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Beste %_VOORNAAM%, 
  
BCMB wenst jou fijne feestdagen toe! 
  
Het afgelopen jaar is door velen van jullie veel werk verzet om BCMB te versterken en om het 
vak cliëntondersteuning op de kaart te zetten. De basis van BCMB is verbreed naar meer 
actieve leden naast het bestuur. BCMB leeft en bruist. 
  
De eerste 2 Masterclasses (Effectief signaleren en innoveren en Hoe borg ik mijn 
onafhankelijkheid) van de nieuwe leerlijn cliëntondersteuning zijn inmiddels afgerond. De 
accreditaties worden binnenkort uitgereikt. Trainers en cursisten dragen door hun evaluaties bij 
aan versterking van het masterclasspakket van 2020. Want in 2020 zullen 8 tweedaagse 
masterclasses worden gegeven. In januari meer info hierover! 
  
Zo’n twaalf ambassadeurs zijn opgeleid en gaan voor BCMB aan de slag, zie ook artikel 
hieronder. De website van BCMB is geheel vernieuwd. Het is nu dé website over 
cliëntondersteuning. 
  
Diverse leden hebben actief input geleverd op de nieuwe visie op cliëntondersteuning. Deze zal 
in januari definitief worden vastgesteld. Ook denken leden mee met het herijkte beroepsprofiel. 
  
De inbreng van jullie, onze actieve achterban, steunt ons als bestuur enorm. Dank daarvoor. 
Wij wensen jullie en jullie naasten hele fijne feestdagen! 
  

 



  
Nieuwe leden gezocht! 
BCMB wil graag de stem laten horen van zoveel mogelijk cliëntondersteuners. Daarom maakt 
BCMB het lidmaatschap extra aantrekkelijk. Als jij als lid een nieuw lid aanbrengt, krijg jij 50 
euro korting op je lidmaatschap. Het nieuwe lid kan in 2020 voor een éénmalig instroomtarief 
van €100 lid worden van BCMB. Zoek je argumenten om collega’s te inspireren? Lidmaatschap 
van BCMB levert je het volgende op: 

• Toegang tot een digitaal leerprogramma met intervisie, 360-gradenfeedback, 
praktijkgerichte en geaccrediteerde leertrajecten en een database met collega-
cliëntondersteuners en hun expertisegebieden; 

• Jaarlijks een gratis Vakdag en geregeld regionale themabijeenkomsten;  

• 2-daagse geaccrediteerde Masterclasses voor een speciaal ledentarief. De 
masterclasses vormen als geheel een leerlijn voor cliëntondersteuning. Er worden in 
2020 4 masterclasses voor beginnende cliëntondersteuners georganiseerd en vier 
voor ervaren cliëntondersteuners; 

• Toegang tot een landelijk netwerk van collega-cliëntondersteuners; 

• Korting van 25 euro op een registratie als cliëntondersteuner bij het Registerplein. 

Daarnaast geeft BCMB cliëntondersteuners een stem en zet BCMB zich in voor de verdere 
professionalisering van cliëntondersteuning, onder andere door het opstellen van een 
beroepsprofiel, een beroepscode en door het opzetten van een goede registratie van 
cliëntondersteuners. 
  
Meer informatie vind je op de website van BCMB www.bcmb.nl  en aanmelden kan 
via https://bcmb-site.e-captain.nl/mijn-captain/aanbrengen-lid 
   
Nieuwe koplopergemeenten versterken cliëntondersteuning om toegang tot passende 
zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren 
Op 13 november 2019 pitchten 20 nieuwe koplopergemeenten in de Social Impact Factory in 
Utrecht over hun aanpak en ambities over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning 
in hun regio. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en ondersteuning te regelen. 
Binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning gaan gemeenten aan de slag om het aanbod 
en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.  
   
De nieuwe koplopers zijn: 
De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen),  Apeldoorn, Bernheze, 
Boxtel en Sint-Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Haarlem, Kerkrade, 
Overbetuwe, Oudewater, Raalte, Roerdalen, Utrecht, Waalwijk, Waddinxveen, Zwijndrecht en 
Zoetermeer. 
Opgeteld bij de 46 bestaande koplopergemeenten komt het totaal daarmee op 66 
koplopergemeenten cliëntondersteuning (verschillende gemeenten zijn samen als regio 
koploper). 
   
Eerste lichting ambassadeurs benoemd 
  
Komend jaar zullen de volgende collega’s zichtbaar optreden als ambassadeur van het 
vak cliëntondersteuner én als ambassadeur van je beroepsvereniging BCMB. 
Hun ambitie is: ‘Het beroep moet nadrukkelijker op de kaart’ 
  
Onze ambassadeurs hebben geleerd om het vak  op een positieve manier onder de aandacht 
brengen. 
Zij gaan ze zich lokaal en regionaal inzetten om onafhankelijke cliëntondersteuning én de rol 
van BCMB als beroepsvereniging onder de aandacht te brengen. Heb je het idee dat in jouw 
netwerk een ambassadeur nog goed werk kan verzetten voor het vak of voor de 
beroepsvereniging? Neem dan contact op met je collega via info@bcmb.nl. In de maand januari 
zal een aparte pagina op de website beschikbaar zijn met foto’s en motivatie van de 
ambassadeurs van lichting 2019. 
BCMB is er trots op dat de volgende leden benoemd zijn tot ambassadeur BCMB. 



Marga van de Glind 
Miranda van der Hout 
Lieuwkje Vlasma 
Saskia Bijholt 
Wilma de Vries 
Ruud Meeuwsen 
Trudy Roffel 
Gysele Geux 
Dîde Sörman 
Mogelijk komen hier nog enkele benoemingen bij. 
  
Lijkt dit jou ook wat? Meld je aan als ambassadeur!  
  
In 2020 wordt een nieuwe ploeg ambassadeurs opgeleid. Ben je een verbinder en netwerker 
die houdt van samenwerken? En: heb je ruimte om op vrijwillige basis (met een kleine 
onkostenvergoeding) tijd en energie te besteden aan het ambassadeurschap? 
Maak jezelf en je vak sterk en meld je hier aan als ambassadeur! Naast de training krijg je als 
ambassadeur individuele coaching en toegang tot een eigen leeromgeving, waarin je van elkaar 
kunt leren en waar je allerlei instrumenten en materialen vindt. 
  
Aanmelden kan door hier in te loggen op je bcmb account of door een mail te sturen naar 
david@doeldenker.nl en/of aukeblom@bcmb.nl. 
  
Nieuwe masterclasses 2020 
Vanaf begin maart 2020 starten de nieuwe masterclasses die samen de leerlijn 
cliëntondersteuning gaan vormen. Blijf ons volgen via de nieuwsbrieven en via de website. In 
januari opent de inschrijving en krijgen jullie hierover bericht. 
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