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Beste %_VOORNAAM%, 
   

Save the Date: Vakdag op 25 juni 2019 te Ede 

   
Het voorproefje van de lente smaakt naar meer…Vakantieplannen staan in de steigers. Plan ook een in-
spirerende pitstop voor jezelf. Je bent het waard. 
BCMB organiseert jullie vakdag op 25 juni aanstaande, wederom op de Christelijke Hogeschool te Ede. 
   
Programma 
Vast onderdeel is de Algemene Ledenvergadering (ALV) waar jullie stem telt. Het bestuur gaat graag met jullie in 
gesprek over cliëntondersteuning: wat is het wel en wat is het niet? Wat kunnen wij als beroepsgroep doen om het 
goed op de kaart te zetten? 
Wij hebben daarnaast een inspirerend en afwisselend dagprogramma met lezingen en workshops. Tipje van de 
sluier: Paul Smit is één van de sprekers en het thema van de dag is: 
  

Positioneren in samenwerking 
  
Hoe werk je samen met andere professionals, concullega’s, (zorg)aanbieders, vrijwilligers en ervarings-
deskundigen? Hoe profileer jij jezelf in de veranderende wereld van het sociaal domein? Hoe ga je om met 
knelpunten? Tips en Trics worden uitgewisseld. Je komt gegarandeerd met extra bagage weer thuis. 
Eind april informeren wij jullie over de agenda van de ALV en het definitieve programma. Ook via Linkedin en 
Twitter gaan wij actief met jullie communiceren. Dus blijf ons volgen! 
   
Accreditatie 
Deelname aan de vakdag BCMB levert een persoonlijk certificaat en 4 accreditatiepunten voor het Registerplein 
op. 
   
Investeer in jezelf 
Gun jezelf een stralende start van de zomer en reserveer 25 juni alvast in je agenda én vertel het aan vooral ook 
aan je collega’s. Misschien een leuke invulling van je teamscholing? 
  
Gratis voor leden 
Voor leden van de BCMB is deelname gratis, niet-leden betalen €125,-. 
Maar mochten zij op de vakdag besluiten lid te worden van de BCMB dan is ook voor hen deelname gratis. 
  

VWS Subsidie 

  
Afgelopen maand hebben wij op regionale bijeenkomsten en via telefonisch contact leden met een verschillende 



achtergrond (Zzp, MEE, Zorgbelang) gesproken over de uitvoering van het subsidieproject. Hoofddoel is om 
cliëntondersteuning te verbeteren en versterken. De inbreng van de leden is van groot belang om dit project tot 
een succes te maken. 
  
We hebben gesproken over: 

1. Ontwikkeling masterclasses en leerlijn Cliëntondersteuning 
2. Kwaliteit: evaluatie van registratie, beroepsprofiel en beroepscode 
3. Ambassadeurs cliëntondersteuning / BCMB 
4. Versterken professionele autonomie (verbeterpunten onderzoek Kwaliteit van Cliëntondersteuning CHE) 

Opvallende eerste resultaten zijn: 

 Er is behoefte aan een eigen beroepsprofiel, ook om duidelijk te maken wat  cliëntondersteuning precies 
is. Zeker in deze tijd nu er zoveel verschillende interpretaties en opvattingen zijn is het belangrijk dat de 
beroepsgroep zelf een standpunt inneemt. 

 De registratie wordt gezien als een goed kwaliteitsinstrument. Het helpt ook bij het nadenken over je eigen 
loopbaanontwikkeling. Het onderscheid tussen de basis- en plusregistratie vinden sommigen wenselijk en 
anderen juist onnodig. 

 Mensen in loondienst willen scholing het liefst in werktijd doen, maar werkgevers geven hier steeds 
minder ruimte voor. Zzp’ers vinden het zelf investeren in scholing normaal. 

 Er is veel enthousiasme over het ambassadeurschap. Wij hebben in de gesprekken een enorme trots 
gezien op het vak. Die trots wil men ook graag uitdragen. Naar externe partijen en naar nieuwe collega’s. 
Ervaren cliëntondersteuners maken zich zorgen over de borging van het vak. Soms wordt 
cliëntondersteuning heel small ingevuld, soms is de onafhankelijkheid niet geborgd. Via lobby van BCMB 
én via het inzetten van ambassadeurs kunnen we daar aandacht voor vragen, denken leden. 

We danken de aanwezige leden dat ze met ons mee wilden denken! Ook andere leden krijgen de kans input te 
leveren. Graag willen wij jullie allemaal nog enkele vragen voorleggen. Ga naar www.menti.com en gebruik de 
code: 77727. Wil je voor het beantwoorden eerst nog de beroepscode en het beroepsprofiel doorlezen?  
Klik dan hier voor de beroepscode en hier voor het beroepsprofiel. Alvast hartelijk dank voor jullie input. Samen 
staan we sterker en blijven we op de juiste koers. 
  

Word ook ambassadeur van cliëntondersteuning en meld je nu aan voor de training! 
  
BCMB staat voor het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning en de meerwaarde die de formele 
cliëntondersteuner -jij dus- kan hebben voor cliënten en de samenleving. Om deze meerwaarde 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? Geloof jij in de waarde van onafhankelijke cliëntondersteuning en wil 
jij je hard maken om OCO positief onder de aandacht te brengen? Heb je een assertieve én nieuwsgierige 
instelling en kun je mensen beïnvloeden en bewegen? 
  
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? 
  
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. 
  
Tijdens de trainingsdag word je door de trainers Willem-Jan de Gast (Nomade Training en Advies) en David 
Wijnperle (Doeldenker) getraind in verschillende basisprincipes van beïnvloeding, belangenbehartiging en 
netwerken. We verkennen wat de kern is van het vak Cliëntondersteuning en wat de waarde is van keuzevrijheid 
in onafhankelijke cliëntondersteuning. Van daaruit oefenen we met pitchen en overtuigen, maar bijvoorbeeld ook 

http://www.menti.com/
http://www.bcmb.nl/media/images/BCMB%20Beroepscode.pdf
http://www.bcmb.nl/media/images/documenten/Beroepsprofiel-BCMB-04-02-2015.pdf
mailto:david@doeldenker.nl
mailto:aukeblom@bcmb.nl


met het in beeld brengen van het lokale krachtenveld. Naast de trainingsdag is er in de herfst een 
terugkombijeenkomst, krijgen ambassadeurs individuele coaching en toegang tot een leeromgeving waarin je van 
elkaar kunt leren en waar je een groot aantal instrumenten en materialen vindt. 
  
Maak jezelf en je vak sterk en schrijf je in! 
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