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

Stage (soort opleiding, eventueel 
uitstroomprofiel en werksoort)  

HBO 2e jaars 260 uur/ 1dag p.w..  

Werkgebied/team 
 

’s Hertogenbosch / Gezinscoaches + Innovatie op het thema 
armoede en schulden.  
 

Uren per week 8 
Ingangsdatum September 2021 

 
Algemeen Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de 

samenleving. Farent krijgt dagelijks te maken met nieuwe 
situaties en mensen. Er komt van alles op ons pad en elke dag 
is anders. Het is mooi om van betekenis te kunnen zijn voor 
die ander(en)! Ben je benieuwd waar Farent nog meer voor 
staat kijk dan op: www.Farent.nl 
 
Dus als je nieuwsgierig bent naar anderen, deel uit wil maken 
van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent één 
van de mooiste stageplekken die er is. 
 

Specifiek Het team Gezinscoaches ondersteunt gezinnen intensief en 
langdurig bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. De 
aanpak is onderdeel van een integrale aanpak om de veiligheid 
en leefbaarheid van één specifieke wijk in Den Bosch te 
vergroten. De aanpak richt zich op gezinnen die te maken 
hebben met complexe problemen op meerdere leefgebieden. 
 
In 2020 bedacht John Wildenberg het spel “Schulden Escape”. 
Mede daardoor werd hij verkozen tot schuldhulpverlener van 
het jaar. Inmiddels is Farent bezig met het verder ontwikkelen 
van het spel. Daarnaast houdt John zich bij Farent bezig met 
de ontwikkeling van kennis en aanbod op het gebied van 
armoede en schulden.  
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 
opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work 

Kerntaken van de stage 
(werkzaamheden, doelgroep e.d.) 
 

Tijdens de stage krijg je de mogelijkheid om te ontdekken hoe 
dit stukje van het sociale domein eruit ziet. Je maakt kennis 
met doelgroepen, verschillende werkvormen en overkoepelende 
thema’s en activiteiten. Je krijgt de kans om jezelf te 
ontdekking en te leren in deze bijzondere dynamische praktijk. 
Tijdens de stage krijg  je ook de mogelijkheid om met andere 
collega’s mee te kijken.  

Stagevergoeding n.v.t.  
Interesse kenbaar maken 
 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je 
motivatiebrief met cv naar de hieronder genoemde 

http://www.farent.nl/


 

contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk weten of je 
op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  
naam, email, telefoonnr. 

johnwildenberg@farent.nl 
06-51866616 
 

Formulier ingevuld door John Wildenberg 


