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Beste %_VOORNAAM%, 
   

Instemming gevraagd voor benoeming twee nieuwe bestuursleden 

Op de ALV van 25 juni jl. hebben wij de bestuursvacature voor de functie van penningmeester besproken. Het 
bestuur is zeer verheugd dat zij twee geschikte kandidaten heeft voor het bestuur. Graag vraagt het bestuur 
instemming voor hun beider benoeming. 
  
Het gaat om: 
  
Bram Coomans voor de functie van penningmeester. Bram is nu nog controller bij MEE Plus en gaat in de loop 
van 2020 met pensioen. Hij zou graag maatschappelijk betrokken blijven en een bestuursfunctie bij BCMB past 
daar goed binnen. Hij heeft zowel ruime financiële ervaring als kennis van cliëntondersteuning. 
  
Kristy Spruijt voor de functie van algemeen bestuurslid. Kristy is projectcoördinator bij MEE NL. Zij zou graag 
haar kennis en ervaring inzetten voor de beroepsvereniging en ziet een bestuursfunctie als een mooie kans om 
haar ervaring te verbreden. Kristy heeft vooral ervaring op het gebied van beleid en communicatie. 
  
Motivering van het bestuur 
Volgens de huidige statuten kent het BCMB bestuur maximaal 5 leden. 
Vanwege het vele werk dat er in de komende jaren verzet moet worden en om overbelasting van het bestuur te 
voorkomen  vindt het bestuur per direct  uitbreiding met 2 leden noodzakelijk. Zeker nu er twee goede kandidaten 
beschikbaar zijn. 
  
Het bestuur zal de hiervoor noodzakelijke  statutenwijziging formeel voorleggen aan de ALV van 2020.  Het 
bestuur vraagt nu alvast instemming met de benoeming van de beoogde penningmeester en de voorlopige 
benoeming van het 6

e
 bestuurslid (Kristy Spruijt), zodat zij kunnen starten met hun werkzaamheden. Deze 

instemming van de leden vindt digitaal plaats. Op de ALV in 2020 wordt de benoeming van het 6
e
 bestuurslid dan 

al dan niet bekrachtigd na aanvaarding van de voorgestelde statutenwijziging. 
  
De stemprocedure voor de nieuwe bestuursleden staat digitaal open tot dinsdag 12 november. Jouw stem is 
belangrijk, dus maak gebruik van je stemrecht. 
Om te waarborgen dat alleen leden hun stem uitbrengen moet je eerst inloggen met je BCMB account. Vervolgens 
kun je je stem uitbrengen. Het stemmen op de bestuursleden is  conform de statuten anoniem. 
Ben je je accountgegevens kwijt? Stuur dan een mail naar info@bcmb.nl.  
  
Benoeming bestuursleden 
Beslispunt 1: stem je in met de benoeming van Bram Coomans? JA   NEE 
Beslispunt 2: stem je in met de voorlopige benoeming van Kristy Spruijt? JA   NEE 
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Breng hier je stem uit. 

     

Contributie 2020 en korting bij aanbrengen nieuwe leden 

Contributie 
De contributie blijft volgend jaar gehandhaafd op € 185. Dit is inclusief toegang tot de online leeromgeving, waar je 
een persoonlijk plan kan maken, intervisie kunt volgen en leertrajecten kunt volgen. Ook is er volgend jaar weer 
een gratis Vakdag voor leden en masterclasses met verschillende thema’s. 
  
Nieuwe leden krijgen ook in 2020 startvoordeel 
Tijdelijk is de jaarcontributie voor nieuwe leden in 2019 en 2020 voor het 1e jaar lidmaatschap verlaagd naar 100 
euro. Voor nieuwe leden die in het lopende kalenderjaar lid worden wordt de korting naar rato toegepast. 
  
Korting als je leden werft 
Heb je collega’s die nog geen lid zijn van BCMB? Leg ze dan de voordelen uit en vraag of ze lid willen worden. In 
de bijlage de folder over BCMB om ze enthousiast te maken. Als nieuwe leden aangeven dat ze door jouw 
enthousiasme lid zijn geworden, krijg je éénmalig 50 euro korting. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via deze 
link. Onderaan het formulier moeten ze dan jouw gegevens invoeren. 
  
Wil je jouw lidmaatschap beëindigen? Dat kan door dit vóór 1 december aan de ledenadministratie door te geven 
via een mail aan info@bcmb.nl. 
  

Ambassadeurs 

Eerste groep BCMB-ambassadeurs zijn in opleiding 
Deze zomer en herfst is de eerste groep BCMB-ambassadeurs in opleiding. Ambassadeurs zijn cliënt-
ondersteuners die ons vak positief onder de aandacht brengen. Dit doen ze in hun eigen lokale situatie, 
bijvoorbeeld binnen hun organisatie, bij de gemeente, bij partners, bij andere maatschappelijke organisaties en 
misschien zelfs bij ‘het publiek’. 
  
Tijdens de eerste opleidingsdag in juni zijn we op twee locaties aan de slag gegaan met verschillende 
basisprincipes van beïnvloeding, belangenbehartiging en netwerken. Met elkaar hebben we verkend wat de kern is 
van het vak Cliëntondersteuning en wat de waarde is van keuzevrijheid in onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook 
hebben we geoefend met het in beeld brengen van het lokale krachtenveld. Deze herfst vindt de tweede 
opleidingsdag plaats. Op deze dag gaan we aan de slag met pitchen en overtuigen, en met behulp van een 
intervisievorm gaan we verder onderzoeken waar ieders eigen ontwikkelopgave ligt. 
  
