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Formulier vacaturemelding stage Farent  

 

Stage Sociaal cultureel werk 
 

Werkgebied/team 

 

Welzijn Vught 

Uren per week Volledige stage 

Ingangsdatum 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 wilt leren van en met elkaar. En dat is precies wat 
ons werk zo boeiend maakt. Het is mooi om van bete-
kenis 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 over stageplaats  
https://welzijnvught.nl/organisatie/    
 

 

Welzijn Vught ondersteunt mensen en organisaties die 

de leefbaarheid en het samenleven in buurten en wij-

ken versterken. 

We werken samen met: 

Jongeren 

Wij zetten in op talentontwikkeling, jongerenparticipa-

tie en individuele begeleiding van jongeren. 

Vrijwilligers 

We adviseren en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilli-

gersorganisaties. 

https://welzijnvught.nl/organisatie/
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Mantelzorgers 

Wij werken samen in het Mantelzorgteam voor verlich-

ting en versterking van (jonge) mantelzorgers. 

Buurtbewoners 

Wij zijn actief in buurten en wijken en stimuleren be-

woners om het samenleven in de buurt vorm te geven. 

Taalcoaches 

Wij zetten taalcoaches in die statushouders helpen 

met de Nederlandse taal/ Inburgering en het bekend-

maken in de Vughtse samenleving. 

Vught voor Elkaar 

Wij coördineren dit digitale platform met vraag en aan-

bod van (buren)hulp en vrijwilligerswerk. www.vught-

voorelkaar.nl. 

Buurtbemiddeling 

Wij zetten geschoolde vrijwilligers in om te bemiddelen 

bij conflicten tussen buurtbewoners. 

Armoede 

Wij werken met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers 

voor bestaanszekerheid van alle inwoners. 

Dementievriendelijke gemeenschap 

Wij brengen organisaties en inwoners samen voor een 

dementievriendelijk Vught. 

ANWB AutoMaatje 

Wij rijden minder mobiele inwoners, zodat zij kunnen 

blijven deelnemen aan het sociale- en maatschappe-

lijk leven. 

Welzijn Vught is onderdeel van Farent. 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, 

soort opleiding/profiel, competen-

ties) 

HBO Social Work o.i.d. 
Contact leggen, signaleren Stimuleren tot participatie 
en actief burgerschap, Mensen met elkaar verbinden, 
Opereren vanuit de eigen organisatorische context, 
Werken aan je beroepsuitoefening 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Ben je niet bang om op mensen af te stappen? En 

vind je het een uitdaging om mensen in buurten, wij-

ken en dorpen bij elkaar te brengen? Wil je bijdrage 

leveren om een wijk, het dorp mooier en interessanter 

te maken om er in te wonen, leven, sporten, spelen, 

etc.?  

Dan is de deze stage plek iets voor jou! Je krijgt de 

kans om je theorie in praktijk te brengen, niet alleen 

uitvoeren maar ook methodisch leren onderbouwen 

van je projecten. 
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Keuze uit een of meerder taken: Opbouwwerk( wijk-

werken), Vrijwilligers ondersteuning, projectontwikke-

ling en/of ondersteuning, toegankelijkheid, promotie 

campagnes

 

Stagevergoeding  € 100,- per maand (op basis van 32 uur per week) 

 

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 mo-

gelijk weten of je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vaca-

ture:  

naam, email, telefoonnr. 

Riëtte Benus, sociaal werker 
Heuvel 2, 5261 EE Vught 
Postbus 17, 5201 AA  ’s-Hertogenbosch 
mob. 06-21101693 
Algemeen telefoonnummer Welzijn Vught: 073-
6565350 
riettebenus@farent.nl | www.welzijnvught.nl  
Aanwezig: ma, di, wo, do, vrij 
  
Welzijn Vught is onderdeel van Farent.  
 
Bereikbaar: in Vught is een treinstation op loopafstand 
van je stageplek 

Formulier ingevuld door 

 

Riëtte Benus  

 

http://l/
http://www.welzijnvught.nl/

