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Doen wat nodig is! 

 
Visie op de toekomst van de Orthopedagogische Behandelcentra 

 
 
 
 
Perspectief: doen wat nodig is 
De Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s) zetten zich in voor het creëren van 
perspectief voor jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblematiek en hun gezinnen. Perspectief op een zelfstandig leven en op 
meedoen in de samenleving, daar waar nodig met ondersteuning en behandeling. De OBC’s 
doen wat jeugdigen uit deze doelgroep daarvoor nodig hebben: het bieden van 
gespecialiseerde behandeling, toegespitst op personen met een licht verstandelijke 
beperking en de bijkomende problematiek. Die behandeling heeft als doel dat jeugdigen zich 
naar hun mogelijkheden ontwikkelen, hen te leren omgaan met hun beperking en om de 
bijkomende problematiek te verminderen. De context c.q. gezinssituatie wordt daarbij altijd in 
de behandeling meegenomen en betrokken. 
 
 
Samenwerking met een orthopedagogische blik 
Jeugdigen met een LVB, d.w.z. met beperkingen in cognitieve functies en in adaptieve 
vaardigheden1, zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van allerlei bijkomende problematiek en 
lopen risico op allerlei gebied: sociale en economische armoede, werkloosheid, 
slachtofferschap, criminaliteit, verslaving etc. Jeugdigen zijn gebaat bij een integrale aanpak 
van hun situatie waarbij samenwerking tussen diverse disciplines binnen en buiten het OBC 
cruciaal is. Ook hier is een contextuele aanpak noodzakelijk. De OBC’s willen in de 
samenwerking met andere organisaties (op het gebied van zorg, onderwijs, 
arbeidstoeleiding, verslaving, politie en justitie etc.) werken vanuit één en dezelfde 
contextuele visie. De OBC’s willen aan diezelfde organisaties kennis leveren om tot een 
beter begrip en een betere behandeling te komen van de doelgroep. En dat begint met het 
leveren van kennis aan het voorveld, zodat een licht verstandelijke beperking in een zo vroeg 
mogelijk stadium wordt herkend. Hierdoor kan tijdig de juiste vorm van ondersteuning 
worden ingezet, waardoor een beroep op zwaardere zorg in een later stadium zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. Maar waardoor ook het risico op sociale en economische 
armoede, werkloosheid, slachtofferschap, criminaliteit, verslaving etc. wordt verkleind. 
Een integrale aanpak is essentieel om de kansen op maatschappelijke participatie van deze 
jeugdigen te bevorderen. 
 
 

 
1 zie https://www.kenniscentrumlvb.nl/product/publicatie-jeugdigen-en-jongvolwassenen-met-een-licht-
verstandelijke-beperking/  
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Maatwerk voor een diverse doelgroep 
Doen wat jeugdigen en gezinnen nodig hebben, betekent dat er maatwerk wordt geleverd. Er 
zijn grote verschillen in aard en ernst van de problematiek. Elke jeugdige verdient een eigen 
aanpak, zoveel mogelijk in en met het eigen gezin. 
Soms is de problematiek dermate ernstig en complex of is de gezinssituatie op dat moment 
ongeschikt of onveilig, dat behandeling in een verblijfssetting onvermijdelijk is. De OBC’s 
streven ernaar om het verblijf zo kort mogelijk te laten zijn.  
Het doel is een zo snel mogelijke terugkeer naar het gezin, waarbij samen met het gezin 
gekeken wordt naar een veilige opvoedsituatie met mogelijkheden voor ontwikkeling van de 
jeugdige. Een opname is bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de gezinssituatie van de jeugdige. 
Wanneer een terugplaatsing in het gezin niet mogelijk is, wordt gekeken naar perspectief 
voor verblijf waar de jongere in een zo normaal mogelijke omgeving kan opgroeien. Waar dat 
is, hangt af van de behoefte van de jongere; bijvoorbeeld een pleeggezin of gezinshuis, maar 
mogelijk ook een andere vorm van wonen.  
 
De OBC’s kennen een diversiteit aan behandelvormen, parallel aan de diversiteit en 
complexiteit van de problematiek van de jeugdigen en hun gezinnen. Maatwerk betekent een 
verdere doorontwikkeling van deze diversiteit, opdat elke jeugdige de jeugdhulp ontvangt die 
hij nodig heeft. Dit betekent dat er voor jeugdigen waarvoor een opname de enige 
mogelijkheid is zeer gespecialiseerde behandelplaatsen zijn, en ook nodig zullen blijven. De 
OBC’s investeren in het ontwikkelen van expertise om de brede doelgroep van de OBC’s 
maar ook van groepen die meer nodig hebben, van de juiste zorg te voorzien. 
 