Als één ding duidelijk werd tijdens de eerste opleidingsdag: ambassadeurschap is iets anders dan 
cliëntondersteuner zijn. Ambassadeurschap vraagt én biedt een andere rol en positie. In ons vak staat de cliënt 
centraal, als BCMB-ambassadeur staat ons vak centraal. Dit andere perspectief is een uitdaging voor 
cliëntondersteuners die zich de rol van ambassadeur eigen willen maken. Welke meerwaarde heeft ons vak in het 
lokale veld? Hoe zijn niet alleen cliënten maar ook andere partijen geholpen bij een stevige positie van de 
cliëntondersteuner? Hoe kunnen we samen dingen beter en simpeler regelen in onze gemeente? Hiermee is de 
opleiding voor BCMB-ambassadeurs een oefening in strategisch, cliënt-overstijgend denken. 
   
BCMB geeft ambassadeurs positie 
Met de ambassadeurs ontwikkelt BCMB lokaal beïnvloedingskracht, naast onze landelijke rol als 
belangenbehartiger van cliëntondersteuners. In 2019 en 2020 wil BCMB bouwen aan een verdere ‘landelijke 
dekking’ door in het totaal 50 ambassadeurs op te leiden. Om deze ambassadeurs goed toe te rusten worden er 
naast de 2-daagse opleiding ook andere faciliteiten ontwikkeld. Zo wordt er gebouwd aan een digitale 
leeromgeving met een toolkit en kunnen ambassadeurs gebruik maken van coaching door de trainers die de 
opleiding verzorgen. Daarnaast krijgen de ambassadeurs een eigen, vindbare plek op de nieuwe website van 
BCMB. Hiermee kunnen ambassadeurs zich beter profileren, binnen BCMB maar ook daarbuiten. 
   
Meedoen aan de tweede groep BCMB-ambassadeurs? 
Wil jij je ook verder ontwikkelen tot lokale BCMB-ambassadeur? Geloof jij in de waarde van onafhankelijke 
cliëntondersteuning en wil jij je hard maken om OCO positief onder de aandacht te brengen? En: heb je ruimte om 
op vrijwillige basis (met een kleine vergoeding) tijd en energie te besteden aan het ambassadeurschap? Meld je 
dan aan bij BCMB voor de ambassadeursopleiding van 2020! Deelname kost niets behalve tijd en inzet. Onderaan 
dit bericht vind je een link om je aan te melden, en binnenkort vind je op de site meer informatie en ervaringen van 
de eerste lichting BCMB-ambassadeurs. 
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Klik hier om je aan te melden voor de ambassadeursopleiding. Oo voor deze aanmelding moet je eerst even 
inloggen in je bcmb account. Inloggegevens vergeten? Mail dan naar info@bcmb.nl. 
   
BTW 
Eerder hebben wij jullie laten weten dat mede dankzij de lobby van BCMB cliëntondersteuning formeel is 
vrijgesteld van btw. Veel leden denken dat dit alleen voor zelfstandigen relevant is, maar niets is minder waar! Als 
je in loondienst bent, heeft jouw werkgever zoals MEE en Zorgbelang ook veel belang bij deze uitspraak. Hiermee 
is voor alle aanbieders van cliëntondersteuning zekerheid gekomen over de tarieven. Het laatste nieuws over de 
btw-kwestie staat op onze website. 
   

BMZM en BCMB gaan vooralsnog niet samenwerken 

BMZM en BCMB hebben het afgelopen jaar verkend of een samenwerking op het gebied van lobby en scholing 
mogelijk is en onder welke voorwaarden. In het bestuurlijk overleg van 15 oktober jl. hebben beide besturen 
geconcludeerd dat een vorm van nauwe samenwerking op dit moment niet mogelijk is. Er blijkt tussen de besturen 
teveel verschil te zijn in de visie op de rol en functie van de mantelzorgmakelaar. 
BCMB ziet de functie van mantelzorgmakelaar als een van de functies van cliëntondersteuning, net zoals 
bijvoorbeeld straatadvocaten, copiloten, vertrouwenspersonen, bondgenoten, etc. Het perspectief van de 
mantelzorger verschilt van het perspectief van de cliënt. Beide perspectieven acht BCMB belangrijk. 
BMZM ziet geen verschil in de functie van mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Zij zien al hun 
mantelzorgmakelaars als cliëntondersteuners. Andersom ziet BMZM niet alle cliëntondersteuners als 
mantelzorgmakelaars. Daarvoor is het volgen van de opleiding van BMZM noodzakelijk. Men vindt dus dat alleen 
deze opleiding voldoende basis biedt om de kwaliteit te borgen van het bredere palet van cliënt-
ondersteuning. BCMB kan zich niet vinden in deze lijn. BCMB betreurt het dat de verkenning op niets is uitgelopen. 
Doel van beide verenigingen was om synergie te creëren en dat is niet gelukt. BCMB ziet wel veel overlap in 
doelstellingen en zal zich onverminderd blijven inzetten voor de kwaliteit, duidelijkheid en herkenbaarheid van 
cliëntondersteuning in brede zin. Daar waar we BMZM in gemeenschappelijke acties kunnen ondersteunen, zullen 
we dat zeker doen. Mantelzorgmakelaars die ook cliëntondersteuner zijn, blijven waardevolle leden voor BCMB.  
  

BCMB geeft workshop op congres over cliëntondersteuning 

Op 9 oktober jl. was er in Ede een landelijk congres Cliëntondersteuning op weg naar 2022 waar bijna driehonderd 
professionals, gemeenten, en cliëntondersteuners ervaringen deelden. De dag stond in het teken van het kijken 
naar de toekomst. De voorzitter van BCMB heeft een workshop gehouden met als thema 'Hoe verstevig je 
cliëntondersteuning in jouw gemeente'. De zaal zat barstensvol, dus het thema leeft zeer onder de bezoekers. 
Voor een verslag over het congres, zie hier. 
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