
Wij 
staan 
naast 

je
Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk.
Je kunt direct contact opnemen met ons.
We zijn op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 088 023 75 00 

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? 
Bel dan met onze crisisdienst die 24 uur per dag 
bereikbaar is via telefoonnummer 088 023 75 00

 Goed om te weten 
• Farent gaat zorgvuldig om met  
 ieders privacy. We verwerken  
 persoonsgegevens volgens de Algemene  
 Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
• Bij klachten kun je gebruik maken van de  
 klachtenregeling van Farent. Kijk hiervoor  
 op onze website.
• Farent werkt met een cliëntenraad:   
 bewoners en klanten denken mee over 
 onze dienstverlening.
• We houden ons aan de Meldcode Huiselijk  
 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 Registerplein en SKJ.
•	 Farent	is	HKZ-gecertificeerd.
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Farent ondersteunt 
jou en je netwerk  

Welkom bij Farent. Wij zijn sterk in sociaal 
werk. Wij willen dat jij je goed voelt en prettig 
functioneert, ook in het contact met de 
mensen om je heen: je familie, thuis, straat, 
buurt of wijk. Farent ondersteunt jou en je 
netwerk. Want een stevig netwerk helpt jou 
vooruit. En als jij lekker in je vel zit, kun jij weer 
iets betekenen voor een ander. Samen doen 
we de dingen die jou sterker maken. Daarvoor 
hebben we alles in huis; van individuele hulp 
tot en met buurtinitiatief.

Onze grootste kracht is dat we naast je komen 
staan. Letterlijk, omdat onze mensen werken 
in jouw omgeving. We zijn altijd in  
de buurt. Wij zien wat er speelt en daar gaan 
we ook enthousiast mee aan de slag.  
Dat is Farent. Wij staan naast je.

Bij dagelijkse vragen
en problemen 

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je 
dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan relaties, financiën, 
gezondheid, meedoen in de maatschappij, mantelzorgen, 
samenleven in je buurt, je huishouden  
op de rit houden, je kinderen veilig opvoeden of huiselijk 
geweld. Maar ook als je ondersteuning wilt bij je 
buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt,  
kun je terecht bij Farent. We zijn er voor iedereen,  
van jong tot oud.

Farent biedt ondersteuning bij belangrijke  
thema’s van het dagelijks leven: 
•  Opvoeden en opgroeien 
•  Relaties en scheiding 
•  Armoede en schulden 
•  Ondersteuning in de buurt 
•  Meedoen 
•  Gezond oud 

Op www.farent.nl vind je een uitgebreid  
overzicht van alle diensten die we bieden.

Bij jou in de buurt 

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch,
De Meierij en Midden-Brabant. Onze medewerkers
zijn in de buurt in ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek,  
Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad (Schijndel),  
Sint-Michielsgestel en Vught. Vaak maken we deel  
uit van het sociaal wijkteam of buurtteam.  
Samen met professionals van andere organisaties 
versterken we jou in je dagelijks leven.


