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Formulier vacaturemelding stage Farent  
 

Stage HBO Algemeen Maatschappelijk Werk  
Social Work, uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving 

Werkgebied/team 

 

‘s-Hertogenbosch West 

Buurtteam Kruiskamp/Schutskamp/Engelen/Bokhoven 

 

Uren per week 32 

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 In Wijkplein Helftheuvel is het Buurtteam gevestigd.  
Het Buurtteam bestaat uit Farent (welzijnswerk en maat-
schappelijk werk) en MEE-collega’s.  

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work, uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving  

Gedachtegoed: algemeen maatschappelijk werk.  

Competenties: 

- Outreachende houding 

- Initiatief nemend 

- Humor  

- Leergierig maar ook fouten durven maken 

- In staat tot gedegen zelfreflectie 

- Teamgericht zijn maar ook zelfstandig willen/kun-

nen werken  

- Zin hebben om aan de slag te gaan!       

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Onze doelgroep is erg breed (0-100+). Denk aan 

psychosociale problematiek, huiselijk geweld, finan-

ciële problematiek en huisvestingsproblemen.  

 

Tijdens de stage werk je toe naar het opbouwen 

van een eigen caseload. Uiteindelijk begeleid je 

cliënten zelfstandig. Hierbij krijg je ondersteuning 

vanuit het team en je stagebegeleider.  
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Als stagiair ben je in staat om contact te leggen en 

te onderhouden met ketenpartners. Daarnaast werk 

je ook samen met vrijwilligers.  

 

De hoofdfocus van je stage ligt bij het maatschap-

pelijk werk, maar daarnaast verbreed je ook je ken-

nis met betrekking tot het welzijnswerk en stichting 

MEE.  

 

Wij als team vinden het belangrijk om jou zo goed 

mogelijk te kunnen ondersteunen bij jouw (persoon-

lijke) leerdoelen. Dit zodat we er een fijn en leer-

zaam jaar van kunnen maken! We hopen je snel te 

kunnen verwelkomen in ons team! 

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. 

Karin van den Hurk 
karinvandenhurk@farent.nl 
0651866670 
Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag 

Formulier ingevuld door 

 

Karin van den Hurk en Joyce Puijk 
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