
Stagecoördinatie Farent (voorheen Welzijn Divers en Juvans)   Formulier vacaturemelding stage     

    
 
 

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

 

Stage HBO stage Maatschappelijk werk, uitstroomprofiel Welzijn & 

Samenleving 

Werkgebied/team 

 

Heusden/wijkteam Oudheusden 

Uren per week 32 uur per week 

 

Ingangsdatum September 2020 

 

Wervende begintekst (max. 5  

regels. 

Ben jij die aankomende sociaal werker die gelooft 

dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op 

hun eigen leven? 

Daarom ondersteunt Farent mensen in hun kwetsbare perio-

den en biedt hen zo snel mogelijk perspectief op optimale 

eigen zelfstandigheid.  

Ben je nieuwsgierig naar wat er zich allemaal in onze samen-

leving afspeelt en vind je het een uitdaging vindt om vraag-

stukken te koppelen aan een mooi traject, project of ontmoe-

ting met de doelgroep? 

Bij Farent krijg je de kans om te leren hoe je jezelf kunt ont-

wikkelen tot ondersteuner bij individuele trajecten en ben je 

een verbinder tussen verschillende mensen, acties en activi-

teiten.  

Farent richt zich op individuen en groepen van alle leeftijden 

en biedt ondersteuning daar waar nodig om beter deel te 

kunnen nemen aan de samenleving. 

 

Bij het wijkteam Oudheusden van Farent, werk je samen 

met collega’s van het GGD, MEE, Contour de Twern, po-

litie, woonveste, kredietbank. In die samenwerkingsver-

banden, ben je vrij om je hulpverleningsplannen op maat 

te maken, passend bij de vraag van jouw client.  

Je wordt individueel begeleid door je Farent begeleider, 

daarnaast zal ieder lid van het wijkteam een rol op zich 

nemen om jouw stage alle facetten van ons huidige werk 

te laten zien en te laten ontdekken.  

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work  Welzijn & Samenleving 

Stage-eisen: 

leergierig, durven te ontdekken, nieuwsgierig en belangstel-

lend, in enige mate in staat tot zelfstandig werken binnen een 

dynamische omgeving, flexibel, integriteit is belangrijk in het 

werken met kwetsbare mensen. Je denkt in oplossingen, en 

draagt deze denkwijze uit aan je cliënten en collega’s.  
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Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Je neemt deel aan de wijkteam-vergaderingen, gaat opbou-

wend in contact met cliënten komen, en bouwt uiteindelijk 

een eigen case load op, je woont verschillende spreekuren 

bij, en je krijgt de vrijheid om ook op onderzoek te gaan in de 

andere wijkteams van de gemeente Heusden (Vlijmen en 

Heusden). Het contact met cliënten is divers, het kan gaan 

om enkelvoudige problematiek, niet zelden zijn de proble-

men waarmee onze cliënten komen complex, de hulpverle-

ning daardoor ….nog interessanter!  

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. 

Andreaharmsen@farent.nl 

Basleemans@farent.nl 

 

Formulier ingevuld door 

 

Andrea en Bas 
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