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Formulier vacaturemelding stage Farent  

Stage HBO stagiaire Maatschappelijk Werk Heusden 
Voor het maatschappelijk werk in wijkteam Drunen zoeken 
we voor het schooljaar 2020 – 2021 een enthousiaste HBO-
stagiaire Social Work met uitstroomprofiel Welzijn & Samen-
leving 

Werkgebied/team 

 

Heusden / wijkteam Drunen  

Uren per week 32 uur 

 

Ingangsdatum September 2020 

 

Algemeen  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 mooi. Dat vraagt wel 
van jou dat je graag met mensen in contact bent, geïnteres-
seerd bent, dat je mee wilt denken, dat je wil leren van en 
met elkaar.  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. 
 

Specifiek Bij het wijkteam Drunen van Farent, werk je samen met col-

lega’s van het GGD, MEE, Contour de Twern, Politie, Woon-

veste en Kredietbank. In die samenwerkingsverbanden ben 

je vrij om je hulpverleningsplannen op maat te maken, pas-

send 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 ne-
men om jouw stage alle facetten van ons huidige werk te la-
ten zien en te laten ontdekken. 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work Avans, uitstroomprofiel Welzijn &  
Samenleving 
Je durft te ontdekken, bent leergierig, nieuwsgierig en be-
langstellend en uiteindelijk in staat tot zelfstandig werken 
binnen een dynamische omgeving. 
Je bent flexibel en integer in het werken met kwetsbare 
mensen. Je denkt in oplossingen en draagt deze denkwijze 
uit aan je cliënten en collega’s. 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Je neemt deel aan de wijkteamvergaderingen, komt opbou-
wend in contact met cliënten en bouwt uiteindelijk een eigen 
caseload op. Je woont verschillende spreekuren bij en je 
krijgt de vrijheid om op onderzoek te gaan inde andere wijk-
teams van de gemeente Heusden (Vlijmen en Heusden). 
Het contact met cliënten is divers, het kan gaan om enkel-
voudige problematiek, niet zelden zijn de problemen waar-
mee onze cliënten komen complex en dat maakt de hulp-
verlening nog interessanter! 
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Stagevergoeding Ja 

 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in bovengenoemde stageplaats? 

Mail dan je motivatiebrief met cv naar de hieronder ge-

noemde contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk 

weten of je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Angela van Hest 
Maatschappelijk werker Farent 
Team Heusden 
Tel. 06-51866634 

Mail: Angelavanhest@farent.nl 
 

Formulier ingevuld door 

 

Angela van Hest 
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