
Stagevacature Farent/KOO 

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 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)! 

Dus als je nieuwsgierig bent naar anderen, deel uit wil maken van een team met 

betrokken collega’s, dan biedt Farent/PowerUp073 een van de mooiste 

stageplekken die er zijn. 

 
 

Soort stage: Enthousiaste, gemotiveerde stagiair(e) voor 

wijkpleinen ‘s-Hertogenbosch 

Werkgebied/team: 

 

Verschillende wijken in ’s-Hertogenbosch 

Uren per week: Minimaal 16 uur per week 

 

Ingangsdatum: Schooljaar 2023-2024 

 

Wensen en eisen vanuit de 

stage: 

MBO4 sociaal dienstverlener, sociaal juridisch 
dienstverlener, sociaal maatschappelijk 
dienstverlener. 
Voor deze functie is het handig als digitaal vaardig bent. 

 

Kerntaken van de stage: Inwoners ondersteunen bij het invullen van allerlei 

(digitale) formulieren en het beantwoorden van vragen 

op het gebied van wonen, zorg, financiën, contact met 

instanties, vrijwilligerswerk en meedoen in de buurt. Je 

hoeft echt geen expert op elk gebied te zijn. Er zijn altijd 

collega’s in de buurt om mee te denken. 

 

Brieven lezen, formulieren invullen en contact met 

instanties: voor sommige mensen is dit erg lastig. Zij 

kunnen terecht bij een van de wijkpleinen van Koo. 

Help jij ze op weg? 

 

Kun je goed luisteren en complexe onderwerpen op 

een simpele manier uitleggen aan anderen? Ben je 

geduldig en vindt je het leuk om veel verschillende 

mensen te ontmoeten? 
Dan kun je op een wijkplein veel betekenen voor 

inwoners van ’s-Hertogenbosch!  



 

 

Stagevergoeding: Conform stagebeleid Farent 

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 

stagebegeleider: 

Nancy van Lent 

nancyvanlent@farent.nl  

Formulier ingevuld door: Nancy 

 
Voor algemene vragen over stagelopen, neem contact op met de stagecoördinator: 

Michel Lensen – 06-54784859 / michellensen@farent.nl 
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