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In deze rubriek wordt naar recent verschenen publicaties verwezen
die voor de LVG-sector relevant zijn.
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GELEZEN
In deze rubriek worden artikelen en boeken besproken die recent zijn uitgebracht
en bij het VOBC LVG zijn in te zien of, als het om artikelen gaat, zijn op te vragen.

Moonen, X. M. H. (2009). Kwaliteit en inspraak voor jeugdigen met een lichte verstandelijke
beperking. In F. van Beek, & L. Rutjes. Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg. Wat kinderen en
jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen (Q4C). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN: 978.90.313.6878.5.
Een mooie paragraaf uit het eerste hoofdstuk van het boek van Van Beek en Rutjes: “Jeugdigen
hebben vier basisbehoeften om gelukkig te kunnen opgroeien en zich optimaal te ontwikkelen: de
behoefte aan veiligheid, relatie, autonomie en competentie. (…) Meerdere (kwaliteits)standaarden
gaan nadrukkelijk en uitsluitend in op [slechts; AP] één van deze zaken, zoals de hulpverlening
garandeert de veiligheid van de jeugdigen, of jeugdigen kunnen contact (onder)houden met familie en
vrienden.” Het Europese project Quality4-Children (Q4C) is op alle basisbehoeften van de jeugdigen
en hun ouders gericht. Het Nederlandse Q4C-team legt daarbij een zwaar accent op een intensieve en
kwalitatieve bijdrage van uitsluitend de cliënt zelf. Dit heeft tot het document „Kwaliteitsstandaarden
Jeugdzorg Q4C‟ geleid. Deze standaarden worden door de Vereniging van Orthopedagogische
Behandelcentra (VOBC) meegenomen in de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de
aangesloten behandelcentra. Het intensief betrekken van LVB-jeugdigen is van grote waarde, niet
alleen vanuit rechtspositionele overwegingen (Verdrag inzake de Rechten van het Kind, IVRK), maar
ook m.b.t. het vormgeven van hun specifieke zorg en beleid van de instelling waar zij verblijven* en
het versterken van de effecten van de hulpverlening.
AP
* Moonen, X. M. H. (2006). Verblijf, beeld en ervaringen van jongeren opgenomen in een
orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Maastricht:
Datawyse. Academisch proefschrift.
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