
 

 

Nieuwsbrief januari 2019 

 
  

 

Beste %_VOORNAAM%, 
  
Het nieuwe jaar is volop bezig en daarom nemen we je graag mee in de plannen voor dit jaar. Daarnaast heeft 
BCMB de regels van de leeromgeving veranderd en kun je nu onbeperkt leermodules van BCMB volgen! Tot slot 
nog wat info over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die op 1 januari jongstleden van start is 
gegaan. 
  
2019: werk jij ook mee aan sterke cliëntondersteuning? 
Het onderzoek van de Hogeschool Ede naar de kwaliteit van cliëntondersteuning, waar veel leden van BCMB aan 
hebben meegewerkt, krijgt veel aandacht in de media. BCMB krijgt met name vragen over de beperkte 
onafhankelijkheid die veel cliëntondersteuners ervaren. Een mooie kans om te lobbyen voor een duidelijkere 
positionering van cliëntondersteuners. Wil jij daar ook een bijdrage aan leveren? Dan kun je je aanmelden als 
ambassadeur voor cliëntondersteuning. Je krijgt een opleiding en handvatten hoe je lokaal en regionaal kunt 
lobbyen voor goede cliëntondersteuning. Interesse? Stuur dan een mail naar aukeblom@bcmb.nl. 
Met elkaar bouwen we aan een sterk beroep. BCMB heeft nog meer plannen in 2019 om hieraan te werken: 

 Landelijk lobbyen voor sterke cliëntondersteuning. Onze position papers en het onderzoek van de CHE 
helpen hierbij! Je kunt ze nalezen op onze website. 

 Uitbreiden en versterken van het scholingsaanbod voor cliëntondersteuning. Onder voorbehoud van de 
subsidie van VWS, betekent dit in 2019 dat er op drie hogescholen tweedaagse masterclasses gevolgd 
kunnen gaan worden, die gratis zijn voor BCMB-leden. 

 Samen werken aan het vergroten van onze professionele autonomie, zodat we cliënten optimaal kunnen 
ondersteunen. Graag gaan we hierover met jullie in gesprek. 

 Kwaliteit borgen door de basis op orde te hebben: dit jaar evalueren we de beroepscode, het 
beroepsprofiel en het Register en passen we deze aan indien nodig. 

Hou de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie en de wijze waarop je mee kunt doen en 
denken! 
  
Onbeperkt leermodules volgen 
BCMB heeft de afspraken met HaKa gewijzigd na het besluit in de ALV vorig jaar. Hierdoor hoeft er niet meer te 
worden betaald per gevolgde leermodule. Dit betekent dat je nu als lid van BCMB onbeperkt leermodules van 
BCMB kunt volgen in de leeromgeving! Een paar voorbeelden van de leermodules: Wetgeving, Dementie, 
Samenwerken, Multiprobleemgezinnen, Wlz.  
Neem direct een kijkje op https://bcmb.hakacontent.nl en start vandaag nog jouw leermodule. Alle opleidingen zijn 
geaccrediteerd en leveren punten op voor jouw registratie bij Registerplein en/of SKJ. Inlog vergeten? Stuur een 
mail naar info@haka-content.nl. 
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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht per 1 januari 
Sinds 1 januari geldt de meldcode. Ook is de website www.afwegingskadermeldcode.nl live gegaan. Dit is een 
digitale mobiele website, waarop professionals de vijf afwegingsvragen in de Meldcode kunnen doorlopen en 
notities kunnen maken.  
De mobiele website is een aanvulling op de landelijke Meldcode app. Waar de Meldcode app over de vijf stappen 
in de Meldcode gaat, behandelt deze mobiele website specifiek de afwegingsvragen in stap 4 en 5 van de 
Meldcode voor ons cluster van beroepsgroepen. 
Je kunt de mobiele website toevoegen als ‘sneltoets’ op het ‘startscherm’ van je mobiele telefoon. Zie voor meer 
informatie de website. 
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