
com aen 
Onderdeel van Tintengroep 

Veendam, april 2021 

Beste vrijwilliger, 

Compaen is de organisatie voor sociaal werk in de gemeente Veendam waarvoor u zich direct of 

indirect inzet als vrijwilliger. Samen maken wij ons sterk voor de inwoners op het gebied van welzijn 

en meedoen in de samenleving. Naast het sterker maken van inwoners, zetten we ons ook in voor 

het realiseren van 'krachtige' buurten en dorpen. 

Compaen heeft een eigen cliëntenraad: een platform van inwoners uit de gemeente Veendam. Om 

de cliëntenraad te versterken zoeken wij enthousiaste nieuwe leden. In teamverband werkt u samen 

en adviseert u het management van Compaen over de dienstverlening. Daarbij heeft u oog voor de 

belangen van inwoners/cliënten en vertegenwoordigt u hen als zodanig. In goed overleg geeft u 

zowel gevraagd als ongevraagd advies. U denkt mee over (actuele) ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de dienstverlening aan inwoners. 

U als vrijwilliger werkt met de inwoners en kent daarbij onze dienstverlening. Vrijwilligers zijn 

daarom bij uitstek de juiste mensen voor onze cliëntenraad! 

Ik nodig u daarom van harte uit om onze cliëntenraad te komen versterken! 



Als lid van de cliëntenraad van Compaen vertegenwoordigt u de belangen van cliënten en denkt u 

mee over de invulling van de opdracht van Compaen en: 

• Bent u betrokken bij Compaen en bij het welzijn van inwoners van de gemeente Veendam in het 

bijzonder; 

• Heeft u ervaring als cliënt, vrijwilliger, deelnemer aan activiteiten of bent u op andere wijze 

betrokken bij het werk van Compaen; 

• Werkt u samen in een team van mensen met verschillende achtergronden; 

• Kunt u omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• Woont u in gemeente Veendam. 

De cliëntenraad wordt ondersteund door een professionele kracht. De tijdsbelasting bedraagt 

ongeveer vier uur per maand. Voor de werkzaamheden ontvangt u een onkostenvergoeding. 

Heeft u vragen over de cliëntenraad, dan kunt u bellen of mailen met Irma van der Meij, 

ondersteuner cliëntenraden, op (06) 40 73 06 01. Wanneer u interesse heeft, stuur dan een 

beknopte motivatie naar clientenraad@compaen.nl 

Ik hoop u het komend jaar bij een bijeenkomst van de cliëntenraad te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 


