
Specialistische   
      ambulante jeugdhulp

Deskundige hulp wanneer 
opvoeden en opgroeien tegenzit

informatie 
voor cliënten



Specialistische ambulante jeugdhulp is op het kind en het hele gezin  
gericht. Met elkaar kijkt de jeugdhulpverlener naar oplossingen die 
passend zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld door positief met elkaar te leren  
omgaan, opvoedingsvaardigheden te oefenen en de jeugdige meer  
vertrouwen te geven in zichzelf.  Er vinden gesprekken plaats met ouders  
en netwerk zoals familie, vrienden en leerkrachten. De begeleiding 
vindt plaats waar het gewenst is en het beste tot zijn recht komt: thuis, 
op straat, op school, bij de sportvereniging of in het jongerencentrum.

Vormen van specialistische ambulante hulp zijn:
•  Specialistische gezinsbegeleiding
•  Individuele jongerenhulp
•  Specialistische begeleiding bij complexe scheidingen

Wat is specialistische 
ambulante jeugdhulp?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het in het gezin thuis 
of op school niet lekker loopt met je kind. Meestal lukt het 
ouder(s) om het zelf op te lossen met hun kind of met de hulp 
van hun netwerk. Maar soms zit opvoeden en opgroeien gewoon  
tegen en zijn de problemen zó groot, dat er extra ondersteuning  
nodig is. Dan staan wij voor je klaar met de inzet van specialis-
tische ambulante jeugdhulp. Farent biedt ondersteuning aan 
kinderen en hun ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten 
of een moeilijke periode doormaken. Samen werken we met jou  
en je kind aan een oplossing zodat jullie weer met vertrou-
wen verder kunnen. Onze jeugdhulpverleners zijn deskundig  
en betrokken. We zijn dichtbij én bekend in de wijk. Daardoor  
zijn de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen met andere  
                                                   hulpverleners , huisarts,  school of  
                                                         het wijkteam als dat nodig is.

   “Zij snapte mij. 
       Ze wist precies 
        waarom het 
          zo moeilijk 
                       was”



Specialistische gezinsbegeleiding is be-
stemd voor ouders en kinderen die hulp 
zoeken bij opvoedings- of ontwikkelings-
bedreigingen. Het gaat om problemen die  
verder gaan dan een alledaags gezins- 
conflict. Vaak spelen meer problemen 
tegelijkertijd: relaties binnen het gezin, 

het voeren van het huishouden, de  
relatie met de familie, buurt of 

school. Voor deze gezinnen 
met complexe gezins-  

en opvoedproblemen biedt Farent gezins- 
begeleiding. De ondersteuning is erop  
gericht om samen ervoor te zorgen dat  
ouders en kind inzicht en grip krijgen in de 
gezinssituatie en in de omgang met elkaar. 
Dat er weer rust en veiligheid is voor 
alle gezinsleden en er weer 
vertrouwen is in de toe-
komst samen.

Specialistische gezinsbegeleiding

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18  
jaar met psychische of psychosociale  
problemen biedt Farent individuele jon- 
gerenhulp. Het gaat hierbij meestal om  
jongeren die problemen hebben op meer- 
dere gebieden en waarbij de zelfstandig- 
heid niet vanzelfsprekend is. Denk bij-
voorbeeld aan frequent spijbelen van 

school, te veel middelengebruik en/of 
makkelijk negatief beïnvloedbaar zijn. De 
jeugdhulpverlener werkt samen met de  
jongere aan het verbeteren van de zelfred-
zaamheid, het welbevinden en kwaliteit  
van leven. De begeleiding wordt goed af- 
gestemd op de hulpvraag en behoeften van  
de jongere, de ouders en het netwerk.

Individuele jongerenhulp

We werken bij Farent met gedreven professionals die van aanpakken  
weten. Wij zijn sterk in sociaal werk en actief in de regio Noordoost-Brabant  

en Midden-Brabant. Onze jeugdhulpverleners zijn sociaal-pedagogisch ge-
schoolde professionals. Ze worden ondersteund door een gedragsweten- 

schapper en werken nauw samen met andere professionals waaronder opvoed- 
ondersteuners, kinderwerkers, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. 
Wellicht ken je ons al uit de wijk? Dat is een grote kracht van ons. Wij kennen 
de mensen én de samenwerkingspartners in de wijk. Daardoor zijn de lijntjes 
kort en kunnen we snel schakelen met andere hulpverleners, de school, de 
wijkteams of de huisarts als dat nodig is.

