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Op 6 december 2006 werd de stichting Landelijk Kenniscentrum LVG opgericht. Een initiatief van
directeuren van orthopedagogische behandelcentra onder aanvoering van Anton Tobé, toen directeur
van Stichting De Reeve in Kampen. De inzet was om de kennis en ervaring binnen de behandelcentra
te delen en verder te ontwikkelen. Een gezamenlijk kenniscentrum was een logische stap. In korte tijd
werden activiteiten ontplooid om die kennisontwikkeling en verspreiding aan te pakken. Een
tijdschrift was ook daarbij weer een voor de hand liggende beweging.
Het bestaande blad OWO werd omgevormd tot Onderzoek & Praktijk. Daarmee werd de basis gelegd
voor een stevige inhoudelijke samenwerking. Maar er kwamen nieuwe uitdagingen af op de
orthopedagogische zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. De vraag
werd geopperd of daarvoor wel bestaansrecht voor is in de gehandicaptenzorg of een overgang naar de
algemene jeugdzorg. Jaren van discussie volgden en in die periode werd besloten om de inmiddels
hechte vorm van samenwerking van orthopedagogische behandelcentra om te zetten in een
vereniging. Met die vereniging kunnen de belangen van de LVG-jeugdzorg beter behartigd worden. In
verenigingsverband werden krachten gebundeld met als doel het versterken en verder ontwikkelen van
de gespecialiseerde behandelzorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd met gedragsproblematiek en hun gezinnen.
In 2008 werd besloten om de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en de stichting Landelijk
Kenniscentrum LVG naast elkaar op zelfstandige basis neer te zetten. In de vereniging werken de
behandelcentra samen aan kwalitatieve verbetering van de specialistische behandelzorg. Het Landelijk
Kenniscentrum LVG is speerpunt in de kennisontwikkeling en voert deze functie uit met een brede
kring van deelnemende organisaties in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de jeugd-GGZ en justitie.
In december 2010 staan we voor opnieuw voor uitdagingen. Hoe plaatsen we de LVG-jeugdzorg in
een integrale benadering waarmee gezinnen en jeugdigen die hulp krijgen die zij nodig hebben? Hoe
ondersteunen we eerstelijnswerkers op gemeentelijk niveau om problematiek bij kinderen vroegtijdig
te signaleren en sneller passende zorg te bieden? Hoe verbinden we de expertise van jeugdzorg, jeugdGGZ, jeugd-LVG en onderwijs zodat we één samenhangende aanpak ontwikkelen; één kind, één
gezin, één plan? Veel vragen die antwoord moeten krijgen.
Het formuleren van die antwoorden vraagt een gezamenlijke inzet van professionals, instellingen,
beleidsmakers en politiek. In dit proces is één factor van cruciaal belang; het delen van kennis en
ervaring om ieders inzet te verbeteren en om tot gezamenlijk resultaat te komen. Het tijdschrift
Onderzoek & Praktijk is in dit proces een prikkel en een brug. Een prikkel om de dagelijkse praktijk
kritisch tegen het licht te houden; wat doen we en doen we dat goed? Een brug tussen de wereld van
onderzoek en de dagelijkse praktijk; wat weten we eigenlijk en wat kunnen we nog meer gaan
ontdekken én toepassen?
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Gewetensvragen en vragen naar beter weten, het tijdschrift helpt ons om daar twee keer per jaar
kritisch bij stil te staan. Wij wensen u ook in de komende 10 jaar graag toe om op deze manier
Onderzoek & Praktijk op uw pad te treffen.
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