
Stagevacature Farent/Welzijn Vught 

Algemeen 

Stagelopen bij Farent/Welzijn Vught is deelnemen in een team waarin 

verschillende projecten en diensten draaien. Als stagiaire krijg je de kans om mee 

te werken aan verschillende projecten/diensten. Je krijgt de mogelijkheid om je te 

ontwikkelen in praktijksituaties vanuit het opbouwwerk, maar ook buurtbemiddeling, 

maatschappelijke begeleiding of andere werkzaamheden met en voor 

statushouders en vrijwilligersondersteuning etc.  

Ben jij iemand die initiatief neemt, creatief is met opdrachten en graag meerdere 

takken van het welzijnswerk wil ontdekken?  

Past deze omschrijving bij jou als toekomstig sociaal werker? We plannen graag 

een kennismakingsgesprek om de stage verder uit te leggen en te kijken welke 

onderdelen voor jou passend zijn.  

 
 

Soort stage: HBO 3e-jaars stage Social Work, of vergelijkbare studie 

Sociaal werker binnen Welzijn Vught waarin je de kans 

krijgt om meerdere onderdelen van het welzijnswerk te 

ontdekken. Een brede stage zodat je je kan oriënteren 

wat echt bij jou past! 

Werkgebied/team: 

 

Welzijn Vught 

Uren per week: 32 uur, of anders in overleg 

 

Ingangsdatum: Augustus/september 2023 of anders in overleg 

 

Wensen en eisen vanuit de 

stage: 

Je loopt stage bij het opbouwwerk, maar aanvullend 

daarop zijn er diverse mogelijkheden in het team. 

Denk aan het ontwikkelen/ uitvoeren van activiteiten 

gericht op verbinding/ ontmoeting. Thema’s als 

armoede, mantelzorg, statushouders komen voorbij. 

Bij ons bepaal je takenpakket grotendeels zelf. We 

kijken hierbij naar de balans tussen jouw persoonlijke 

leerdoelen, opdrachten vanuit je opleiding en de 

opdracht vanuit Welzijn Vught. Wij zoeken een 

gemotiveerd iemand die met verschillende disciplines 

binnen het team wil kennismaken en serieus werk wil 

maken om het vak te leren. Iemand die de bereidheid 

heeft te reflecteren en dit ook kan laten zien. Ben 

vooral niet bang om vragen te stellen 

 

- HBO opleiding 

- Enthousiasme en motivatie. 

- Open staan voor feedback geven en krijgen. 



 

 

 

 

- Affiniteit met het werken met vrijwilligers en inwoners 

met een diversiteit aan culturele achtergronden. 

- Zowel individueel als in teamverband kunnen werken 

- Bereidheid tot ook avondwerk, soms weken niet, 

soms 2 avonden in de week. 

 

Kerntaken van de stage: • Ontwikkelen, plannen, opzetten en uitvoeren 

van preventieve/ verbindende activiteiten in 

buurten, kan bijvoorbeeld rondom thema’s als 

armoede, eenzaamheid of statushouders 

• Contacten met samenwerkingspartners, 

vrijwilligers en bewonersinitiatieven 

• Signaleren van problemen, wensen, behoeften 

en kansen, en daar op inspelen 

• Veel ruimte voor eigen inbreng 

Stagevergoeding: €100,- per maand 

 

Interesse kenbaar maken: Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je 

motivatiebrief met cv naar de hieronder genoemde 

contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk 

weten of je op gesprek mag komen. 

Contactgegevens 

stagebegeleider: 

Julia Dabekaussen 

juliadabekaussen@welzijnvught.nl 

06 21101698 

 

Formulier ingevuld door:  

 
Voor algemene vragen over stagelopen, neem contact op met de stagecoördinator: 

Michel Lensen – 06-54784859 / michellensen@farent.nl 
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