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.

Welkom bij
Farent
Wij zijn sterk in sociaal werk. We bieden ondersteuning
bij het dagelijks leven, van buurtondersteuning 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.

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en MiddenBrabant. Onze medewerkers zijn dagelijks in verbinding met bewoners,
samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Meierijstad (Schijndel), Sint-Michielsgestel en Vught. 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.

“ We zijn doeners. Aanpakkers in
het hier en nu: wat heb je nodig?
Hoe kom je vandaag in beweging?
Zonder dat wij het van je
overnemen. Bij Farent merken
we dat de drempel naar sociaal
werk nóg lager mag. Gelukkig
zijn we via sociale wijkteams of
buurtteams dichtbij de mensen.
Dat werkt.”

Weten
wat
werkt

“ Farenters zijn van veel
markten thuis. We hebben
een brede blik én specifieke
vakkennis. Bijvoorbeeld in
kinderwerk, opbouwwerk,
schuldhulpverlening, algemeen
maatschappelijk werk of
schoolmaatschappelijk werk.
Die combinatie heeft grote
voordelen. Vanuit onze brede
invalshoek pakken we alle vragen
op. In verbinding met elkaar,
in ons buurt- of wijkteam, weten
we meteen wat er nodig is en
wie dat het beste kan doen.
Zo komen we snel tot effectieve
oplossingen. En voorkomen
we versnippering van
ondersteuning.”

Vak
mensen
Farent kiest voor vakbekwame medewerkers die handelen naar de
actuele beroepsnormen van het sociaal werk. Een sterke signaalrol
en preventieve aanpak staan daarin centraal. Onze medewerkers zijn
bereikbaar en beschikbaar, bij mensen thuis, in buurten en wijken, op
scholen, in jongerencentra, wijkcentra en op andere ontmoetingsplekken.
Zij regelen (praktische) ondersteuning en bieden hulp op maat.
De medewerkers die hulpverlening bieden, zijn geregistreerd bij
Registerplein en SKJ. Farent medewerkers zijn experts in hun vak
die resultaatgericht werken en daarin blijven leren, ook via een
jaarlijks scholingsprogramma. Daarnaast werken we nauw samen met
hogescholen en universiteiten.

ONDERSTEUNING
IN DE BUURT

ARMOEDE
& SCHULDEN

• Schuldhulpverlening

Versterken van
mensen in hun
dagelijks leven

Samenlevingsopbouw
Informatie, advies, activering
Vrijwillige thuishulp
Algemeen maatschappelijk werk
Collectieve begeleiding
bij individuele problemen
• Ondersteuning buurtinitiatieven
• Coaching/Maatjesprojecten
• Trainingen/groepen
•
•
•
•
•

RESULTAAT

OPVOEDEN
& OPGROEIEN

• Opvoedondersteuning
• Kinderwerk
• Jongerenwerk,
incl. risicojeugd
• Schoolmaatschappelijk werk

IEDEREEN DOET MEE

Kinderen groeien veilig en kansrijk op, jongeren groeien gezond door naar opleiding/arbeid,
volwassenen dragen bij aan de samenleving vanuit werk/dagbesteding en een veilig en (ﬁnancieel)
gezond leven, ouderen wonen zo lang mogelijk ﬁjn thuis en blijven aangehaakt, families hebben
voldoende veerkracht om kwetsbare mensen en momenten op te vangen en buurten zijn veilig
en leefbaar voor iedereen.

Versterken van mensen
in hun dagelijks leven

RELATIES
& SCHEIDING
GEZOND OUD
• Ouderenwerk
• Dagbesteding/ Huiskamer
• Mantelzorgondersteuning

ONZE AANPAK

• Hulpverlening bij
(v)echtscheiden
• Voorkomen en/of
verwerken huiselijk
geweld

MEEDOEN
•
•
•
•

Wijkwerk
Vrijwilligerswerk
Dagbesteding
Mantelzorgondersteuning/
informele netwerken

BASISONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN

We bieden 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. In onze aanpak bieden
we altijd informatie en advies. We werken preventief; we signaleren en pakken alles op; zichtbaar en present voor individuen,
groepen en buurten. Onze basisondersteuning omvat ook een 24/7 crisisdienst.

Verander
vermogen

Sociaal werk vraagt om inspelen op
veranderingen in de samenleving.
We zijn ondernemend in het creëren van
vernieuwende oplossingen in het sociaal
domein. Zo hebben we een aanbod ontwikkeld
bij echtscheiding voor partners /ouders en
kinderen, van preventie tot en met intensieve
ondersteuning. Vanwege groeiende aantallen
mensen die tussen wal en schip dreigen
te vallen, zijn we gestart met ‘Erop Af’
crisishulp. Via ons Buurtteam concept zetten
we in op snel en effectief samenwerken met
partners in buurten en wijken. We bieden
Krachtgroepen en lotgenotencontact waar
mensen ook elkaar helpen. En bij onze aanpak
schuldenproblematiek komen mensen
financieel en persoonlijk sterker uit het dal.
Dat verandervermogen is kenmerkend
voor Farent. Opdrachtgevers en
samenwerkingspartners kunnen rekenen op
onze innovatiekracht, expertise en kwaliteit in
sociaal werk. De inzet is hierbij snel, transparant
en betrouwbaar, gericht op samenwerking op
alle niveaus.

Verbindende
kracht
We geloven in lokale netwerken waar bewoners, ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers(organisaties) en professionals elkaar kennen en versterken.
In lokale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden is Farent
een ervaren kartrekker. We kennen zowel de bewoners en de
buurtvoorzieningen als degenen die (professioneel) ondersteunen.
Ieder van hen weet ons te vinden. Wij zijn graag de verbindende kracht.
De verbinding stimuleren we op verschillende manieren. Dan kan het
gaan om de verbinding van de cliënt met eigen behoeftes, talenten
en wensen of de verbinding met de omgeving: in het gezin, school,
wijk, het werk of de koppeling met andere organisaties in de keten van
dienstverlening, hulpverlening, zorg en veiligheid. Om de leefbaarheid
van de wijk te verbeteren leggen we koppelingen tussen wijkbewoners
onderling of met organisaties in de wijk. Hierbij zetten we daar waar
mogelijk is vrijwilligers, informele organisaties en ervaringsdeskundigen
in. Als vernieuwende organisatie richten we ons op duurzame
samenwerkingen met gemeentes, bedrijfsleven, cultuuren natuurorganisaties.

Sterk in
sociaal
werk

“ Onze samenleving kent een
groeiende groep mensen met
financiële vragen. Wij coachen op
financieel inzicht en overzicht, maar
óók op motivatie, zelfredzaamheid,
stress en/of persoonlijke kwesties
die een rol spelen. Ervaring heeft
ons geleerd dat we bij schulden
verder moeten kijken dan alleen
de bankrekening.”

Kwaliteit

Farent is HKZ-gecertificeerd. We maken werk van kwaliteit en
voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door bewoners,
samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze organisatie kent
een betrokken cliëntenraad en een vrijwilligersraad die adviseren
over onze dienstverlening en verbeterpunten aanreiken. Onder meer
via tevredenheidsonderzoek onder bewoners en cliënten monitoren
we wat goed gaat en wat beter kan. Zo werken we voortdurend aan
het verbeteren van onze dienstverlening.
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