers een morele of politieke discussie wordt door niet te focussen op de 
culturele verschillen, maar juist op de verbetering in de zorg die u kunt bereiken. De kwaliteit van 
de ondersteuning staat namelijk voorop. Werk dus vraaggericht met oog voor culturele accenten. 
Mantelzorgers die wij hebben ontmoet, waren onbekend met respijtzorg, lotgenotencontact, emotio-
nele ondersteuning en de bijeenkomsten die het steunpunt mantelzorg organiseerde. Een vraag van 
mantelzorgers die vaker naar boven kwam, was de behoefte aan een verwendag of een massage om 
stress te verlagen. Creëer een open sfeer en vertrouwen in een informele setting om in te kunnen spe-
len op de behoeften die allochtone mantelzorgers naar voren brengen. 

 Toegankelijkheid vergroten
Zorg voor goed communicatiemateriaal voor de huiskamerbijeenkomsten; herkenbaar, duidelijk, 
mogelijk in eigen taal en met aansprekende beelden. Dit kan betekenen dat u verschillende PR 
moet ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en doelstellingen. Zo kan de folder die u gebruikt 
op organisatieniveau niet dezelfde zijn als de meertalige flyers of posters die u verspreidt voor de 
huiskamerbijeenkomsten. 

Hoe zorgt u 
voor aansluiting 
bij allochtone 
mantelzorgers?
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Hoe kunt u er nu voor zorgen dat uw inspanningen om allochtone mantelzorgers te bereiken 
en ondersteunen lokaal ook voet aan de grond krijgen? Een brede aanpak en veel partijen 
zijn nodig in uw gemeente om te zorgen dat allochtone mantelzorgers de juiste steun 
ontvangen vanuit de Wmo. Welke rol kan uw organisatie daarbij spelen?  

 Kennismaking en draagvlak 
Wij hebben ervaren dat het erg waardevol is om voordat u tot actie over gaat, contact te leggen met 
migrantenorganisaties of moskeeën voor een intensieve kennismaking. Zij zijn de sleutel tot de doel-
groepen die u wilt bereiken en willen graag als volwaardige partner gehoord worden. Om draagvlak 
te krijgen voor de doelen van KIA is het ook zinvol om directies van zorgaanbieders in een vroeg 
stadium op de hoogte te stellen. Geef alle partijen die er een rol in kunnen spelen de gelegenheid 
om aan te sluiten. Vaak draait u al mee in lokale Wmo-netwerken. Dan is het goed om in deze net-
werken aandacht voor dit thema en uw rol hierin te vragen. 

 Samenwerken
Als u rendement wilt halen uit de zeven stappen, is samenwerking binnen uw gemeente op dit 
thema erg belangrijk. Het project Kleur in Actie (KIA) werkt namelijk op een integrale manier aan de 
betere ondersteuning van allochtone mantelzorgers. Dit kan door het gesprek over allochtone man-
telzorgers met al uw partners aan te gaan. Stel uw aanpak vast en bespreek dit met andere organisa-
ties. Vervolgens kunt u uw contactpersonen een actieve rol in het project geven:  
• Maak afspraken over de wijze van doorverwijzen
• Werk samen tijdens de huiskamerbijeenkomsten
• Zet laagdrempelige spreekuren op waar allochtone mantelzorgers met hulpvragen in eigen talen 

terecht kunnen (denk aan juiste tijd en locatie)

U hoeft zich niet te specialiseren op diversiteit in de zorg of iemand aan te nemen die zich alleen 
maar bezighoudt met allochtone mantelzorgers. Het is juist belangrijk dat u profijt heeft van elkaar: 
door goede doorverwijzing samen de zorg toegankelijker maken. 

Welke rol kunt u 
als organisatie 
voor mantelzorg-
ondersteuning spelen?
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 Blijvend op de agenda

Binnen uw lokale netwerk kunt u het thema allochtone mantelzorgers op de agenda plaatsen en 
houden. Als steunpunt mantelzorg kunt u de maatschappelijke ontwikkeling zo beïnvloeden. Uw 
invloedssfeer is beperkt, maar u heeft de volgende mogelijkheden: 
• Inbrengen van het thema bij de betreffende ambtenaar en het koppelen aan wijkservicepunten en 

Wmo-ontwikkelingen;  
• De gemeente helpen om de regie te nemen in gemeentelijke overlegstructuren; 
• Betrekken van de betreffende ambtenaar in uw projectteam; 
• Het thema allochtone mantelzorgers op de agenda zetten van bestaande overleggen; 
• Nauw samenwerken met het Wmo-loket, omdat zij vaak het eerste contact hebben met allochtone 

mantelzorgers.  
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Kleur in Actie heeft Alleato en de betrokken organisaties veel geleerd. De projectaanpak was 
groots en breed, maar ook praktisch en lokaal. In dit hoofdstuk leest u over de resultaten, 
succesfactoren en de lessen die we leerden. 

 Resultaten 
De volgende resultaten zijn behaald voor de verschillende doelgroepen: 
• Mantelzorgers van Turkse en Marokkaanse afkomst: 

 – 36 huiskamerbijeenkomsten voor in totaal 334 deelnemers over het thema mantelzorg in 
eigen taal; hiermee is 31% van het totaal aantal Turkse en Marokkaanse mantelzorgers bereikt

 – Het openen van het gesprek over mantelzorg maakte vaak veel emoties los bij mantelzorgers. 
We hebben ontdekt dat het thema erg speelt en dat het praten over mantelzorg voor ontla-
ding en ontspanning zorgde. 

