
     
 
 
 
 
 
 
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 zijn per 1 april op zoek naar een:  
Maatschappelijk werker  

31 uur per week 
 

 
Het betreft een combinatie van 13 uur maatschappelijk werk Buurtteam Maaspoort/Empel en  
18 uur maatschappelijk werk Buurtteam Rosmalen/Nuland/Vinkel. 
 
 
De functie van maatschappelijk werker  
Het bieden van ondersteuning en hulp aan kwetsbare mensen (individueel en in 
groepsverband) bij enkelvoudige, meervoudige en/of complexe problemen op alle 
leefgebieden. Dit doe je op een methodische en procesmatige wijze ten behoeve van een 
brede doelgroep (0-100 jaar). De gehele hulpverlening staat in het teken van het versterken 
van eigen kracht en het activeren van het netwerk. 
Je bouwt professionele en informele netwerken op binnen het sociaal domein en 
onderhoudt dit. Je zorgt voor adequate registratie en managementinformatie. Je komt te 
werken in een buurtteam waarin verschillende werksoorten en samenwerkingspartners 
vertegenwoordigd zijn, zoals mantelzorgondersteuning, opbouwwerk, 
opvoedondersteuning en medewerkers van MEE.  
 
 
Kerntaken van de functie 
• Je hebt een afgeronde hbo opleiding Maatschappelijk werk. 
• Je hebt affiniteit en ervaring met vraagstukken en problematieken op de diverse 

leefgebieden in het sociaal domein. 
• Je beschikt over een generalistische blik en werkwijze  en een outreachende 

werkhouding. 
• Je hebt een attitude, gericht op het benutten van de eigen kracht van inwoners en 

informele hulp 
• Je bent een professional met een resultaatgerichte werkhouding en een flexibele en 

collegiale instelling. 
• Je stelt samen met het team - op basis van een wijkanalyse- een buurtplan op  met 

daarin op te zetten en uit te voeren collectieve activiteiten; je levert hieraan een 
constructieve bijdrage. 
 



 
• Je bent maatschappelijk ondernemend; signaleert nieuwe ontwikkelingen en weet die 

te vertalen naar nieuwe activiteiten of producten. 
• Je bent zichtbaar en gaat op mensen af en kan andere motiveren en stimuleren tot 

samenwerken en hierin geef je het goede voorbeeld. 
• Je bent zelfkritisch en in staat te schakelen in onvoorziene situaties. 
 
 
Arbeidsvoorwaarden   
De functie wordt gewaardeerd in schaal 8 (minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bij 
een fulltime aanstelling van 36 uur), afhankelijk van werkervaring.  
Zie voor overige secundaire arbeidsvoorwaarden de Cao Sociaal werk 2019-2021. 
Het betreft een aanstelling tot en met 31 december 2021, met de mogelijkheid tot 
verlenging.  
 
Informatie en procedure  
Voor inhoudelijk informatie over de functie kun je contact opnemen met  
Annie van den Heuvel, Buurtteam manager Farent via 088-0237500.  
Sollicitaties voorzien van actueel curriculum vitae kunnen uiterlijk tot 8 februari a.s. 
gestuurd worden naar Theo Straathof, Manager P&O, via sollicitaties@farent.nl.  
 
De gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op woensdag 17 
februari 2021, in een grote ruimte op het stedelijk kantoor van Farent in  
’s-Hertogenbosch en uiteraard conform richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u deze datum 
vrij te houden in verband met onze planning. 
Uitnodigingen worden per e-mail verstuurd. Houd er rekening mee dat onze berichten 
soms in de map Ongewenste berichten terecht komen! 
 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. 
 
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 vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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