Utrecht, 5 december 2019oktober
2018

Dé website over cliëntondersteuning in Nederland

Website BCMB geheel vernieuwd
De website van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) is geheel
vernieuwd. Www.bcmb.nl is dé website over onafhankelijke cliëntondersteuning in
Nederland, met een schat aan informatie over het vak van cliëntondersteuner en de
beroepsvereniging BCMB.
Cliëntondersteuners zijn hoogopgeleide vakmensen die, geheel onafhankelijk,
specialistische ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Daarmee nemen
cliëntondersteuners in de zorg en het sociale veld een bijzondere positie in.
Cliëntondersteuning is een voorziening die gemeenten en zorgkantoren sinds 2015, in het
kader van de Wmo dan wel de Wlz, gratis moeten aanbieden aan hun inwoners dan wel
mensen met een Wlz-indicatie. Maar cliënten zijn daarvan vaak onvoldoende op de hoogte
en ook bij opdrachtgevers en beleidsmakers is er nog onvoldoende kennis over de
mogelijkheden die cliëntondersteuning biedt en de wijze waarop kwaliteit kan worden
geborgd.
BCMB zet zich in om cliëntondersteuners én hun vak te versterken. Om de kwaliteit van
onafhankelijke cliëntondersteuning te waarborgen heeft BCMB een beroepscode en een
beroepsprofiel ontwikkeld en het Register van Cliëntondersteuners in het leven geroepen
met cliëntondersteuners die structureel aan de kwaliteit van hun dienstverlening werken.
Meer informatie vindt u op de website.
Www.bcmb.nl is dé website over onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland. U
vindt er onder andere informatie over kwaliteit, onafhankelijkheid, samenwerking met
vrijwilligers en position papers over relevante onderwerpen. De overzichtelijke indeling en
slimme zoekfunctie bieden, inkopers van cliëntondersteuning, beleidsmakers en andere
geïnteresseerden, snelle toegang tot informatie over het vak. Voor de cliëntondersteuners
zelf biedt de website onder meer een leeromgeving, informatie over vakdagen en
scholingsbijeenkomsten en toegang tot het Register van Cliëntondersteuners.
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De nieuwe website wordt op 5 december gelanceerd.

(Informatie voor de redactie, niet voor publicatie)
voor meer informatie over de BCMB en cliëntondersteuning kunt u contact opnemen met Auke Blom,
Verenigingsmanager BCMB, tel.: 06 8324404, e-mail: aukeblom@bcmb.nl.
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