
 
Compaen is de welzijnsorganisatie in de gemeente Veendam. Participatie van inwoners is een 

belangrijk thema. Doel is dat iedereen (naar vermogen) meedoet in de samenleving. Eigen kracht 

en zelfredzaamheid van inwoners is het uitgangspunt waarbij in voor komende situaties 

ondersteuning wordt geboden. Compaen levert een actieve bijdrage, dichtbij inwoners. Compaen 

werkt nauw samen met andere organisaties en verbindt inwoners en organisaties met elkaar. De 

organisatie maakt deel uit van Tintengroep: een maatschappelijk ondernemer en de 

bestuursstichting van een aantal welzijnsorganisaties in Noord Nederland.  

 

 

Nieuwe leden voor de cliëntenraad 

Compaen heeft een cliëntenraad. Ter versterking van de cliëntenraad zijn we op zoek naar drie 

nieuwe leden. In teamverband werkt u samen en adviseert u het management over de 

dienstverlening van Compaen. Daarbij heeft u oog voor de belangen van cliënten en 

vertegenwoordigt hen als zodanig. In goed overleg geeft u, zowel gevraagd als ongevraagd, advies. 

Op deze wijze draagt u bij aan de dienst verlening van Compaen die we optimaal, op basis van de 

vraag en behoefte van inwoners, bieden. U denkt mee over bestaande werkzaamheden en u bent 

betrokken bij actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners. We 

zijn op zoek naar enthousiaste 
 

 

Leden voor de Cliëntenraad (M/V) 

 

 

die in een team van minimaal 5 leden gedurende langere periode zitting hebben. U wordt 

ondersteund door een administratieve kracht. De tijds belasting bedraagt enkele uren per week. 

Voor uw werkzaamheden ontvangt u een onkostenvergoeding. 

 

Als lid van de Cliëntenraad van Compaen:  

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

het bijzonder;  

 Vertegenwoordigt u de belangen van cliënten en denkt u mee over de invulling van de 

opdracht van Compaen;  

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

 Woont u in de (directe omgeving van de) gemeente Veendam;  

 Heeft u ervaring als cliënt, vrijwilliger, deelnemer aan activiteiten of bent of voelt u zich op 

andere wijze betrokken bij het werk van Compaen. 

 

  



 

 

 

Heeft u Interesse?  

Stuur dan een mail met een beknopte motivatie naar Renate Westervaarder via 

r.westervaarder@tintengroep.nl. Algemene informatie over Compaen vindt u op 

www.compaenveendam.nl. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 10 juni 2019.  

 

Heeft u vragen?  

Meer informatie kunt u aanvragen via Renate Westervaarder ondersteuner cliëntenraden, op (06) 

408 588 49.  
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