
Start Argumentenkaart

Start Informatiekaart

Deze Argumentenkaart geeft, vanuit het perspectief 

van gemeenten, een overzicht van argumenten voor en 

tegen het aanbieden van specialistische jeugdzorg. Deze 

kaart gaat uit van het politieke voornemen gemeenten 

verantwoordelijk te maken voor alle jeugdzorgtaken. 

De transitie jeugdzorg staat op deze kaart dus niet ter 

discussie. Onder specialistische jeugdzorg worden zorg en 

ondersteuning verstaan voor kinderen en/of ouders met 

verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en  

Deze Informatiekaart biedt een overzicht van diensten  

die gemeenten zouden kunnen bieden in het kader van 

specialistische jeugdzorg. Hiernaast biedt deze kaart cijfers 

en feiten over cliënten van de William Schrikker Groep,  

handicaps die ernstige opvoed- en opgroeiproblemen 

hebben, die zij zelf niet kunnen oplossen. Specialistische 

jeugdzorg wordt geboden op vrijwillige basis of op 

basis van een wettelijke kinderbeschermings-maatregel, 

uitgesproken door de rechter. 

De kaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek  

en drie denksessies met deskundigen. Met dank aan  

alle deelnemers voor hun denkwerk. 

aanbieder van specialistische jeugdzorg. De kaart is  

gemaakt op basis van literatuuronderzoek en drie  

denksessies met deskundigen. Met dank aan alle  
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