
 
 
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: 

Coördinator huisbezoeken 80+  
per 1 juli 2021 

Het betreft een aanstelling 24 uur per week voor een periode van 14 maanden 
 
 

Het doel van de functie is het coördineren van het project huisbezoeken 80+.  
Door het uitvoeren van huisbezoeken aan 80-plussers kunnen wij eenzaamheid onder deze 
doelgroep sneller en beter herkennen. Daarmee willen we voorkomen dat mensen 
onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat.  
Er is specifiek gekozen voor de doelgroep 80+ omdat deze groep het meest kwetsbaar is en 
het risico op eenzaamheid en geïsoleerd raken bij hen het grootst is als gevolg van verlies 
van sociale netwerken en afnemende fysieke mobiliteit (of het toenemende risico daarop). 
De beperkende maatregelen i.v.m. corona hebben deze groep ouderen extra kwetsbaar 
gemaakt. 
 
 
Kerntaken van de functie: 
o Uitwerken van de organisatie, instrumenten en werkwijze huisbezoeken 80+ 
o Het werven van vrijwilligers en het organiseren van scholingsbijeenkomsten 
o Sociale kaart van de wijk opstellen 
o Vraagbaak voor de vrijwilligers 
o Zorgdragen voor follow up 
o Monitoring 
o Opstellen van rapportages 
 
 
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel: 
o Je beschikt over een afgeronde, HBO opleiding. 
o Je bent een professional die vertrouwen uitstraalt en affiniteit heeft met ouderen. 
o Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden voor het plezierig kunnen omgaan 

met de doelgroep waardoor je in staat bent voor hen een uitnodigende en veilige sfeer te 
creëren.  

o Je bent stressbestendig en flexibel; je hebt een open houding naar vrijwilligers en 
netwerkpartners toe. 

o Je beschikt van nature over goede communicatieve eigenschappen maar bovenal kun je  
goed luisteren. 

o Je kunt prima zelfstandig werken. 
o Je bent creatief in het bedenken van oplossingen. 
o Je bent in staat om vrijwilligers in hun kracht zetten door hun ervaring en competenties 

op de juiste manier in te zetten.; 
o Het waarborgen van de privacy van zowel de ouderen als de vrijwilligers is voor jou 

vanzelfsprekend. 



 
Wat wij bieden:  
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. We hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
loopbaanbudget, individueel keuzebudget, pensioenregeling en reiskostenregelingen. Zie 
voor overige arbeidsvoorwaarden: CAO Sociaal Werk 2019-2021.   
De duur van de aanstelling is vooralsnog voor een periode van 14 maanden. 
 
Informatie en procedure 
Voor meer  informatie over de functie kan contact opgenomen worden met: 
Annie van den Heuvel of Anita Putters Farent, via 088-023 75 00. 
 
Sollicitaties voorzien van motivatiebrief en actueel curriculum vitae kunnen tot en met 
uiterlijk 18 juni gestuurd worden naar Roel Bieleveldt, Manager P&O, via 
sollicitaties@farent.nl.   
Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang in de procedure.  
 
De gesprekken zijn gepland voor vrijdag 25 juni 2021 en zullen bij voorkeur fysiek 
plaatsvinden in een grote ruimte op ons Stedelijk kantoor in ’s-Hertogenbosch, uiteraard 
conform de geldende RIVM-maatregelen.   
 
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.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld. 
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