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

Stage (soort opleiding, eventueel 
uitstroomprofiel en werksoort)  

Sociale studies, profiel welzijn 

Werkgebied/team 
 

’s-Hertogenbosch Zuid 

Uren per week 32 uur 
 

Ingangsdatum 1 september 2021 
 

Algemeen Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de 
samenleving. 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 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 maken 
van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent een 
van de mooiste stageplekken die er zijn. 
 

Specifiek In Zuid loop je stage in verschillende buurten. Je focus zal 
liggen op de Gestelsebuurt  maar voornamelijk op de  
Bazeldonk. Samen met een opbouwwerker ga je het 
aankomende jaar aan de slag om met bewonersinitiatieven 
in de buurt aan de slag te gaan maar ook de verbinding te 
leggen tussen de verschillende initiatieven. Het bouwen 
aan de samenhang van een buurt, bewoners met 
verschillende krachten bij elkaar krijgen en door middel van 
de ABCD methode aan de slag met de ontwikkeling en 
verbetering van de buurt. Wat ga je verbeteren? Daar heb je 
vooraf geen idee van, de enige die daarop het antwoord 
hebben, zijn de bewoners. 

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

HBO, Sociale Studies 
 
Competenties: 

- Verbinden 
- Sterke sociale vaardigheden 
- Planmatig werken 
- Outreachend werken 

 



 

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

Doelgroep: 
- Bewoners in de leeftijdscategorie 25 + die 

vrijwilligerswerk zoeken/ in armoede leven/ 
psychisch kwetsbaar zijn/ activiteiten organiseren/ 
eenzaam zijn/ ondersteuning zoeken/ een 
vrijwilliger nodig hebben/ vluchteling zijn/ net uit 
de bajes komen/ iets voor hun buurt willen doen/ 
in de clinch liggen met organisaties etc.  

Werkzaamheden: 
- In gesprek met bewoners over wat zij nodig hebben 
- Het ondersteunen van bewoners bij het 

organiseren van bewonersinitiatieven 
- Bewoners ondersteunen in de gesprekken met 

partner organisaties zoals de 
woningbouwcoöperaties en de gemeente.  

- De leefbaarheid van de buurt verbeteren middels 
de ABCD methode 

- Het ondersteunen van vrijwilligers 
Stagevergoeding € 100 per maand op basis van 32 uur per week 
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 
je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  
naam, email, telefoonnr. 

Simon van den Biggelaar 
Simonvandenbiggelaar@farent.nl 
06-55322473 
 

Formulier ingevuld door Simon van den Biggelaar 


