
   
 

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

Stage (soort opleiding, eventueel 

uitstroomprofiel en werksoort)  

HBO Social Work, jaarstage, ambulant werker Amw, jeugd 

en jongeren problematiek 

Werkgebied/team 

 

Team JPP werkend vanuit team West Powerup073. 

Werkzaam voor heel Den Bosch binnen vakgebied JPP 

Uren per week Minimaal 16 uur en max 32 uur, minimaal 1 schooljaar 

stage. 

 

Ingangsdatum September 2021  

 

Algemeen Je gaat stage lopen binnen Farent organisatie waarin het 
onderdeel Powerup073 zit waaronder jongeren werk en 
sportwerkers en JPP 1 team vormen. 
Als stagiair krijg je dagelijks te maken met nieuwe 
uitdagende, complexe en lastige jeugdige en jongeren en 
hun systeem Elke dag is anders en uitdagend. Het  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)! 
 

Specifiek Team JPP zoekt een leergierige student die buiten kaders 
kan denken en kan werken. Die naast de algemene zaken 
hierboven een zelfredzame, veerkrachtige, ondernemende 
student is. Die zich uitgedaagd voelt om de Doelgroep 
“ongemotiveerde, risico” jongeren te ontmoeten. Die niet 
terugdeinst en wil leren wat een:  Presentie benadering en 
een JPP werkwijze is en de jeugdwet in wil duiken. Die  
Outreachende, ambulant  hun werk willen uitvoeren. 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social work affiniteit met jeugd/jongeren en gezin. 

Competenties wil leren:  

• Outreachend (erop af) 

• Leert om bruggen te slaan tussen reguliere hulp,  

  gezinnen, jongeren en andere belangrijke organisaties 

• Een teamplayer die solistisch kan werken 

• Snel, actief, doortastend en vasthoudend leer zijn. 

• De Presentie benadering als grondhouding wil aanleren. 

• Gericht is op contact leggen, motivering en toeleiding  

  hulpverlening. 

 



• Na verloop van tijd lichte hulp kan bieden en die  gericht

is op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de

cliënt of wanneer blijkt dat uiteindelijk niet meer dan een

paar contacten nodig zijn (om extra verwijzing te

voorkomen)

• De JPP (maatschappelijk werker risicojeugd) heeft als

belangrijkste taak om reguliere hulp toegankelijk te maken

en houdt de jongere niet langer in een traject dan nodig

• Leergierig is van het huidige zorgaanbod

• Om leren  gaan met wat maatwerk betekent t.b.v.je client

• Buiten bestaande kaders kunnen en willen werken

Stagevergoeding 100 euro per mnd 

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. 088-0237500

Formulier ingevuld door Sjaak Dol / Angela de Jongh – maatschappelijk werk JPP 

(bij stage van 32 uur /week)


