
 

 

Nieuwsbrief februari 2019 

 
  

 

Beste %_VOORNAAM%, 
  
Save the Date: Vakdag 2019 op dinsdag 25 juni! 
  
Juni is altijd een mooi moment voor een pas op de plaats, moment van bezinning en inspiratie voor de nieuwe 
helft van het jaar. Dit jaar gaan wij jullie weer een inspirerend programma bieden voor de Vakdag 2019. Het 
centrale thema is: 
  
Positionering in de samenwerking 
  
Wij werken aan een boeiend programma met lezingen en workshops. Inschrijving start in april, dus houd onze 
website in de gaten. Locatie is Christelijke Hogeschool Ede. 
Gun jezelf deze dag en reserveer alvast 25 juni in je agenda. De Vakdag is ook toegankelijk voor niet-leden, dus 
misschien leuk om collega’s mee te nemen. 
  
Gratis voor leden 
Voor leden van BCMB is deelname gratis, niet leden betalen € 125,-. 
  
  
Subsidie VWS voor BCMB 
De 3-jarige subsidie van VWS gaat door! Dit betekent dat we de komende jaren gaan werken aan: 
• Het ontwikkelen van een leerlijn cliëntondersteuning samen met drie hogescholen. In 2019 zullen vier twee-  
  daagse masterclasses worden georganiseerd als onderdeel van de te ontwikkelen leerlijn. 
• Het door ontwikkelen van de visie op kwaliteit en instrumenten om kwaliteit te borgen. De beroepscode, het 
  beroepsprofiel en het Register evalueren we en passen we aan indien nodig. 
• We versterken onze belangenbehartiging, zowel landelijk als lokaal. Leden zullen geworven en opgeleid worden 
  om de rol van ambassadeur voor cliëntondersteuner te vervullen. 
• We gaan de kansen en knelpunten uit het onderzoek onder cliëntondersteuners aanpakken. Samen met leden 
  willen we een actieplan opstellen en uitvoeren om de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren in het 
  sociale domein en in de Wlz. 
  
Het bestuur heeft op 19 februari de projectplannen besproken en goedgekeurd. Er zijn projectleiders aan-
genomen die nu aan de slag gaan. 
  
Wil je ook meedenken of opgeleid worden als ambassadeur voor jouw vak? Stuur dan een mail 
naar aukeblom@bcmb.nl. 
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Je ontvangt deze e-mail omdat je je aangemeld hebt voor de nieuwsbrief van BCMB. 

Wil je je, om welke reden dan ook, afmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een email naar info@bcmb.nl 
  
 

Ons adres is: 
BCMB  

Koningin Wilhelminaweg 3 
3527 LA Utrecht 
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