
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: juni 2022

Betreft 
X Agendering 

X na agendaverzoek
X Elker

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek Elker / locatie Haydnlaan 6, gebouw A (Gebouw A is het gebouw dat je ziet zodra je het 
terrein op komt via de Helperzoom (boven de ingang staat ook ‘hier melden’).

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
N.v.t.

Korte samenvatting:
Sinds jaar en dag (met een oorsprong in 1865) biedt Elker gespecialiseerde jeugdhulp aan kinderen, 
jongeren - en hun netwerk - in Groningen en de ommelanden. We bieden een breed scala aan 
interventies en behandelingen, van ambulante hulp tot zorg in combinatie met wonen, aan 0-tot 
18+-jarigen. Ook bieden we intensief speciaal onderwijs via onze eigen school (basis en voortgezet). 
Zo zijn we ook een grote Groningse werkgever met enkele honderden medewerkers in dienst. Als 
aanbieder van jeugdhulp en onderwijs zijn we een strategische partner van de gemeente Groningen 
en trekken we vanuit diverse perspectieven (o.a. jeugdzorg, onderwijs, financiën, vastgoed) samen 
op met de gemeente. Zo bezien hechten we ook waarde aan een goede relatie met de gemeenteraad
en aan een raad die goed is geïnformeerd over ons domein

Programma

Onderdee
l Inhoud Duur 

(min.)
Welkom Opening en voorstellen 10

Introductie Wat is jeugdhulp en wat is hierin 
de positie van Elker? 15

Verdieping
Bezoek aan Hulp bij scheiding en
Kleinschalige voorzieningen in 
twee groepen. Bij terugkomst 
korte reflectie.

70

Toekomst Hoe ziet onze toekomst eruit? 15

Afronding Slotbeschouwingen vanuit de 
raad en afsluitende woorden 10



Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om werkbezoek. 
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