
Specialistische   
      ambulante jeugdhulp

Deskundige hulp wanneer 
opvoeden en opgroeien tegenzit

         informatie voor beroepskrachten



Farent biedt specialistische ambulante 
jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders 
die in een lastige (thuis)situatie zitten 
of een moeilijke periode doormaken. Bij 
deze hulp gaat het vaak om complexere 
problemen op meerdere levensgebieden. 
We helpen bijvoorbeeld jeugdigen die  
emotioneel of psychosociaal zijn vast-
gelopen. Maar ook kinderen en gezinnen  
waarbij de draagkracht en draaglast uit  
balans is en/of er sprake is van een (moge- 
lijke) ontwikkelingsbedreiging of zelfs  
ontwikkelingsstoornis. Voor deze gezinnen  
is het belangrijk dat ze snel de juiste 

ondersteuning krijgen. Farent kan deze 
leveren met in de praktijk bewezen me-
thodische aanpakken.  
We sluiten aan en gaan verder op even-
tueel eerder ingezette hulpverlening en 
zetten waar nodig onze specialistische 
kennis in. Met als uitgangspunt: één ge-
zin en één plan. 

We zijn ervan overtuigd dat een sterk 
netwerk (informeel als formeel), specia-
listische kennis en een juiste match de 
eigen kracht van ouders en kinderen kan 
vergroten. 
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Belangrijke elementen in onze aanpak 
zijn: 

•  We zijn er zowel voor kind als ouder en 
hebben aandacht voor hun netwerk.  

•  We werken methodisch met een ana-
lyse, doelstelling, plan van aanpak en 
een evaluatie.

•  We werken met één gezin, één plan 
vanuit een integrale benadering.

•  Ieder plan is maatwerk en afgestemd 
op de specifieke situatie en behoeften 
van kind en ouders.

•  We schalen de hulpverlening op en af 
zodra de situatie hierom vraagt. Andere  
diensten van Farent zoals opvoed- 
ondersteuning, kinderwerk, (school)
jongerenwerk en (school) maatschap-
pelijk werk kunnen hier vervolgens in-
dien nodig naadloos op aansluiten.

•  We besteden uitgebreid aandacht aan 
het opbouwen van een relatie en ver-
trouwensband. 

•  We werken aan blijvende gedragsver-
andering via effectieve methodes.

•  We werken ambulant en outreachend.

Jeugdigen en gezinnen kunnen met al-
lerlei soorten hulpvragen bij Farent te-
recht. Denk hierbij aan specialistische 
gezinsbegeleiding, individuele jongeren- 
hulp en specialistische begeleiding bij 
complexe scheidingen of een combinatie  
hiervan.



Voor gezinnen met complexe gezins- 
en opvoedproblemen biedt Farent ge-
zinsbegeleiding. We richten ons hierbij 
zowel op het aanleren van nieuwe vaar-
digheden als het teweegbrengen van 
blijvende verandering in het functione-
ren van ouders en jeugdige. Hiervoor 
zet de gezinsbegeleider praktijk bewe-
zen methodes in zoals Signs of Safety.

Specifiek zet de gezinsbegeleider in op:

•  Het versterken van het vertrouwen van 
elk gezinslid in zichzelf en anderen.

•  Het creëren van een veilige opvoed-
situatie waarbij er gewerkt wordt aan 
‘goed genoeg’ ouderschap.

•  Het inzicht krijgen in eigen kwaliteiten   
en ontplooiingsmogelijkheden en daar 
een eerste stap in zetten.

•  Het verkrijgen van overzicht en structuur  
in de gezinssituatie passend bij het 
gezin en ieder gezinslid.

      Specialistische 
        gezinsbegeleiding 
  



Individuele 
       jongerenhulp 

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18  
jaar met psychische of psychosociale 
problemen, biedt Farent individuele  
jongerenhulp. Het gaat hierbij meestal 
om jongeren die problemen ondervinden  
op meerdere leefgebieden en waarbij de  
zelfstandigheid niet vanzelfsprekend is. 
 
