Hulp voor
jou en je
kind
Elker
Postbus 274
9700 AG Groningen
t 050-5239494
e aanmelding@elker.nl
i www.elker.nl

Met Elker sta je er niet alleen voor.

twitter.com/elkergroningen
facebook.com/elkergroningen
youtube.com/elkergroningen

Opvoeden gaat niet vanzelf. Zeker wanneer jij en je
kind een moeilijke tijd doormaken. Bijvoorbeeld door
een scheiding of andere problemen. En wat doe je als
je kind vaak driftig, of juist heel angstig is? Of
wanneer jouw puber veel spijbelt en zich van je
afsluit? Bij wie kun je terecht wanneer je zorgen
hebt over de ontwikkeling van je kind?

Jeugd- en opvoedhulp

Met Elker sta je er niet
alleen voor
Opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend.

maar ook bij ernstige problemen als

Hulpaanbod van Elker

Veilig en vertrouwd

Maar kinderen opvoeden is niet altijd

trauma, gedragsstoornis, mishandeling of

Het hulpaanbod is onderverdeeld in zeven

Alle informatie over jou en je kind is bij

gemakkelijk en gaat zeker niet vanzelf.

psychiatrische problematiek, professioneel

hulpvragen. Op de website van Elker staat

Elker in veilige handen. Onze

We vinden het allemaal belangrijk dat

kunnen ondersteunen.

het volledige hulpaanbod vermeld.

medewerkers hebben geheimhoudings-

Soms weet je als ouder niet meer hoe je

Positieve krachten

Hulpvragen:

voor alle medewerkers beschreven staat

verder moet en lopen conflicten te vaak

We benutten de positieve krachten van het

• Ik weet niet wat er met mijn kind aan de

hoe om te gaan met persoonsgegevens

uit de hand. Dan kun je in een vicieuze

gezin en die van de directe omgeving van

cirkel terechtkomen. Die is zonder hulp

het kind. We gebruiken bijvoorbeeld de

• Heeft mijn kind een trauma?

over een vertrouwenspersoon,

van buitenaf niet altijd te doorbreken.

buurt en de school om daarmee jouw kind

• Help mij en/of mijn kind bij mijn

een klachtencommissie en een

Wat is de juiste aanpak? Hoe kun je

maximale kansen te bieden. Elker sluit aan

jouw kind stimuleren? Hoe verbeter je

en helpt om ouders en kinderen weer in

• Er zijn problemen in ons gezin

de band met je kind? En niet

hun kracht te staan.

• Mijn kind kan niet meer thuis wonen

een kind zich goed kan ontwikkelen.

plicht en er is een privacyreglement waarin

onbelangrijk, hoe krijg je als ouder weer
grip op en plezier in de opvoeding van
je kind?

Contact met de hulpverlener van
Elker

hand is

van een cliënt. Elker beschikt daarnaast

scheiding

cliëntenraad. Meer informatie hierover kun
je op onze website vinden.

• Ondersteuning bij crisis in het gezin

Vragen?

• Ontwikkeling van mijn kind stagneert

Wil je meer weten? Neem gerust contact
op met het Team Aanmelding en Advies.

Bij Elker werken hulpverleners samen met

Telefoon: 0800-3553748 (gratis) of e-mail:

Elk kind is uniek

ouders en andere betrokken organisaties.

aanmelding@elker.nl. Wij streven ernaar

Elker gelooft niet in standaardoplossingen

Wij werken oplossingsgericht en bieden

om binnen vijf werkdagen contact op te

maar gaat uit van jouw (hulp-)vraag. Wij

ondersteuning en hulp op maat.

nemen. Kijk voor meer informatie,

hebben een breed hulpaanbod ontwikkeld

Laagdrempelig en bij jou in de buurt. Je

veelgestelde vragen en het uitgebreide

waarmee wij ouders en kinderen bij lichte

hebt te maken met één hulpverlener/
contactpersoon bij wie je terecht kunt met
al je vragen.

Hulp vragen is
geen zwakte
maar een
kracht.

"Een dip wordt nu
geen crisis meer."

hulpaanbod op www.elker.nl

