
Wij zijn sterk in sociaal werk. We bieden ondersteuning bij het dagelijks leven, van 
buurtonder steuning tot en met individuele hulp. Samen met bewoners bouwen we aan 
zelfredzaamheid en stevige sociale netwerken in leefbare buurten. 

We merken op wat er speelt en gaan daar enthousiast mee aan de slag. Efficiënt, zodat 
mensen niet van het kastje naar de muur gaan. Transparant, zodat we allemaal weten  
wat werkt. En innovatief, want we spelen graag in op de kansen van morgen. We werken 
intensief samen met andere professionals in het sociaal domein. Dat is Farent.  
Wij staan naast je.

Met 250 medewerkers 
en ruim 1000 vrijwilligers 
bieden we vrij toegankelijke 
ondersteuning op de plekken 
waar mensen wonen, 
werken en samenleven. 
Dichtbij mensen krijgen we 
alle mogelijke vragen en in 
onze basisondersteuning 
sluiten we daarbij aan. 
We werken preventief; we 
signaleren en pakken alles 
op; zichtbaar en present 
voor individuen, groepen en 
buurten. Met als doel: het 
versterken van mensen in 
hun dagelijks leven.

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant. Onze 
medewerkers zijn dagelijks in verbinding met bewoners, samenwerkingspartners en 
opdrachtgevers in de gemeenten Altena (Aalburg), Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, 
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad (Schijndel),  
Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel. Vanuit een brede ervaring 
voegen we in, in stadswijken en dorpskernen. Dicht bij bewoners. Altijd in de buurt.  
Of het nu gaat om individuele ondersteuning of groepswerk.

OPVOEDEN 
& OPGROEIEN
• Opvoedondersteuning
• Kinderwerk
• Jongerenwerk,

incl. risicojeugd
• Schoolmaatschappelijk werk

GEZOND OUD
• Ouderenwerk
• Dagbesteding/ Huiskamer 
• Mantelzorgondersteuning

RELATIES 
& SCHEIDING 
• Hulpverlening bij 

(v)echtscheiden
• Voorkomen en/of

verwerken huiselijk 
geweld

MEEDOEN
• Wijkwerk
• Vrijwilligerswerk
• Dagbesteding
• Mantelzorg- 
 ondersteuning/

informele netwerken

ONDERSTEUNING 
IN DE BUURT
• Samenlevingsopbouw
• Informatie, advies, activering
• Vrijwillige thuishulp
• Algemeen maatschappelijk werk
• Collectieve begeleiding 

bij individuele problemen 
• Ondersteuning buurtinitiatieven
• Coaching/Maatjesprojecten
• Trainingen/groepen

ARMOEDE
& SCHULDEN
• Schuldhulpverlening

Versterken van 
mensen in hun 
dagelijks leven

Samenwerkingsverbanden

Basisondersteuning ’s-Hertogenbosch:  
Farent, MEE, GGD, Humanitas

• Koo:
 Farent, MEE, gemeente 
’s-Hertogenbosch
Info en advies

• PowerUp073: 
 Farent, ’S-Port gemeente 
’s-Hertogenbosch
Jongerenwerk
JPP
Jeugdsport

• Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch:
Farent, MEE
Buurtteams

Regionaal Trainings Centrum:  
Farent, MEE, GGD,  Ypse
Training cliënten, groepswerk

Basisteam Jeugd & Gezin in gemeenten 
Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren:  
Farent, ContourdeTwern, GGD, MEE, Bint, 
Herlaarhof

O3 Heusden en Oisterwijk: 
Farent, ContourdeTwern, MEE, GGD
Wijkteams en wijkwerk

O5 Hilvarenbeek: 
Farent, ContourdeTwern, MEE, GGD, Indigo
Basisondersteuning

Basisondersteuning Meierijstad: 
Farent, MEE, Welzijn Meierij, Ons Welzijn, 
Lumens

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg: 
Farent, Maatschappelijke Opvang 
’s-Hertogenbosch, Cello, Novadic-Kentron, 
Reinier van Arkel.
Crisis-/Bemoeizorg  ’s-Hertogenbosch
WvGGZ voor 8 regiogemeenten, waaronder 
‘s-Hertogenbosch

Crisiszorg West Brabant: 
Farent, GGD, IMW, Jeugdbescherming, 
MEE, Surplus, Trema, Veilig Thuis, 
WijZijnTraverse
Crisiszorg, inrichting meldpunt en 
afhandeling meldingen in gemeenten West-
Brabant

Kengetallen 2019

Quotes cliënten uit klant-
tevredenheidsonderzoek:

“ Dat ik tot nu toe super goed 
geholpen ben. Echt heel blij mee.”

Individuele ondersteuning Aantal acties sociaal werk

Top 5 Problematiek maatschappelijk werk Tevredenheid maatschappelijk werk
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“ Dikke pluim voor de mede werkers. 
Heel ijn dat er men  sen zijn 
die zich oprecht inzetten voor 
de  medemens.”

“ Vriendelijk en behulpzaam geholpen door 
diverse medewerkers van Farent, die hun 
hart op de juiste plaats hebben.” 