De jeugdhulpverlener werkt daarom sa-
men met de jongere aan het verbeteren 
van zijn of haar zelfredzaamheid, het 
welbevinden en/of de kwaliteit van le-
ven. Op die manier worden zelfstandig-
heid, deelname aan de maatschappij en 
toekomstkansen vergroot. 

Om hierin succesvol te zijn, richt de  
begeleiding zich meestal ook op de  
sociale omgeving van de jongere. De 
jeugdhulpverlener werkt ambulant en  
outreachend en komt op tijden waar  
begeleiding en ondersteuning gewenst 
is en het beste tot zijn recht komt; op 
straat, thuis, bij de sportvereniging of 
op school. Daarnaast wordt de begelei-
ding goed afgestemd op de hulpvraag 
en behoeften van de jongere, de ouders 
en het netwerk. 

Als er sprake is van meervoudige proble-
matiek gerelateerd aan de thuissituatie, 
wordt er zo nodig specialistische ge-
zinsbegeleiding of specialistische bege- 
leiding bij complexe scheidingen toege-
voegd aan de individuele jongerenhulp.



Een scheiding is een ingrijpend proces 
voor betrokkenen, zeker als er sprake 
is van een complexe scheiding. Farent 
heeft expertise op het gebied van ‘be-
geleiding bij scheiding’ van kinderen en 
ouders. We werken aan de hand van 
een scheidingsanalyse en een risico-
taxatie-instrument. De ondersteuning 
kan vervolgens bestaan uit de metho-
dieken van mediation, parallel ouder-
schap of coöperatief ouderschap of 
een combinatie hiervan.
Samen zorgen we voor een scheiding 
die veiligheid biedt aan de kinderen en  

 

die zo min mogelijk schade veroorzaakt 
aan alle betrokkenen. Door het verbete-
ren van de communicatie tussen ou-
ders kunnen kinderen zich ondanks de 
scheiding optimaal ontwikkelen. 
Ouders maken een ouderschapsplan 
waar ze beiden achterstaan zodat dit 
ook duurzaam uitgevoerd kan worden. 

Begeleiding kan zowel met de ouders 
samen als met de ouders apart of met 
één van de ouders. Een jeugdberoeps-
kracht spreekt met het kind om wensen, 
behoeften en zorgen helder te krijgen.
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Wie zijn wij 

We werken bij Farent met gedreven 
beroepskrachten die van aanpakken 
weten om op een integrale en profes-
sionele manier jongeren en gezinnen 
(weer) op de rit te krijgen. Wij zijn sterk 
in sociaal werk en actief in de regio 
Noordoost-Brabant en Midden-Brabant. 

Met 250 medewerkers en 900 vrijwilli-
gers bieden we ondersteuning bij het 
dagelijks leven, van buurtondersteuning 
tot en met individuele hulp. We werken 
intensief samen met maatschappelijke 
partners uit het onderwijs, eerste en 
tweedelijnsorganisaties en justitie. We 
doen wat we beloven en spelen hierbij 
in op de kansen van morgen met nieu-
we methodieken. Bij onze specialis- 
tische jeugdbegeleiding zetten we in op 
het principe van waardegedreven zorg 
waarbij de vraag en de behoeften van 
de cliënt centraal staat.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over het aanbod  
van Farent? Neem dan contact op via 
088 023 75 00 of kijk op www.farent.nl

Goed om te weten

Farent gaat zorgvuldig om met ieders 
privacy. Persoonsgegevens worden ver- 
werkt volgens de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG).

•  Bij klachten kan men gebruik maken 
van de klachtenregeling van Farent. 
Zie www.farent.nl.

•  Farent werkt met een cliëntenraad en 
een vrijwilligersraad: bewoners, klan-
ten en vrijwilligers denken mee over 
onze dienstverlening.

•  We houden ons aan de Meldcode Hui-
selijk geweld en Kindermishandeling. 
Het is onze professionele plicht om 
een melding te doen bij Veilig Thuis 
als er vermoedens zijn van acute en 
structurele onveiligheid.

•  Onze hulpverleners zijn geregistreerd bij 
SKJ. Verder heeft Farent een gedrags- 
wetenschapper ‘in huis’.

•   Farent is HKZ-gecertificeerd.

http://www.farent.nl
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