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Formulier vacaturemelding stage Farent  
 

Stage HBO Social work 3e jaars, uitstroomprofiel Welzijn en Sa-
menleving 

Werkgebied/team 

 

Stedelijk ouderenwerk, verschillende wijken in Den Bosch  

Uren per week 32 uur per week 

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 Specialist in het ouderenwerk: 
- Je werkt in verschillende wijken van Den Bosch en 

ontwikkelt nieuwe activiteiten voor de huiskamers 
van kwetsbare ouderen. 

- Je werkt samen met andere netwerkpartners bin-
nen de wijk Schutskamp aan een dementievriende-
lijke wijk 

 
Wij bieden: 
Een fijne stageplek voor 32 uur per week voor het     
schooljaar 2020-2021 
Samenwerking met een specialist ouderenwerk en met de 
professionals van het buurtteam 
Mogelijkheid tot eigen inbreng t.a.v. uitvoering van pro-
jecten. 
Leuke en uitdagende stageplaats waarin je jezelf volop kunt 
ontwikkelen. 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work, Welzijn en samenleving 
- Enthousiasme en motivatie. 
- Goed kunnen samenwerken, als wel zelfstandig kunnen 
werken. 
- Open staan voor feedback en ontwikkeling. 
- Affiniteit met het werken met ouderen, hun mantelzorgers 
en een diversiteit aan culturele  achtergronden. 
 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Collectieve dagbesteding: 
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- Plannen en opzetten van activiteiten voor collec-
tieve dagbesteding in verschillende wijken voor 
kwetsbare ouderen; 

- Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers; 
- Oog hebben voor de talenten van de vrijwilligers en 

de deelnemers aan de dagbesteding; 
- Het contact leggen in de wijk met sociale netwerk-

partners; 
 

Dementievriendelijke wijk: 

 

Nieuwe activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de huiska-

mers. 

- Netwerkontwikkeling in de wijk West (Schutskamp)  

- In kaart brengen van behoeften en vragen van ou-

deren met een vorm van dementie 

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. 

Anita Putters 
anitaputters@farent.nl 
06- 46768118 

Formulier ingevuld door 

 

 
Anita Putters 
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