Toewijzing en Financiering Restart op Odyzee
Informatie t.b.v. Toegangen
De gemeenten hebben besloten met ingang van augustus 2020 het jeugdzorgcomponent voor
scholieren die deelnemen aan Restart te financieren op basis van de hulpvraag per cliënt.
ReStart
Restart biedt onderwijs en zorg aan leerlingen die te maken hebben met langdurig verzuim en
waarbij kind-eigen maar ook gezinsproblemen spelen. Het doel van Restart is om deze leerlingen met
een gecombineerd pakket aan onderwijs en jeugdhulp hun schoolcarrière zo goed mogelijk kunnen
vervolgen (actielijn 3). De jeugdhulp bestaat, afhankelijk van de situatie van/rondom de cliënt, uit
psychologische hulp gericht op de leerling zelf (uitvoering door Praktijk Lef) en/of systeemgerichte
therapie (uitvoering door Emergis) gericht op zowel cliënt als het gezin. In de meeste situaties is een
combinatie van beide nodig.

Bekostiging
Gezien het besluit van de gemeenten om:
ReStart te bekostigen via een individuele toewijzing. Hiervoor worden onderstaande
reguliere prestatiecodes ingezet.
De administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken
Een eenduidige werkwijze te ontwikkelen waardoor discussies worden voorkomen.

Werkwijze
De werkwijze geldt vanaf schooljaar 2020/2021 (ingaande per 1 augustus 2020) en loopt via het
reguliere (digitale) berichtenverkeer.
1. Voor de psychologische begeleiding wordt de prestatie (54001) Basis-GGZ ingezet.
Per leerling wijst de gemeente 24 uur toe per leerling voor het gehele traject, hetgeen
inclusief multidisciplinaire afstemming over de cliënt is.
De zorgtoewijzing wordt op naam van Praktijk Lef gesteld (lid van samenwerkingsverband De
Brug).
De duur van de inzet is maximaal 10 maanden.
2. Voor de systeemtherapie wordt de prestatie (45A16) systeemgerichte opvoedinterventie –
extra zwaar - individueel ingezet.
Per leerling wijst de gemeente 40 uur toe gedurende 10 maanden op naam van Emergis (lid
van samenwerkingsverband Jeugdhulpcombinatie Zeeland). Dit is inclusief multidisciplinaire
afstemming over de cliënt.
3. Beschikkingen worden altijd voor 24 uur (Lef) en/of voor 40 uur (Emergis) uur afgegeven, de
betreffende organisaties declareren vervolgens de werkelijke inzet.
In bijna alle situaties is dit aantal uren (meer dan) genoeg.
4. De zorgtoewijzing wordt aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf intake.
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Niet altijd zijn beide onderdelen nodig voor elke Restart leerling. Wat nodig is, wordt bepaald in
overleg tussen school, Emergis en/of Praktijk Lef en gemeente.

Odyzee
1. Maakt afspraken met de uitvoerende jeugdhulpaanbieders over hun vaste betrokkenheid bij
leerlingen van Restart.
2. Draagt zorg dat Emergis en/of Praktijk Lef over de leerling contact opgenomen wordt om de
zorgtoewijzingen te regelen.
3. Start niet met de uitvoering voordat toestemming van de gemeentelijke toegang is
verkregen.
4. Houdt het aantal leerlingen bij die gebruik maakt van deze jeugdhulp.
5. Houdt bij wat het resultaat is van de ingezette hulp/onderwijs.
6. Ziet toe op de gezamenlijke aanpak per cliënt.
7. Odyzee bekostigt de inzet van Emergis en/of Praktijk Lef voor wat betreft adviezen over
leerlingen die geen jeugdhulp toegewezen gekregen hebben van de gemeenten.

Voor vragen over deze regeling kan contact worden opgenomen met Cora Schout, contractmanager.
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