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Beste %_VOORNAAM%, 
   
Jullie stem telt! 
Het BCMB bestuur wil graag verbeteringen doorvoeren in de beroepscode, het beroepsprofiel en de registratie. 
Hiervoor hebben wij jullie inzicht nodig. Misschien is de eerdere oproep aan je aandacht ontsnapt. Grijp alsnog je 
kans om jouw mening te laten horen. Wij hebben enkele vragen voor je klaargezet. Beantwoorden kost ongeveer 
5 minuten en helpt BCMB bij het bepalen van haar koers. 
  
Ga naar www.menti.com en gebruik de code: 77727. Wil je voor het beantwoorden eerst nog de beroepscode en 
het beroepsprofiel doorlezen? Dat kan. Klik dan hier voor de beroepscode en hier voor het beroepsprofiel. Alvast 
hartelijk dank voor je input. Samen staan we sterker en blijven we op de juiste koers. 
  
25 juni: Vakdag 2019 te Ede 
De uitnodigingen zijn verspreid en de inschrijving is geopend. Het thema van dit jaar is  
Positioneren in Samenwerking 
Trakteer jezelf en je collega’s op een zomerboost van inspiratie en verdien meteen 4 accreditatiepunten. Klik 
hier voor alle informatie of ga direct naar de inschrijving. 
Laatste kans om je aan te melden als ambassadeur 
  
Laatste kans om je aan te melden als ambassadeur 
Om de waarde van cliëntondersteuning op een positieve manier onder de aandacht te brengen, bieden we jou als 
lid de mogelijkheid om ambassadeur te worden. Dit geeft je kansen om je persoonlijke vaardigheden te 
ontwikkelen en in jouw eigen lokale situatie de onafhankelijke cliëntondersteuning krachtiger op de kaart te zetten 
en het bestaansrecht te garanderen. 
Wil jij je ontwikkelen tot lokale ambassadeur? Heb je een assertieve én nieuwsgierige instelling en kun je mensen 
beïnvloeden en bewegen? 
Meld je dan aan bij BCMB door een mail te sturen naar david@doeldenker.nl en/of aukeblom@bcmb.nl. 
  
Na aanmelding nemen wij persoonlijk contact met je op om kennis te maken en een intake te doen. Bij een goede 
match word je uitgenodigd voor een trainingsdag die op 11 juni in Zwolle of op 20 juni in Den Bosch plaatsvindt. 
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Ons adres is: 
BCMB  

Koningin Wilhelminaweg 3 
3527 LA Utrecht 

  

 
  

 

 