Wie zijn wij?

 

“De rust in ons gezin    
            kwam weer terug ”



Een echtscheiding raakt het hele gezin. 
Het is vaak moeilijk om de juiste beslis-
singen te nemen en afspraken te maken 
als emoties en conflicten een rol spelen.  
Het belangrijkste is dat de kinderen hier-
van niet de dupe worden. Farent biedt 
specialistische begeleiding bij complexe 
scheidingen. Onze hulp is erop gericht dat 
ouders op een juiste manier met elkaar 
omgaan voor het welzijn van hun kinde-
ren. We werken er samen naar toe dat het 

ouders lukt om voor de kinderen weer  

een veilige en stabiele omgeving te 
creëren. Onze hulp is altijd voor het 
welzijn van het kind: het kind staat 
centraal. 
Begeleiding kan zowel met ouders
samen als met ouders apart of
met één van de ouders. Een
jeugdhulpverlener spreekt
met het kind om wensen, 
behoeften en zorgen 
helder te 
krijgen.

Specialistische begeleiding  bij complexe 
scheidingen

Na verwijzing en aanmelding gaat de jeugdhulpverlener in ge-
sprek met jou en je kind(eren). Samen onderzoeken we wat 

de achtergrond of oorzaak is van de ontstane problemen 
en hoe er aan een oplossing gewerkt kan worden. De 

inzet is gericht op het vergroten van inzicht in en 
acceptatie van de problematiek. Daarnaast richt 

de hulpverlening zich vaak op het verbeteren 
van de communicatie tussen gezinsleden, 

het stimuleren van (opvoedings)vaardighe-
den en het versterken van het vertrouwen 
in elkaar. Het doel is dat de situatie ver-
betert en dat jullie als gezin weer op eigen 
kracht verder kunnen.

Hoe werkt het?

“Hoe fijn 
was het om 

       mijn hart te 
      luchten en 
    mijn zorgen 
      te delen”



Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met Farent of direct in  
contact te komen met de verwijzer. De specialistische ambulante jeugd-
hulp van Farent is gratis, maar je hebt wel een indicatie en een verwijzing 
nodig van: 
• wijk- of gebiedsteam van de gemeente 
• huisarts, jeugdarts of medisch specialist
•  gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Vervolgens kijken we samen naar de hulpvraag en welke hulp hierbij pas-
send is. Dit doen we vaak direct in samenspraak met het betreffende wijk- 
team, (huis)arts of indien van toepassing met de gecertificeerde instelling. 

Voor verdere informatie en advies over onze hulp en aanmelden kun je 
bellen naar het algemene nummer van Farent. Wij zijn bereikbaar tijdens 
werkdagen via telefoon: 088 023 75 00. 

Informatie en aanmelden?

Samen met jou en je kind maken wij een plan op maat. In dit plan stellen  
we doelen op, meestal voor het hele gezin en voor ieder gezinslid apart.  
Vervolgens kijken we samen welke vormen van ondersteuning bij jullie  
als gezin en bij het kind passen. Het plan van aanpak bespreken we  
regelmatig met jou, je kind en eventuele andere betrokkenen, bijvoorbeeld  
familie of school. Daarnaast vullen we regelmatig samen een vragenlijst  
in zodat jullie als ouders en het kind zelf kunnen meten of jullie vooruitgaan. 
Binnen Farent werken we ‘practise based’. Dat betekent dat we met bewe-
zen praktijkgerichte hulpverleningsvormen werken. 

Plan van aanpak

“Ik spreek zelfs 
weer af met 

vriendinnen om 
       samen leuke 

         dingen te doen”



Als je een indicatie en een verwijzing hebt van de gemeente of (huis)arts 
zijn er geen kosten voor de begeleiding. Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage 
voor jeugdhulp. Ouders hoeven geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor 
de jeugdhulp die hun zoon of dochter krijgt. 

Kosten

•  Farent gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Persoonsgegevens worden 
verwerkt 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, 
klanten en vrijwilligers denken mee over onze dienstverlening. 

•  We houden ons aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
 
•  Onze jeugdhulpverleners zijn SKJ-geregistreerd en Farent heeft een  

gedragswetenschapper ‘in huis’. 

• Farent is HKZ-gecertificeerd.

Goed om te weten

   “Ik wist niet eens dat ik het had    
       weggestopt. Erover praten hielp! ”

   “Het rondhangen op straat    
              was ik beu. Nu ga ik 
                    weer naar school ”



www.farent.nl


