
   Farent: sterk in sociaal werk  
Farent is een organisatie van 260 professionals en ruim 900 vrijwilligers. Farent is 
betekenisvol voor alle bewoners van ’s-Hertogenbosch en 10 gemeenten in De Meierij 
en Midden-Brabant. We bieden een breed palet aan dienstverlening, van buurtinitiatief 
tot en met individuele ondersteuning. Farent. We staan naast je! 
Welzijn Vught is een onderdeel van Farent en bestaat uit een zelfstandig team met 10 
collega’s op locatie in Vught. 
 
 
Wij zoeken een ervaren opbouwwerker/ coördinator buurtbemiddeling 
24 uur per week, per direct 
 
 
Ben je een relatienetwerker die van nature verbinding zoekt en maakt? Zie jij in wijken en 
buurten mogelijkheden en kansen en wil je daar samen met bewoners mee aan de slag?  
 
Wat ga je doen?  
Je trekt de buurten in en gaat gesprekken aan met inwoners, buurtbewoners en 
ondersteunt hen met hun initiatieven. Je bent actief in de wijk aanwezig, je bent het 
aanspreekpunt voor diverse partijen, je pikt signalen op in de wijk en zet ideeën om in 
concrete activiteiten. Je benut en verbindt talenten in de wijk en je activeert bewoners om 
kansen te pakken in samenwerking met anderen.  
Je signaleert en weet goed in te spelen op incidenten, overlastsituaties, conflicten en 
actuele ontwikkelingen. Je adviseert en ondersteunt groepen bewoners en samen met hen 
bouw je aan een goede sociale structuur in de buurten en wijken. 
Je coördineert buurtbemiddelingsaanvragen en organiseert activiteiten. Je werft, selecteert 
en begeleidt vrijwillige buurtbemiddelaars bij de uitvoering van deze activiteiten.  
 
Wat wij van jou vragen:  
Je hebt een afgeronde, relevante hbo - opleiding (bij voorkeur Social Work) en minimaal 3 
jaar kennis en ervaring als sociaal cultureel werker/opbouwwerker. Wij zoeken een 
initiatiefrijke, creatieve collega met een aanpakkersmentaliteit die proactief inspeelt op- en 
meedenkt met ontwikkelingen in de wijk. Iemand die outreachend werkt, die zichtbaar wil 
zijn in de buurt en omgevingssensitief is. Een verbinder die goed kan samenwerken met de 
gemeentelijke organisaties en die vanuit een stevig netwerk burgers kan motiveren en 
activeren. Samen met andere organisaties lever je een actieve bijdrage aan een sterke 
sociale basis. 
We zoeken een professional met ervaring in het opzetten en uitvoeren van collectieve  
activiteiten en het schrijven van activiteitenplannen. Die bekend is met actuele 
ontwikkelingen in het welzijnswerk en die bekend is met de begrippen ‘versterken van 
burgerkracht, stimuleren van bewonersinitiatieven’.  
Je bent een proactief en enthousiast organisatietalent en je bent prima in staat om je eigen 
werk vorm te geven. Je kunt en durft buiten kaders te werken bent bereid tot avondwerk 



(ten minste eenmaal per week) en incidenteel weekendwerk.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functieomvang bedraagt 24 uur per week voor een periode van een jaar, met 
mogelijkheid tot verlenging. 
De functie wordt gewaardeerd in schaal 8 (minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto 
per maand, gebaseerd op een fulltime aanstelling van 36 uur); inschaling is afhankelijk van 
werkervaring. Wij kennen aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
scholings-/loopbaanbudget en individueel keuzebudget. Zie voor overige 
arbeidsvoorwaarden de Cao Sociaal werk 2019-2021.   
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Helen 
Raamsdonk, manager Farent, via 088 023 75 00. 
 
Informatie en procedure 
Sollicitaties voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae kunnen uiterlijk tot en met 30 
september 2021 gestuurd worden naar Farent t.a.v. Roel Bieleveldt, manager P&O via 
sollicitaties@farent.nl.  
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. 
 
Geplande gespreksdatum:  
De gesprekken zullen in de 2e week van oktober, bij voorkeur fysiek, plaatsvinden.  
 
Publicatiedatum: 15 september 2021 
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld 
 
Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te 
reageren.  
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