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Beste %_VOORNAAM%, 
  
 Hier de eerste nieuwsbrief van BCMB na de zomer. Met info over: 
   
- de masterclasses die in het najaar worden georganiseerd; 
- de btw-vrijstelling voor cliëntondersteuning; 
- een oproep om mee te denken met de nieuwe website 
- interview met bestuurslid Jeroen Willemsen over de langzaam toenemende bekendheid van cliëntondersteuning; 
- het congres over cliëntondersteuning in het najaar. 
  
  
Opzet 2

e
 masterclass iets gewijzigd 

  
De masterclass ‘Positie van cliëntondersteuning in een wijkteam’ willen we verbreden zodat deze voor meer leden 
geschikt is. De masterclass heet nu: 
  
Hoe borg je jouw onafhankelijkheid? 
  
In deze tweedaagse masterclass gaan we in op de volgende vragen: 

 Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit? 

 Hoe borg je jouw onafhankelijkheid? 

 Hoe maak je jouw positie als onafhankelijk cliëntondersteuner bespreekbaar en hoe pak je die rol? 

Wanneer: donderdag 31 oktober en 14 november  
  
Waar: MEE NL, Kon. Wilhelminalaan 3 te Utrecht 
  
Accreditatie bij Registerplein is aangevraagd: Verwachte waardering 10-12 punten 
  
Klik hier om in te schrijven. 
  
Kosten: gratis voor leden van BCMB en € 300,- voor niet-leden. Wil je lid worden en direct gebruik maken van de 
gratis masterclass? Meld je dan aan via deze link. 
  
De masterclass Effectief signaleren en innoveren zit vol. Je kan je wel nog inschrijven, klik dan hier en dan 
plaatsen we je op de wachtlijst. 
  
Btw-vrijstelling voor cliëntondersteuning gelukt! 
  

https://bcmb-site.e-captain.nl/activiteiten/10/tweedaagse-masterclass-hoe-positioneer-je-clientondersteuning-als-je-in-een-wijkteam-werkt
http://www.bcmb.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier
https://bcmb-site.e-captain.nl/activiteiten/9/tweedaagse-masterclass-effectief-signaleren-en-innoveren


Mede op verzoek van BCMB heeft het ministerie van Financiën net op tijd voor de aanbestedingen een standpunt 
ingenomen over de btw-vrijstelling voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Onlangs hebben wij te horen gekregen 
dat de uitkomst positief is en het ministerie deze diensten vrijgesteld heeft. De randvoorwaarden zijn nog niet 
bekendgemaakt. Zo gauw wij de details vernemen zullen wij deze onder jullie aandacht brengen. 
  
Help BCMB bij de nieuwe website! 
  
De website van BCMB wordt in een nieuws jasje gestoken. Heb jij talent voor heldere teksten? Een mening over wat 
er wel en wat er niet te vinden moet zijn op de website van BCMB? Meld je dan aan voor het testpanel Website. De 
eerste voorstellen voor de vormgeving en teksten staan klaar om beoordeeld te worden. Het bestuur doet dat graag 
samen met jou. Het kost circa 2-5 uur. Interesse? Stuur een mailtje naar ilsedebije@bcmb.nl. 
  
Bekendheid cliëntondersteuning lijkt langzaam toe te nemen 
  
Het recht op cliëntondersteuning is sinds 2015 wettelijk vastgelegd, maar veel cliënten en zorgprofessionals weten 
niet dat het bestaat. Versnippering, wantrouwen en verschillen tussen gemeenten zijn oorzaken van de 
onbekendheid. Volgens partijen uit het veld gaat het wel de goede kant op. Zorgvisie schreef er in de zomer een 
artikel over. Lees het hele artikel in de bijlage. 
  
Landelijk Congres Cliëntondersteuning: Op weg naar 2022 
  
Woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het 
landelijk congres cliëntondersteuning ‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren’. BCMB is gevraagd haar visie 
op cliëntondersteuning, levensbreedheid, afbakening en kwaliteit te presenteren. Meld je aan via deze link. 
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