FACTSHEET BCMB 2020
BCMB is de beroepsvereniging van cliëntondersteuners. BCMB behartigt de belangen van
hoogopgeleide cliëntondersteuners en stimuleert borging van kwaliteit en onafhankelijkheid
van cliëntondersteuning. In dit bericht delen we graag de mijlpalen die in 2020 zijn bereikt.

BCMB IN CIJFERS 2020
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LEDEN; MET 873 LEDEN MEDIO
OKTOBER EEN GROEI VAN RUIM
15 % IN 2020

AMBASSADEURS; EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL
AMBASSADEURS TOT 20

DEELNEMERS AAN DE
TWEE MASTERCLASSES*

* een basisopleiding cliëntondersteuning bestaande uit vier
masterclasses (287 deelnemers) en vier verdiepende masterclasses voor ervaren cliëntondersteuners (77 deelnemers).

BCMB BEHARTIGT JOUW BELANGEN
BCMB heeft zich in 2020 hard gemaakt voor het beroep van
cliëntondersteuner en het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning:

REGISTER VAN CLIËNTONDERSTEUNERS
BCMB ziet een registratie als cliëntondersteuner als de beste
waarborg voor kwaliteit. Geregistreerde professionals zijn bewust bezig met hun vak en het vergroten van hun expertise.
Zij doen duurzaam aan scholing en intervisie, speciﬁek
gericht op de belangrijke aspecten van cliëntondersteuning.
Eind 2020 zijn in totaal 1.115 cliëntondersteuners geregistreerd
bij het Registerplein. Daarvan hebben 271 professionals een
basisregistratie en 844 een plusregistratie.

REGISTER VAN CLIËNTONDERSTEUNERS
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CITATEN CLIËNTONDERSTEUNERS
OVER LIDMAATSCHAP EN REGISTRATIE

Lidmaatschap BCMB hoort bij
taakvolwassen professional

BCMB heeft met succes gelobbyd voor een btw-vrijstelling
voor alle aanbieders van onafhankelijke cliëntonderMet een registratie als
steuning.
cliëntondersteuner laat je zien
We hebben meegedacht over de rol van de onafhankelijke
dat je je vak verstaat
cliëntondersteuner in de corona-crisis.
BCMB heeft positief gereageerd op de voorgenomen
wetswijziging om cliëntondersteuning op grond van de
Wlz beschikbaar te stellen voor cliënten die (nog) niet
Punten halen voor het kwaliteitsbeschikken over een Wlz-indicatiebesluit.
keurmerk doe je voor jezelf
BCMB werkt met Movisie en Ieder(in) aan een handreiking
onafhankelijkheid. Deze komt in 2021 beschikbaar.
BCMB werkt mee aan het RIVM-onderzoek naar de invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij
ook gekeken wordt naar de ruimte voor de professionele
DE BEROEPSVERENIGING: DAT BEN JIJ!
autonomie van cliëntondersteuners en de voorwaarden
Met BCMB ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
waaronder zij moeten werken.
Landelijk zijn we gesprekspartner in het debat over on- op jouw vakgebied. Door informatie, ontmoeting en het partiafhankelijke cliëntondersteuning voor onder meer het ciperen in relevante netwerken kan jij groeien als professional.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
CITATEN CLIËNTONDERSTEUNERS
Ieder(in), gemeenten en zorgkantoren.
OVER VERBINDING ZOEKEN
Samen met de leden heeft BCMB het beroepsproﬁel
geactualiseerd.
BCMB overlegt met de grootste aanbieders van onBCMB zorgt voor ontmoeting
afhankelijke cliëntondersteuning en werkt samen met
en verbinding met andere
werkgevers.
cliëntondersteuners
We stimuleren de bewustwording bij ﬁnanciers en beleidsmakers van het belang van onafhankelijke en levensbrede
cliëntondersteuning en pleiten voor continue communicatie om de bekendheid van onafhankelijke cliëntonderIk ben er trots op
steuners bij burgers te vergroten.

dat ik cliëntondersteuner ben

WWW.BCMB.NL
CITATEN CLIËNTONDERSTEUNERS
OVER BELANGENBEHARTIGING

Met een sterke beroepsvereniging
kun je het specialistisch vak van
cliëntondersteuner op de kaart krijgen
Een beroepsvereniging is pas sterk
als die goed is vertegenwoordigd.
Samen tillen we cliëntondersteuning naar een hoger plan

Wie kunnen het verhaal van cliëntondersteuning beter
vertellen dan de professionals zelf. Daarom heeft BCMB
inmiddels 20 ervaren cliëntondersteuners die als ambassadeurs de cliëntondersteuning vanuit de praktijk proﬁleren.

VEEL BELANGSTELLING EN WAARDERING
VOOR SCHOLING
BCMB investeert in professionaliteit met een door
Registerplein en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
geaccrediteerd scholingsaanbod.
De opleidingen scoren goed met een gemiddelde waardering van 7,5 (e-learnings) en 7,7 (masterclasses).

CITATEN CLIËNTONDERSTEUNERS
OVER KWALITEIT

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een vak!
Met deskundigheidsbevordering
van BCMB investeer ik
in mijn professionaliteit

AMBASSADEURS VAN HET VAK
In persoonlijke contacten en met concrete casuïstiek etaleren ambassadeurs het belang van onafhankelijke
cliëntondersteuning naar andere professionals in het sociaal domein, beleidsmakers en bestuurders.
Ambassadeurs promoten naar collega’s binnen hun eigen organisatie en naar cliëntondersteuners
van collega-organisaties de meerwaarde van het lidmaatschap van BCMB.
Een ambassadeur is als cliëntondersteuner aangesloten bij een 3-tal pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
en neemt deel aan een landelijke werkgroep.
Ambassadeurs maken in voorlichtingsactiviteiten naar burgers en professionals
cliëntondersteuning zichtbaar en geven uitleg over het vak.
Ambassadeurs hebben contact met koplopergemeenten cliëntondersteuning over hun koploperproject.
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