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

Stage (soort opleiding, eventueel 

uitstroomprofiel en werksoort)  

3e jaars HBO-stage – Opbouwwerk Maaspoort & Empel 

Werkgebied/team 

 

Buurtteam Maaspoort & Empel 

Uren per week 32 uur 

 

Ingangsdatum Medio september 

 

Algemeen Deze stage gaat over Opbouwwerk! Wijkwerk. Buurtwerk. 
Sociaal werker. Wij noemen het sinds kort weer ouderwets 
opbouwwerk. 
Als opbouwwerker ben je veel in de wijk, in de straat, voor 
en in het huis. Je bent veel in contact buurtbewoners over 
het wel en wee in de straat. Wonen mensen er fijn? Wat 
zouden ze graag anders zien en hoe kunnen ze daar samen 
verantwoordelijk voor zijn? 
Mensen met een hulpvraag spreken we snel. We koppelen 
het liefst een buurtbewoner aan hen, zodat ze snel en 
dichtbij geholpen worden. Lukt dat niet, dan kijken we naar 
de juiste professionele hulp. 
Samen met buurtbewoners en professionals kijken we hoe 
we in kunnen zetten op thema’s die spelen in de wijk. Dat 
kan eenzaamheid zijn, armoede, pestgedrag bij kinderen, 
ongelijkheid, maar ook hondenpoep en een gebrek aan 
bomen. Dat wat bewoners zien en missen en dat wat wij 
zelf signaleren, is het belangrijkste. 
En daarom zijn we veel in de wijk, in de straat, voor en in 
het huis. 
 
Wij zijn geen hulpverleners, maar we signaleren en horen 
wel veel en indien nodig, sturen we mensen door. 
Daardoor komen mensen terecht bij de juiste 
professionals. We werken veel samen met onze collega’s 
van het maatschappelijk werk en MEE, in een Buurtteam. 
Maar ook met woningbouwcoöperatie Zayaz, de wijkagent, 
wijkverpleging, gemeente etc. 

Specifiek Deze stage vindt vooral plaats in de Maaspoort, alhoewel 
ook in Empel komen. Bij ons mag je eerst de kat uit de 
boom kijken en meelopen. Je leert zo het Buurtteam in 
Maaspoort en Empel kennen, de partners, vrijwilligers, 
buurtbewoners en de wijk/dorp zelf. Na verloop van tijd 
mag je zelf gesprekken gaan voeren, krijg je taken in de 
buurtgerichte aanpak en in projecten. 
Geen enkele week is hetzelfde. Dat is ontzettend leuk en 
interessant, maar je moet er ook tegen kunnen!  
We zijn nu vooral veel bezig in twee specifieke buurten 
waar we mensen leren kennen, met hen praten over hun 



 

buurt en kijken wat we samen met bewoners kunnen doen. 
Daarnaast gaan we ook veel af op signalen die we krijgen 
van politie, woningbouw en andere partners. 
Je wordt begeleid door twee opbouwwerkers en gaat 
vooral met hen meelopen. Maar we denken zeker met je 
mee, zodat je ook de kans krijgt om bij andere takken van 
sport mee te kijken. 
 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

Het allerbelangrijkste vinden we dat je nieuwsgierig bent! 
Al het andere kan je al of kun je nog leren. 
We zoeken wel naar een derdejaars HBO’er die een 
relevante studie volgt. 
Daarnaast vinden we het handig als je: 

- Vragen durft te stellen; 
- Fouten durft te maken; 
- Gesprekken durft aan te gaan, met collega’s en 

bewoners; 
- Zin hebt om samen te werken; 
- Kan luisteren naar feedback; 
- Ons feedback kan geven over onszelf. 
- Mee durft mee te zoeken naar dat was passend is 

in de wijk. 
 

Kerntaken van de stage 

(werkzaamheden, doelgroep e.d.) 

 

We werken vooral veel met volwassenen, alhoewel de waan 

van de dag bepaalt wie er vooral aandacht nodig heeft. Dit 

kunnen dus ook kinderen of jongeren zijn. 

Je leert vooral over hoe je een opbouwwerker bent in dit 

werkveld. Dus alle taken die daarbij horen, krijg jij ook. Denk 

aan gesprekken met bewoners, met vrijwilligers, het maken 

van matches tussen bewoners, het voeren van gesprekken 

met partners, het opzetten en uitvoeren van projecten etc. 

 

Omdat wij bewoners ondersteunen bij het opzetten van hun 

eigen ideeën, krijg jij als stagiaire ook de kans je eigen 

signalen om te zetten naar een passende activiteit, project, 

samenwerking of een andere vorm.   

Stagevergoeding Als je 32 uur stage loopt, krijg je €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 

en wanneer je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Michel Lensen – michellensen@farent.nl / 06 – 54 78 48 59 
 

Formulier ingevuld door Michel 

mailto:michellensen@farent.nl

