
 

Vacature 
Lid Cliëntenraad Sociale dienst Venlo 

 
U bent cliënt / uitkeringsgerechtigde van de gemeente Venlo, afdeling Sociaal domein en u wilt 
opkomen voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden. De Cliëntenraad Sociale dienst is op zoek 
naar nieuwe leden en wij nodigen u uit om lid te worden.  
  
Wat doet de Cliëntenraad? 
De Cliëntenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de afdeling Sociaal domein over alle 
onderwerpen die met uitkeringsgerechtigden te maken hebben. Hiermee kan de Cliëntenraad invloed 
uitoefenen op de kwaliteit van dienstverlening en op de uitvoering van de sociale wet- en regelgeving. 
 
De Cliëntenraad is nu op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap is vrijwilligerswerk. 
 
Wij vragen van u: 

• U voelt zich verbonden met cliënten / uitkeringsgerechtigden. 

• U kunt werken in teamverband. 

• U wilt enkele dagdelen per maand investeren. 

• U bent in het bezit van of heeft toegang tot een PC met e-mailadres. 
 
Wij bieden: 

• De mogelijkheid u in te zetten voor de verbetering van de situatie van uitkeringsgerechtigden. 

• De mogelijkheid werkervaring op te doen en eventueel cursussen te volgen. 

• U ontvangt vergoedingen voor deelname en voor gemaakte onkosten. De vergoedingen hebben 
geen gevolgen voor de uitkering. 

 
Wat gaat u doen: 

• U neemt actief deel aan de maandelijkse vergadering van de Cliëntenraad. 

• U neemt actief deel aan (een van) de werkgroepen binnen de Cliëntenraad. 

• U neemt deel aan activiteiten, zoals inloopochtenden en contacten met de achterban, ten behoeve 
van de uitkeringsgerechtigden. 

• U werkt mee aan het uitbrengen van adviezen. 
 
Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met mevrouw Christien Thijssen, Beleidsmedewerker Participatie Gemeente 
Venlo. Telefoonnummer: 06 506 019 19  E-mailadres: c.thijssen@venlo.nl 
 
Wilt u reageren? 
Stuur dan uw reactie met motivatie en een kort cv per e-mail naar: Henk van den Heuvel, voorzitter 
Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo. E-mailadres:  clientenraadvenlo@gmail.com  
 
U kunt reageren t/m vrijdag 14 oktober 2022. 
 
Kijk voor meer informatie over de Cliëntenraad op onze website www.clientenraadvenlo.nl   
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