BCMB is de beroepsvereniging van hoogopgeleide cliëntondersteuners die
gespecialiseerd zijn in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen,
waaronder mensen met een beperking. BCMB ondersteunt (aankomende)
cliëntondersteuners in het professionaliseren van het vak en het verbreden en
verdiepen van hun kennis en ervaring.
VERANDERENDE ROL VAN CLIËNTONDERSTEUNERS
Sinds 2015 is cliëntondersteuning voor elke burger beschikbaar vanuit twee wetten:
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor mensen met een Wlz-indicatie kopen zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning in. Voor mensen zonder Wlz-indicatie kopen gemeenten onafhankelijke
cliëntondersteuning in. De functie cliëntondersteuning wordt verschillend ingevuld
en is nog in ontwikkeling.

BCMB ziet dat cliëntondersteuners een belangrijke spilfunctie kunnen hebben in
het veranderende sociale domein en draagt graag bij aan de verdere ontwikkeling
van cliëntondersteuning. Daarom denkt BCMB graag mee over de visie 1 op en de
invulling van cliëntondersteuning in het sociale domein. Ook zet BCMB zich in om
de kwaliteit 2 van cliëntondersteuners te borgen en te verhogen.

VISIE OP CLIËNTONDERSTEUNING

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt in
haar kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt
benut. Onze bevlogen professionals bieden maatwerk
voor generalistische vragen en ze geven informatie, advies
en werkzame oplossingen, ook in complexe situaties. En
ook aan mantelzorgers. Niet alleen bij zorgvragen, maar
ook bij vraagstukken op andere leefgebieden zoals wonen,
werk, onderwijs. Ze hebben kennis en ervaring op het gebied
van leven met een beperking. Ze weten welke gevolgen
een beperking heeft voor het dagelijks leven van mensen.
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VISIE OP
CLIËNTONDERSTEUNING

BORGING KWALITEIT
CLIËNTONDERSTEUNERS

BCMB behartigt de belangen van de cliëntondersteuners. De stem van bevlogen en
ervaren professionals. Die weten hoe ze
kwetsbare mensen weer regie over hun
leven kunnen geven. Cliëntondersteuning
kan de positie van kwetsbare mensen versterken en er aan bijdragen dat deze mensen waar nodig passende zorg en ondersteuning krijgen. Hiervoor is het nodig dat:
• de onafhankelijkheid van
de functie is geborgd en
• cliëntondersteuners integraal
en levensbreed kunnen werken.

BCMB verhoogt de kwaliteit
van cliëntondersteuning door:
• De kennis en expertise
van cliëntondersteuners
te bundelen in een
beroepsvereniging
• Een leeromgeving aan
leden te bieden met
actuele leertrajecten
• Het onafhankelijke
Register van Cliëntondersteuners

BEROEPSVERENIGING
Iedere (aankomende) cliëntondersteuner
kan lid worden van de beroepsvereniging.
De leden van de beroepsvereniging
hebben een beroepscode, een beroepsproﬁel en een klachtenreglement. Meer
hierover weten? Kijk op www.bcmb.nl.
Daarnaast is BCMB voor haar leden een
ontmoetingsplaats waarin verschillende
expertises worden gedeeld.

LEEROMGEVING
Het lidmaatschap van de beroepsvereniging biedt
leden toegang tot de leeromgeving van BCMB. In de
leeromgeving staan tools voor (digitale) intervisie,
360 graden feedback, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en leertrajecten met thema’s als:
• Autismespectrumstoornis
• Ethische dilemma’s
• Geestelijke gezondheidszorg
• Licht verstandelijke beperking
• Mantelzorg
• Richtlijn Scheiding en Problemen van jeugdigen
• Signaleren en handelen volgens de Meldcode
• Sociale netwerkversterking

Deelname aan onderdelen van de leeromgeving levert registratiepunten op voor
het Register van Cliëntondersteuners bij het Registerplein en/of als jeugdhulpwerker bij SKJ.

MEER WETEN?
Kijk op www.bcmb.nl voor meer informatie over de beroepsvereniging.
Kijk op www.registerplein.nl -> stroomschema’s -> Reglementen Registers
-> Cliëntondersteuners voor meer informatie over het Register van
Cliëntondersteuners. Of mail je vraag naar info@bcmb.nl.
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REGISTER VAN CLIËNTONDERSTEUNERS
Via registratie in het onafhankelijke Register van cliëntondersteuners tonen
professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden en aan intervisie doen.
Geregistreerde cliëntondersteuners moeten aan bepaalde criteria, zoals scholing
en intervisie, voldoen. BCMB adviseert opdrachtgevers en inkopers van cliëntondersteuning om registratie als kwaliteitscriterium te hanteren.

