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Diensten
Farent

Opvoeden en 
opgroeien

Jeugdprofessional risicojeugd
De jeugdprofessional risicojeugd zoekt direct contact met 
jongeren tussen 12 en 23 die dreigen af te glijden en die niet 
(meer) gemotiveerd zijn voor hulpverlening. De jongeren 
kampen met ruzie thuis, schooluitval, verslaving, overlast  
en/of delictgedrag.

De jeugdprofessional komt in actie na een melding van  
één van de samenwerkingspartners; meestal politie, de 
leerplichtambtenaar of Halt. Vanuit diens vrije rol en 
expertise op het vlak van opgroeien en ontwikkeling, bouwt 
de jeugdprofessional aan intensief contact. Samen met  
de jongere en diens omgeving werkt de jeugdprofessional 
aan stappen die meer stabiliteit creëren en die redelijk snel  
te realiseren zijn. Terug in contact met thuis, school/werk  
en samenleving is daarbij het perspectief. Is een lang 
hulptraject noodzakelijk, dan zorgt de jeugdprofessional  
voor een warme overdracht naar vervolghulp en laat hij pas 
‘los’ als de vervolghulp is gestart.

Groepstrainingen
Wij bieden in diverse gemeenten groepstrainingen aan voor 
leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs / Mbo. 
Bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen, rouwverwerking of 
omgaan met gescheiden ouders. Ook ouders en opvoeders 
kunnen zich aanmelden voor onze trainingen, zoals 
bijvoorbeeld positief opvoeden of omgaan met je puber.

PowerUp073
In ’s-Hertogenbosch werken de jongerenwerkers  
en de jeugdprofessionals van Farent samen met de 
sportwerkers van ’S-PORT/gemeente in netwerkorganisatie 
PowerUp073. 

De teams van PowerUp073 bestaan uit werkers met  
ieder hun eigen deskundigheid zoals accommodatie-
gebonden en ambulant jongerenwerk, buurtsportwerk  
en laagdrempelige, kortdurende individuele hulpverlening.  
Wat hen verbindt is het belang van de jongere. Hierbij  
staan talentontwikkeling en jongerenparticipatie centraal.

Bij dagelijkse vragen en problemen

Farent biedt basisondersteuning bij  
belangrijke thema’s van het dagelijks leven:
• opvoeden en opgroeien
• relaties en scheiding
• armoede en schulden
• ondersteuning in de buurt
• meedoen
• gezond oud

We zijn er voor iedereen, van jong tot oud. 

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch,  
De Meierij en Midden-Brabant.



Opvoeden en opgroeien
Farent ondersteunt ouders en opvoeders bij vragen en 
problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien van 
kinderen en jongeren. Zodat kinderen veilig en kansrijk  
kunnen opgroeien en jongeren gezond en positief door-
groeien naar opleiding en werk. Vanuit onze brede ervaring  
en deskundigheid op het gebied van kinderen en jongeren 
weten we bij vragen en problemen wat er nodig is en wie  
dat het beste kan doen. Zo komen we snel tot effectieve 
oplossingen en voorkomen we versnippering van 
ondersteuning.
We werken hierbij nauw samen met vrijwilligers en andere 
organisaties in de wijk.

Wij zijn binnen het thema Opvoeden en opgroeien deskundig 
op de volgende terreinen:
• opvoedondersteuning
• kinderwerk
• jongerenwerk
•  schoolmaatschappelijk werk primair  

en voortgezet onderwijs
• jeugdprofessional risicojeugd
• groepstrainingen

Opvoedondersteuning
Onze opvoedondersteuners bieden advies bij het opvoeden 
en opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Zij zijn veelal 
verbonden aan de plaatselijke basisschool en/of kindcentra 
en daarmee gemakkelijk bereikbaar voor ouders. Vragen 
van ouders gaan over alledaagse opvoedkwesties zoals 
zindelijkheid, luisteren, pubergedrag, slapen, eten, aandacht 
geven, grenzen stellen en belonen.
 
De opvoedondersteuner geeft adviezen en praktisch 
uitvoerbare oplossingen. Dat kan individueel, maar ouders 

kunnen ook meedoen aan cursussen over opvoeden. Zoals 
spelinloop voor peuters, Opvoeden en zo!, de pubercursus, 
moedergroep en themabijeenkomsten.  
De opvoedondersteuner werkt samen met andere 
professionals in de buurt zoals de kinderwerker, het 
schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige  
van de GGD en de IB-er op school.

Kinderwerk
We organiseren buurtactiviteiten voor kinderen tussen  
4 en 12 jaar. We zijn op de plekken waar we kinderen 
tegenkomen: op straat, bij het speelveldje of in/bij de 
basisschool. Samen met de kinderen bedenken we 
activiteiten. Daarbij kiezen we altijd voor een combinatie 
van leuk en leren. Denk aan samen sporten en leren omgaan 
met winnen en verliezen. Of samen een musical maken over 
pesten. We richten ons op het ontwikkelen van de talenten 
van de kinderen. Als kinderwerkers zijn we een verbindende 
schakel in de buurt, tussen kinderen onderling, ouders, 
de basisscholen, de buitenschoolse opvang en anderen. 
Daarbij bereiken we ook kinderen/gezinnen met weinig 
sociale contacten en/of kinderen in de knel. Onze activiteiten 
fungeren als eerste vangnet en zo nodig begeleiden we 
kinderen (en hun ouders) naar hulp. 

Jongerenwerk
Onze jongerenwerkers zijn vraagbaak, uitdager en onder-
steuner voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. De wijk is onze 
werkvloer en we zetten ons in voor een gezond opvoed- en 
opgroeiklimaat voor alle jongeren. Daarbij hebben we ook 
aandacht voor het versterken van de kracht van ouders en 
hun sociale omgeving.

In onze aanpak en activiteiten kiezen we voor de sterke 
combi van leuk en leren. Omdat we aansluiten bij de leef-

wereld van jongeren signaleren we in een vroeg stadium 
als jongeren in een gevarenzone komen van schooluitval, 
pestgedrag, geen dagbesteding, middelengebruik of over-
last. Via individuele en/ of groepshulp, sport- en andere 
activiteiten ondersteunen we gedragsverandering en 
voorkomen we erger. Zo nodig zorgen we voor toeleiding/
warme overdracht naar gespecialiseerde hulp.
 
We stimuleren alle jongeren om hun eigen talenten maximaal 
te ontdekken en in te zetten. Zodat zij zich persoonlijk 
en maatschappelijk kunnen ontwikkelen tot zelfredzame 
volwassenen.

Schoolmaatschappelijk werk
In het primair en voortgezet onderwijs zijn onze 
schoolmaatschappelijk werkers snel en gemakkelijk 
beschikbaar voor kinderen, jongeren en ouders. We sluiten 
aan bij problemen die men kan ervaren op alle leefgebieden. 
Denk aan minder presteren of pesten op school, maar ook 
aan scheiding, opvoedproblemen of onveiligheid thuis.  
Ook voor leerkrachten zijn we een toegankelijke expert. We 
luisteren, geven advies en kortdurende ondersteuning op 
maat. Samen werken we aan gezond opgroeien, voorkomen 
van grote problemen en een veilige school. Waar nodig, 
begeleiden we door naar specialistische hulp. 

 


