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Formulier vacaturemelding stage Farent  
(digitaal invullen en aanleveren – 1 formulier per vacaturemelding) 

 

Stage HBO stage Social Work  Vrijwillige Thuishulp 

Uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving  

Werkgebied/team 

 

Team Den Bosch Noord 

Uren per week 32 uur 

 

Ingangsdatum September 2020 

 

Wervende begintekst (max. 5  

regels. 

Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de sa-
menleving. Als stagiair krijg je dagelijks te maken met 
nieuwe situaties en mensen en dat is het mooie: juist omdat 
ons werk niet gespecialiseerd is, komt er van alles op je 
pad en is elke dag weer anders.  Dat vraagt wel van jou dat 
je graag met mensen in contact bent, geïnteresseerd bent, 
dat je mee wilt denken, dat je wil leren van en met el-
kaar.  En dat is precies wat ons werk zo boeiend maakt. Het 
is mooi om van betekenis te kunnen zijn voor die ander(en)! 
Dus als je nieuwsgierig bent naar anderen, deel uit wil ma-
ken van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent 
een van de mooiste stageplekken die er zijn. 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving 

 
Kennis en Vaardigheden: 

• Klantgerichtheid en enthousiasme voor kwetsbare inwo-

ners en vrijwilligers; 

• In staat zijn te werken volgens werkhandleiding Vrijwil-

lige Thuishulp; 

• In staat zijn tot het stellen van prioriteiten en in kunnen 

spelen op wisselende situaties; 

• goede sociale en communicatieve vaardigheden om 

met uiteenlopende personen om te gaan en ook gren-

zen aan te kunnen geven tot waar de hulp kan gaan; 

• Praktisch inzicht in de aard en omvang van de dienst 

waarvoor vrijwilligers worden ingezet; 

• In staat zijn (en noodzaak zien) samen te werken met 

vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties; 

• In staat zijn tot terugkoppeling naar beroepskrachten 
VTH en te signaleren waar het nodig is de verantwoor-
delijkheid over te dragen; 

• In staat zijn overstijgend en vernieuwend te denken; 

• In staat zijn de sociale kaart eigen te maken; 

• Empathisch vermogen. 
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Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Algemene werkzaamheden die binnen het takenpakket van 
de Vrijwillige Thuishulp plaatsvinden: 

• Intakes van de hulpvragers en nieuwe vrijwilligers;  

• Matchen tussen hulpvragers en vrijwilligers;  

• Inzet als vrijwilliger bij hulpvragers thuis; 

• Administratieve werkzaamheden;  

• Spreekuur houden op een wijkplein;  

• Verbinder tussen de leden van de Buurtteams; 

• Vinden van (coördinerende) vrijwilligers; 

• Meehelpen in de begeleiding van (coördinerende) vrij-
willigers: verbinden, versterken en behouden; 

• Promotiewerkzaamheden. 
  
Extra werkzaamheden 

• Vast dagdeel inzetten op een wijkplein;  

• Meedenken over collectieve oplossingen voor hulpvra-
gen; 

• Meehelpen aan innovatie binnen de Vrijwillige Thuis-
hulp; 

• Project ontwikkelen: vinden en verbinden van vrijwilli-
gersorganisaties met één op één inzet 
(maatjes/buddy/mentor-projecten) in de gemeente ’s-
Hertogenbosch.   

 

Stagevergoeding Ja 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je motivatie-

brief met cv naar de hieronder genoemde contactpersoon. 

We laten je dan zo snel mogelijk weten of je op gesprek 

mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Julie Meijers, Farent, Vrijwillige Thuishulp Noord. 

juliemeijers@farent.nl 

06 15418105 

Formulier ingevuld door 

 

Julie Meijers 

mailto:juliemeijers@farent.nl

