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De AMS Trainersdag vond plaats in Stayokay Zeeburg in Amsterdam
De AMS trainerspool is in de loop der jaren uitgegroeid tot ongeveer 70 vrijwilligers. Alle
trainers zijn door de AMS opgeleid tot trainer en hebben ervaring opgedaan in de politiek.
AMS trainers zijn onmisbaar omdat zij de trainingen voor de partners in het buitenland
verzorgen. Op de AMS Trainersdag werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe
ontwikkelingen besproken.

De dag begon met de presentatie van het nieuwe trainershandboek en de webgroep. AMS
contactpersonen kunnen binnenkort inloggen op een internationale webgroep waar allerlei
materiaal beschikbaar is en discussies gevoerd kunnen worden.
AMS trainers op pad
Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de Nederlandse politiek en politiek in de landen waar
de AMS traint, zijn er ook grote verschillen. Doordat de lokale partner het onderwerp bepaalt
wordt aangesloten bij de lokale behoefte. Op de trainersdag werd onderstreept dat AMS
trainers geen consultants zijn. Het gaat om het trainen van vaardigheden. De deelnemers
denken zelf na over hoe deze te gebruiken in de politiek en partij in hun land. Elke AMS
training begint dan ook met het mantra “de lokale deelnemers zijn de experts”.
De AMS trainer kan soms voor verassingen komen te staan, variërend van het uitvallen van
de elektriciteit tot het voor een gedemotiveerde groep staan omdat de partij net in een crisis is
gestort. Bovendien kunnen begrippen die voor ons vanzelfsprekend zijn in het buitenland een
heel andere betekenis hebben. Improvisatie en flexibiliteit zijn dan ook kwaliteiten waarover
elke AMS trainer beschikt.
Jongeren en de politiek
Tijdens de trainersdag werd verder aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen. Door de
toenemende vraag om trainingen voor politieke jongerenorganisaties hebben we het afgelopen
jaar een nieuwe module ontwikkeld die is toegesneden op de organisatie van jongeren al dan
niet gelieerd aan een politieke partij. Channa Minke presenteerde het eindresultaat en reeds
opgedane ervaringen met deze nieuwe module werden uitgewisseld.
Ervaringen Obama campagne
Nieuwe media is een ander onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Om onze kennis over
dit onderwerp op te vijzelen was Kirsten Verdel aanwezig om te vertellen over haar
ervaringen in het campagne team van Obama. Hoewel de financiële middelen en mankracht

van de Obama campagne in geen verhouding staan tot de mogelijkheden in Nederland, laat
staan in de AMS projectlanden, zijn er wel lessen te trekken uit de campagne. Bijvoorbeeld
het principe van grassroots campagne voeren en zorgen dat iedereen die campagne wil voeren
welkom is. Nieuwe media kunnen worden ingezet om fondsen te werven, maar ook om een
beweging te creëren.
Trainen in Jordanië en Marokko
Tot slot werd aandacht besteed aan het trainen in nieuwe AMS projectlanden: Marokko en
Jordanië. In deze landen is de koning oppermachtig. In Marokko ontbreekt het vertrouwen
van de bevolking in politieke partijen, terwijl in Jordanië politieke partijen nog erg zwak zijn
en politiek vooral wordt bedreven vanuit de clan. De ervaring leert dat er een groot
enthousiasme is voor AMS trainingen in deze landen. De AMS heeft dan ook verschillende
projecten in deze landen in 2009.
Conclusie
Het was zeer waardevol om ervaringen te delen en door de aanbevelingen die voortvloeien uit
deze dag kan het werk van de AMS verbeterd worden. Wij zijn van plan om de AMS
Trainersdag elk jaar te organiseren.