 – 1 grote mantelzorgvoorlichtingsbijeenkomst door Steunpunt Mantelzorg, Allochtone 
Zorgconsulenten, Stichting Welzijn Amersfoort en de sleutelfiguren met 135 Turkse en 
Marokkaanse mantelzorgers 

 – Er is gewerkt met 10 vrijwillige getrainde sleutelfiguren van Turkse en Marokkaanse afkomst. 
Zij hebben ouderen en mantelzorgers voorgelicht en doorverwezen naar voorzieningen. 

• Steunpunt mantelzorg: Het steunpunt is beter bekend met de doelgroep en haar behoeften. Zo 
heeft het steunpunt veel contactmomenten gehad met de sleutelfiguren en geprobeerd hen te bin-
den als vaste vrijwilligers. Als vervolgactie op KIA heeft het Steunpunt samen met allochtone zorg-
consulenten een training ontwikkeld voor allochtone mantelzorgers. KIA heeft niet direct geleid tot 
een toename van het gebruik van de ondersteuning en voor een extra inzet daarop was na afloop 
geen budget meer. Wel is de beleving van veel mantelzorgers ten aanzien van het delen van de 
zorg en ondersteuning bij mantelzorg positief veranderd. Het steunpunt mantelzorg heeft door dit 
project een grote bekendheid gekregen.

• De gemeente: De gemeente heeft een accuraat beeld gekregen van de groep allochtone mantel-
zorgers in Amersfoort. De gemeente heeft ‘het bevorderen van diversiteit’ opgenomen als subsi-
dievoorwaarde en heeft een training van Alleato aan de welzijn- en zorginstellingen aangeboden: 
‘Diversiteit, hoe doe je dat in de praktijk?’.   

Succesfactoren  
en leerpunten

5
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 Succesfactoren

• Het lokale karakter van KIA was een succesfactor, omdat het lokale niveau aansloot bij het 
uitvoeringsniveau van de Wmo, de gemeente actief meewerkte, de lijnen kort waren en er een 
praktische aanpak mogelijk was.   

• Dankzij gemotiveerde mensen met een persoonlijke passie voor zorg en migranten, waaronder  
de vrijwillige sleutelfiguren, is KIA een succes geworden. 

• De laagdrempelige aanpak van huiskamerbijeenkomsten en persoonlijke benadering van 
mantelzorgers hadden een positief effect. Daardoor kwam het gesprek over mantelzorg op gang 
en dat zorgde ook voor ontlading en ontspanning. 

• De inzet van sleutelfiguren was van groot belang voor het succes van KIA. De samenwerking  
met sleutelfiguren die zelf ook mantelzorger waren, werkte extra positief. 

• De actieve en betrokken houding van de opdrachtgevers.

 Leerpunten
• De borging van KIA was eenvoudiger geweest wanneer een lokale partner (in plaats van 

Alleato) de organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten en de begeleiding van de vrijwillige 
sleutelfiguren op zich had genomen. Als bijvoorbeeld het Steunpunt Mantelzorg daar eerder bij 
betrokken was, dan hadden zij de nieuwe contacten nog beter kunnen voortzetten. 

• Het is moeilijk om vrijwillige sleutelfiguren te beschermen tegen de vele hulpvragen en problemen 
die op hen afkomen. Daarom hebben zij behoefte aan coaching en een korte lijn naar de juiste 
hulpverlening. 

• Er bleek een groter onderscheid te zijn tussen 1) het ‘bespreekbaar maken van’ en 2) het 
‘voorlichten over’ mantelzorg. Het is beter om dit tijdens twee aparte bijeenkomsten te 
behandelen. 
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 Meerwaarde voor uw steunpunt en allochtone mantelzorgers 
Kleur in Actie heeft voor uw steunpunt en allochtone mantelzorgers drie punten die meerwaarde 
geven:  
• De zeven stappen van het project Kleur in actie helpen bij het leggen van contact tussen het  

steunpunt en de allochtone mantelzorgers
• De aanpak verbindt mensen aan organisaties en professionals aan vrijwilligers 
• KIA helpt het steunpunt beter functioneren door verbreding van het lokale netwerk 

 De laatste tips 
• Werk vraaggericht met oog voor culturele accenten
• Werk aan goede doorverwijzing en overdracht 
• Organiseer een follow-up en bewaar daar budget voor 
• Houd persoonlijk contact en onderhoud uw nieuwe netwerk 

 Bij wie kunt u meer advies krijgen? 
Wij wensen u een vruchtbare samenwerking en horen het graag wanneer u meer ondersteuning 
wenst bij het toepassen van ervaringen vanuit KIA. Meer informatie kunt u verkrijgen bij: 
• Kim Jung Im, 06 – 50 41 66 51 
• Annemarieke Blom, 030 - 239 20 40 
• Jan Schepers (Mezzo), 030 – 659 22 22 

 Beeld en geluid 
Er zijn filmpjes gericht op allochtone groepen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. 
Drie mogelijk voorlichtingsfilms zijn: 
• Ayse en Hüseyin (Stichting ZieZo) 
• Terminaal Ziek: dilemma’s in migrantengezinnen (VPTZ)
• Tussen thuis en toekomst: over dilemma’s van jonge allochtone mantelzorgers (Alleato) 

‘Kleur in Actie’ is mogelijk gemaakt door de Directie Integratie en Samenleving van het Ministerie  
van BZK, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. 

Zie voor meer informatie het Themadossier Allochtone mantelzorgers van Mezzo. 

Tot slot
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http://www.mezzo.nl/themas_allochtone_mantelzorgers
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