 
Nieuwe behandelvormen in ontwikkeling 
In de afgelopen jaren hebben de OBC’s fors ingezet op het ontwikkelen en inzetten van 
behandelvormen die opnames zoveel mogelijk moeten voorkomen: behandelvormen “thuis 
en tussen thuis en residentie”, en (zeer) intensieve ambulante behandelvormen als 
alternatief voor opname en voor het verkorten van de behandelduur. Die ontwikkeling wordt 
in de komende jaren doorgezet. Ook daarbij wordt de samenwerking met de jeugdige en zijn 
gezin versterkt: we doen het samen met de jeugdige en zijn of haar systeem. We doen 
datgene wat het mogelijk maakt dat cliënten zelf de regie voeren. 
De OBC’s blijven ook de intramurale behandelvormen doorontwikkelen, om ze beter, anders 
(kleinschalig) en korter vorm te geven. 
De OBC’s zetten in op de verdere ontwikkeling en het verdere gebruik van digitale 
zorgtechnologie. Ook dat levert een bijdrage aan het zoveel mogelijk voorkómen van 
opnames. Hierbij past het ondersteunen van de jeugdigen bij de deelname aan een digitale 
samenleving. 
 
 
Oog voor chroniciteit 
Veel jeugdigen uit de doelgroep van de OBC’s en hun gezinnen zijn ook na de fase van 
behandeling aangewezen op passende vormen van ondersteuning en begeleiding. Alle 
goede resultaten van de behandeling ten spijt: de LVB zal niet overgaan, deze is chronisch. 
En er zijn grenzen aan de mogelijkheden van veel jeugdigen. In het verlengde van de 
kerntaak van de OBC’s – het bieden van behandeling aan jeugdigen met een LVB en 
ernstige gedragsproblematiek – willen de OBC’s hun expertise inzetten bij de doorlopende 
ondersteuning die deze jeugdigen en hun gezinnen blijvend nodig zullen hebben, ook in de 
samenwerking met andere organisaties. 
Daarbij komt dat de overgang naar volwassenheid voor deze jeugdigen extra uitdagingen 
met zich meebrengt, in vergelijking met jeugdigen zonder LVB. Veelal is ondersteuning nodig 
op alle levensterreinen: continuïteit van zorg, onderwijs, werk of dagbesteding, wonen, 
inkomen, vrijetijdsbesteding. Die ondersteuning moet vanuit een specifieke LVB-expertise 
voorhanden zijn. Daaraan willen de OBC’s hun bijdrage leveren. 
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Tot slot 
Perspectief op een zelfstandig leven en op deelname in de samenleving, daar gaat het om. 
En daar waar nodig met ondersteuning. In een samenleving die almaar ingewikkelder wordt 
en almaar meer eisen stelt aan burgers, is deelname niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Een deel van de jeugdigen die wij ontmoeten zullen langdurig op ondersteuning aangewezen 
zijn door de chroniciteit van de beperking. Hier moet oog voor zijn maar ook financiering.  
De OBC’s zetten de komende jaren in op het zo goed mogelijk voorbereiden van jeugdigen 
op hun toekomst. Daar zijn soms  intensieve behandeltrajecten voor nodig, periodieke 
vinger-aan-de-pols-contacten en op- en afschalen afhankelijk van de vraag en levensfase; 
behandeltrajecten die de OBC’s met professionaliteit en passie willen bieden. 
 

 
 
 

april 2021 

Kortom: 

• Wij werken samen met gezinnen aan perspectief gericht op sociale, 
maatschappelijke en economische participatie (waar nodig met 
ondersteuning of alternatieven). 

• Wij blijven onze kennis voor jeugdigen met een licht verstandelijke 
beperking en hun gezinnen doorontwikkelen in behandelvormen. 

• Hierbij werken we het liefst thuis en alleen als het niet anders kan, volgt 
een korte behandelopname. 

• Voor jeugdigen waar geen thuis meer is, dienen passende woonvormen 
beschikbaar te zijn (gezinshuizen, pleegouders, kleinschalige 
woonvoorzieningen) waardoor langdurig verblijf in een behandelsetting 
wordt voorkomen. 

• Wij werken samen met andere partijen zoals het voorliggend veld en de 
wijkteams om een licht verstandelijke beperking tijdig te herkennen en om 
gezinnen, daar waar dat nodig is, langdurig te ondersteunen als de 
behandeling is afgerond. 


