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Formulier vacaturemelding stage Farent  
 

Stage HBO stagiair  Project Goede Buur  
Thematiek: Rondkomen met weinig inkomen/armoede 
Beroepsprofiel: welzijnswerk 

Werkgebied/team 

 

Wijkwerk / buurtteam Den Bosch Zuid 

Uren per week 24-32 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 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 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 over stageplaats Je loopt stage bij een wijkwerker die onderdeel is van 
Buurtteam Zuid. De wijkwerker heeft projecttaken maar ook 
veel vrije uren om acuut in te spelen op vragen van bewo-
ners en signalen van professionals (wijkagent, woningcor-
poratie).  
Je werkt nauw samen met de collega’s uit het Buurtteam 
(maatschappelijk werk, kinderwerk, mantelzorg en de 
Meentgroep). 
Ook loop je regelmatig ambulant in de wijk en ga je het ge-
sprek aan op straat of bij bewoners thuis. 
Het Buurtteam is je basis, we hebben een gezamenlijke 
kantoorruimte in de wijk van waaruit we buurtgericht wer-
ken. 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work uitstroomprofiel Welzijn  & Samenleving, 

Competenties: 

- Is in staat om zelfstandig activiteiten te ontwikkelen en uit 

te voeren 

- Voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten 

- Werkt in teamverband 

- Houdt zich aan afspraken 

- Vind het leuk om contact te maken met andere mensen 

- Heeft kennis van het sociaal domein 

 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Het project Goede Buur heeft als doel dat er meer gebruik 
gemaakt wordt van regelingen die er zijn voor mensen die 
moeten rondkomen van een minimum inkomen. 
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Je opdracht bestaat uit het samen brengen van buurtbewo-
ners, volwassenen en/of kinderen, op een voor hen leuk 
thema (kledingruil, verwendag, praten over opvoeding, etc). 
Je organiseert de bijeenkomsten samen met bewoners. Je 
geeft zelf voorlichting  over de regelingen waar men gebruik 
van kan maken. 
Daarnaast kun je een deel van de stage vrij invullen met 

ideeën die jij hebt om mensen in armoede te ondersteunen. 

Tot slot is er de mogelijkheid om een aanbod in activitei-

ten/diensten te ontwikkelen op basis van vragen uit de wijk. 

Hiervoor zet je talenten van bewoners in. Bewoners zetten 

zich naar vermogen in voor de wijk en/of hun activiteit. 

Je  gaat ambulant de wijk in met een wijkwerker, je gaat op 

huisbezoek om de vragen op te halen, je schrijft een PvA 

en samen met bewoners/professionals/vrijwilligers voer je 

dit plan uit. 

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 mogelijk 

weten of je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Anine Vloedgraven 
aninevloedgraven@farent.nl 
0630254862 
Simon van den Biggelaar 
simonvandenbiggelaar@farent.nl 
 

Formulier ingevuld door 

 

Anine Vloedgraven & Simon van den Biggelaar 
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