
Maatschappelijk werk 
Farent in gemeente 
Sint-Michielsgestel

In de gemeente Sint-Michielsgestel (Sint-Michielsgestel, Gemonde, 
Den Dungen en Berlicum) staan de maatschappelijk werkers van 
Farent graag voor je klaar. Wij maken deel uit van het gemeente-
lijk wijkteam. Je kunt bij ons terecht met allerlei hulpvragen uit 
je dagelijks leven.  Denk bijvoorbeeld aan relaties, scheiding, 
financiën, gezondheid, werk, meedoen in de maatschappij, je 
huishouden op de rit houden, je kinderen veilig opvoeden of 
huiselijk geweld. 
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Maatschappelijk werk
Heb je problemen in de communicatie 
met je (ex)partner, je familie of op je werk? Willen jij en je partner op een 
goede manier uit elkaar gaan en lukt dit niet samen? Lukt het niet voor 
jezelf op te komen? Heb je tips en adviezen nodig bij het opvoeden van je 
kinderen, of maak je je zorgen om je kinderen? Heb je het idee dat je niet 
lekker in je vel zit of lukt het je niet om je leven op de rit te krijgen of te 
houden? De maatschappelijk werker van Farent ondersteunt je graag bij 
alle uitdagingen die je kunt tegenkomen in het dagelijks leven. 
Je kunt je kosteloos aanmelden via 088-023 75 00 of mailen naar 
aanmeldingengestel@farent.nl. We maken op korte termijn een afspraak 
voor een eerste gesprek. Dit gesprek kan thuis, op school of in gemeen-
schapshuizen De Meander of Den Durpsherd plaatsvinden.

Schoolmaatschappelijk werk
Binnen het team in  de gemeente Sint-Michielsgestel werken ook school-
maatschappelijk werkers. Zij werken op de verschillende basisscholen en in 
het voortgezet onderwijs (Elde College en gymnasium Beekvliet). Ouders/
opvoeders, leerlingen èn leerkrachten kunnen rechtstreeks of via de intern 
begeleider of mentor bij hen terecht voor vragen en problemen op het 
gebied van opvoeden en opgroeien.
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