
 
 
Farent: sterk in sociaal werk  
Farent is een organisatie van 270 professionals en ruim 1100 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 zoeken per 1 januari 2021 een: 

Netwerker / Community bouwer (scw3) 
24 - 28 uur 

voor Mooi zo Goed zo en Galant Vrijwilligersnetwerk  
Standplaats: ‘s-Hertogenbosch 

 
 
Als netwerker / community bouwer ben je een belangrijke schakel tussen vrijwilligers, 
verenigingen & stichtingen en het (lokale) bedrijfsleven. Je hebt een antenne voor het 
herkennen van kansen en legt unieke, waardevolle en blijvende verbindingen tussen het 
bedrijfs- en gemeenschapsleven. Jij bent een netwerker in hart en ziel en weet hoe je 
mensen moet enthousiasmeren. Je bent een goede gesprekspartner voor vrijwilligers 
enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Je helpt nieuwe initiatieven en bestaande 
organisaties om zich optimaal te ontwikkelen, met advies en training over o.a. marketing, 
financiën en business development.  

 
Het project Mooi zo Goed zo koppelt de energie en creativiteit van vrijwilligersorganisaties 
aan de expertise en capaciteiten van maatschappelijk betrokken bedrijven (MBO) en 
instellingen. Galant Vrijwilligersnetwerk is het steunpunt voor vrijwilligerswerk in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en ondersteunt vrijwilligers, stichtingen, verenigingen en 
burgerinitiatieven bij de uitvoering van hun werk. VrijwilligersAcadamie073 brengt kennis en 
expertise uit de gemeente, in de vorm van scholing, bij vrijwilligers en is een 
waarderingsmodel voor vrijwilligersorganisaties.   
 
 
Kerntaken van de functie: 
• Je maakt deel uit van het team Mooi zo Goed zo/Galant/VrijwilligersAcademie073 

(onderdeel van Farent sociaal werk).  
• Je ontwikkelt vanuit onze visie een plan van aanpak, vertaalt deze naar concrete acties 

en targets en bewaakt deze.  
• Je bouwt en onderhoudt netwerken met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. 
• Je koppelt vragen van vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. 

 
 
  



• Je geeft advies, voorlichting en trainingen aan vrijwilligers(organisaties), ook op 
juridisch en financieel gebied. 

• Je volgt de trends, verzamelt informatie over de stand van zaken van het 
vrijwilligerswerk, verkent de (complexiteit van de) situatie, de wensen en kansen en 
vertaalt dit naar een aanpak. 

 
 
Wij zoeken iemand met het volgende profiel: 
• Je bent een afgeronde hbo-opleiding en hebt minimaal 3 jaar werkervaring.  
• Je bent een professional die vertrouwen uitstraalt, relaties kan opbouwen met zowel 

vrijwilligersorganisaties als het bedrijfsleven (connecties/achtergrond in het 
bedrijfsleven is een pre). 

• Je bent een geboren netwerker en bent in staat om blijvende verbindingen te leggen 
tussen groepen. 

• Je bent in staat om commercieel te denken en hebt overtuigingskracht; je weet 
organisatiebeleid en targets te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.  

• Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en werkt gestructureerd;  
• Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en het politieke klimaat 

binnen het sociaal domein en het belang van sociaal werk hierin. 
• Je bent sensitief en beschikt over inlevingsvermogen, ook wat betreft 

belangen/drijfveren van mensen/organisatie/bedrijven. 
• Je hebt bij voorkeur (bedrijfs)juridische of bestuursrechtelijke kennis. 
• Je bent flexibel en pragmatisch, creatief in het zoeken naar praktische oplossingen. 
• Je woont in de Regio ’s-Hertogenbosch.  
 

 
Wat wij bieden 
Een ondernemende functie, met veel ruimte voor eigen inbreng. Je maakt deel uit van een 
professioneel maar ook gezellig team waar je inbreng zeer op prijs wordt gesteld. De functie 
wordt gewaardeerd in schaal 8 (minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per maand), 
afhankelijk van werkervaring en gebaseerd op een fulltime aanstelling van 36 uur. (Cao 
Sociaal Werk 2019-2021). Onze Cao kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 
zoals een loopbaanbudget voor duurzame inzetbaarheid en een individueel keuzebudget. 
Het contract heeft een looptijd van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.  
 
Informatie en sollicitatieprocedure 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Annie van den Heuvel, 
Manager Stedelijk Team Farent via 088 - 023 75 00. 
  
Sollicitaties voorzien van motivatiebrief én een actueel curriculum vitae kunnen tot en 
met uiterlijk 14 november 2020 verzonden worden naar Theo Straathof, Manager P&O 
via sollicitaties@farent.nl.  
 
De gesprekken zijn gepland op 25 november 2020 en zullen bij voorkeur fysiek plaatsvinden 
op het stedelijk kantoor van Farent in ’s-Hertogenbosch, uiteraard volgens de geldende 
RIVM-maatregelen.  We gaan ervan uit dat belangstellenden de genoemde gespreksdatum 
zoveel mogelijk vrij zullen houden vooruitlopend op een uitnodiging tot sollicitatiegesprek. 

mailto:sollicitaties@farent.nl.

