
   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! 
 

 
Wij zijn op zoek naar: 
een opbouwwerker  

voor het buurtteam ‘s-Hertogenbosch Oost 
per 1 november 2022 – 32 tot 36 uur per week 

 
Ben je een relatienetwerker die van nature de verbinding zoekt en maakt? Zie jij 
mogelijkheden en kansen om wijken/buurten en dorpsgemeenschappen fysiek en sociaal te 
ondersteunen en te verbeteren en wil je daar samen met bewoners en partners mee aan de 
slag? Dan is de functie van opbouwwerker beslist iets voor jou!  
 
Wat ga je doen? 
Als opbouwwerker houd je je primair bezig met het activeren, adviseren en ondersteunen 
van (groepen) bewoners bij het realiseren van wensen in de eigen leefomgeving.  
Je adviseert, verbindt en stimuleert bewoners om zelf actief aan verbetering van de eigen 
leefomgeving bij te dragen. Samen met andere organisaties lever je op die manier een 
actieve bijdrage aan een sterke sociale basis in de wijk. 
 
Dit doe je onder andere door: 

• Actief aanwezig en zichtbaar te zijn in de wijk 
• Het analyseren van kansen en potenties en het ontwikkelen van collectieve diensten 
• Het opzetten en uitvoeren van collectieve activiteiten en het schrijven van 

activiteitenplannen 
• Het bouwen van en actief deelnemen aan en verder ontwikkelen van een netwerk 

van actieve bewoners, bewonersorganisaties, potentiële doelgroep, gemeentelijke 
instanties, relevante organisaties en vrijwilligers 

• Het signaleren van en inspelen op incidenten, overlastsituaties, conflicten en actuele 
ontwikkelingen om die op de juiste plekken te agenderen 

• Het initiëren en ondersteunen van projecten en activiteiten 
Ook ga je specifiek met bewoners en organisaties aan de slag in het kader van de sociale 
opgaven van de energietransitie. 
 
 
 



Wat wij vragen 
We zoeken een initiatiefrijke, creatieve collega met een aanpakkersmentaliteit.  
Je speelt proactief in op ontwikkelingen in de wijk, door mee te denken en te doen. Je werkt 
outreachend en gaat uit van de eigen kracht van de inwoners en de wijk en laat de regie 
daar waar hij hoort. Je weet inwoners te stimuleren, motiveren en wegwijs te maken, vanuit 
een stevig netwerk. 
Je bent een verbinder die goed kan samenwerken met andere partijen, waaronder de 
gemeentelijke organisaties en lokale partners. Je denkt in oplossingen en mogelijkheden en 
kijkt breder van je eigen vak specialisme. 
Je weet daarnaast goed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voelt je 
verantwoordelijk voor het behalen van resultaten van jou en het team. Ook ben je bereid om 
buiten kantoortijden te werken als de situatie daar om vraagt. 
Verder breng je mee: 

• Een afgeronde, relevante Hbo-opleiding, bij voorkeur Social Work 
• Ervaring als opbouwwerker of sociaal cultureel werker is een pré, maar niet 

noodzakelijk. Ben je een starter of afstudeerder, reageer gerust (voor afstudeerder 
geldt wel een andere inschaling). 

 
Jouw team 
Je komt te werken in een multidisciplinair samengesteld team van onder andere 
opbouwwerkers, opvoedondersteuners en maatschappelijk werkers. Als team zijn we 
gezamenlijk verantwoordelijk voor onze totale opdracht, helpen we elkaar op weg en werken 
we domein overstijgend. 
Een team waar een prettige sfeer heerst, we samenwerken en voor elkaar klaar staan met 
raad en feedback. Snel schakelen en sparren doen we graag. We zijn harde werkers maar 
zorgen ook voor een ontspanning en hebben oog voor elkaar. 
 
Wat wij bieden 
Bij Farent bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie 
te ontwikkelen. We bieden je een uitdagende en afwisselende functie voor 32 tot 36 uur per 
week. Het gaat om een tijdelijke functie voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
Daarover gaan we op tijd met je in gesprek. We kijken dan ook naar eventuele andere 
mogelijkheden binnen onze organisatie. 
 
De functie is vastgesteld in schaal 8 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.780,- en 
maximaal € 3.961,- (bedragen zijn op fulltime basis); inschaling is afhankelijk van opleiding 
en ervaring. Afstudeerders worden ingeschaald in schaal 7 tot het moment dat het diploma 
behaald is. 
  



 
Wij hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een loopbaanbudget, een 
individueel keuzebudget en de mogelijkheid om hybride te werken. Ook krijg je een laptop 
en een IPhone. Kijk voor alle arbeidsvoorwaarden in de Cao Sociaal werk (2021-2023). 
 
Meer weten? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar heb je nog vragen? Neem gerust contact op met 
Puck Gerris, manager Farent (via mail: puckgerris@farent.nl of telefonisch: 088 023 75 00). 
 
Reageren? 
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met een actueel 
cv naar sollicitaties@farent.nl. Je kunt reageren tot en met 16 oktober 2022. 
 
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 21 oktober 2022. Houd hier alvast rekening mee in je 
agenda. 
 
Voor deze functie werven we intern en extern tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten voorrang in de procedure. 
 
Farent hecht groot belang aan diversiteit, ook in haar personeelssamenstelling. Iedereen is 
anders en juist de verschillen in mensen helpen om een nog betere dienstverlening neer te 
zetten. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent!  
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. 
 
Wil je deze vacature delen in je netwerk? Graag!  
Acquisitie stellen we niet op prijs. 
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