Jaarplan 2011 GHOR Hollands Midden

Onderwerp

multi

Bereiken dat

mono
Algemeen
Beleidsplan GHOR

mono

Wanneer: Q
1

2

3

Opgesteld meerjarenbeleidsplan GHOR (ter vervanging van het
organisatieplan 2006–2009).
Het beleidsplan GHOR is gebaseerd op het regionaal beleidsplan.

mono

Geëvalueerde en opgestelde product- en procesindeling van de
GHOR op basis van regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.

Communicatie

multi

Bijdrage geleverd aan uitvoering regionaal plan professionalisering
crisiscommunicatie.

Kwaliteit

mono

Uitvoering regionaal plan professionalisering crisiscommunicatie.

mono

Vastgestelde werkwijze regionale risicocommunicatie.

mono

Uitvoering beleidsplan Communicatie GHOR.

multi

Bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een regionaal
multidisciplinair kwaliteitssysteem conform de Wet
veiligheidsregio’s.

Ketenregie

mono

Verlenging van het behaalde HKZ–hercertificaat.

mono

Ketenpartners blijvend betrekken bij (veranderings)processen
m.b.t. opgeschaalde hulpverlening.
Continu proces a.g.v. wijziging regionale dan wel landelijke situatie
(o.a. aanpassing wetgeving).

ICT-kantoorautomatisering

mono

Verhoging bedrijfszekerheid door overgang naar het RDOGnetwerk.

Continuïteitsmanagement

mono

Continuïteitsplan GHOR is geëvalueerd en geactualiseerd.

Advisering
Regionaal Risicoprofiel

mono

Concept regionaal risicoprofiel is afgestemd met de ketenpartners.
Bestuur is geïnformeerd over de resultaten van deze afstemming.

Evenementen

mono

Ketenpartners zijn geïnformeerd over het vastgestelde risicoprofiel.

multi

Bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire werkgroep

multi

Bijdrage geleverd aan een vastgesteld regionaal multidisciplinair

evenementen.
evenementenbeleid.
multi

Bijdrage geleverd aan de uitvoering van het regionaal
multidisciplinair evenementenprotocol.

mono

Opgesteld regionaal monodisciplinair evenementenbeleid.

mono

De GHOR adviseert gemeenten over inzet geneeskundige
hulpverlening en gezondheidskundige aspecten bij B- en Cevenementen.
Op basis van de door gemeenten toegezonden risicoanalyse bij
adviesaanvragen voor vergunningen adviseert de GHOR met de
beschikbare capaciteit over 60 aanvragen.

Advisering risicobeheersing

multi

Bijdrage geleverd aan multidisciplinaire advisering
risicobeheersing.

mono

Door directeur GHOR vastgestelde monodisciplinaire criteria voor
advisering risicobeheersing.
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mono

Wanneer: Q
1

Operationele planvorming
Regionaal beleidsplan

multi

Regionaal crisisplan

multi

Bijdrage geleverd aan het regionaal beleidsplan.
Bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire voorbereidingen voor de
ontwikkeling van het regionaal crisisplan.

mono

Overzicht van de gevolgen van het Referentiekader Regionaal

2

3

Crisisplan voor de GHOR-organisatie.
Multidisciplinaire

multi

convenanten

Bijdrage geleverd aan de planning en de uitvoering hiervan voor
het opstellen en vaststellen van convenanten met multidisciplinaire
crisisbeheersingspartners.

Rampbestrijdingsplannen,

multi

regionale procedures

Uitvoering jaarplanning 2011 van de multidisciplinaire werkgroep
operationele planvorming.
Jaarplanning 2011 is vastgesteld door de Veiligheidsdirectie.
Advisering door de GHOR gericht op het borgen van de veiligheid
vanuit GHOR-aspecten.

multi

Bijdrage geleverd aan een vastgesteld decontaminatieprotocol.

mono

Uitvoering van de jaarplanning 2011 van de multidisciplinaire
werkgroep operationele planvorming: vastgestelde plannen en
procedures beschikbaar en bekendgemaakt onder de operationele
functionarissen en binnen het GHOR-bureau.

GHOR-deelprocesplannen

mono

Met GGD en RAD zijn verantwoordelijkheden en processen
vastgesteld volgens een overeengekomen methode.
Uitvoering gegeven aan de Wet veiligheidsregio’s, waarbij GGD
(voor 12 en 24) en RAD (voor 13) proceseigenaar worden.
Kerntaak GHOR op regie, aansturing, coördinatie en advisering.

Informatievoorziening

mono

Toegepaste IASV-principes (Informatie Architectuur Sector

Slachtofferregistratie

multi

Bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire werkgroep CRIB gericht

Veiligheid) op de 3 deelprocesplannen GHOR.
(CRIB)

op het aansluiten van slachtofferregistratie op GHOR-processen.
mono

Werkwijze CRIB is afgestemd met Traumacentrum WestNederland. Afspraken hierover tussen ziekenhuizen en gemeenten
zijn vastgelegd. Vastgestelde werkwijze door directeur GHOR voor
01.07.11.

Zorgcontinuïteit

mono

Uitgevoerd regionaal zorgcontinuïteitsplan(ning) 2011.

mono

Werkwijze GHOR4all is geëvalueerd onder gebruikers.

mono

Regionale bijdrage aan de uitvoering van het landelijk
meerjarenbeleidsplan voor de doorontwikkeling GHOR4all.

Beheergroep crisis en

mono

incidenten van de GGD

Meewerken aan de totstandkoming van de beheergroep en
activiteiten uitvoeren.
De beheergroep valt onder GROP (GGD-Rampenopvangplan).

Opleiden, trainen en oefenen
Multi OTO-jaarplan 2012

multi

Bijdrage geleverd aan het OTO-jaarplan 2012. Voor 31.12.11

Multi OTO-jaarplanning

multi

Bijdrage geleverd aan uitvoering van de multi OTO-jaarplanning

gereed ter besluitvorming.
2011

2011. De multi OTO-jaarplanning 2011 is input voor de mono OTOjaarplanning 2011.
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Mono OTO-jaarplan 2012

mono

Wanneer: Q
1

2

3

Voor 31.12.11 is het mono OTO-jaarplan 2012 gereed ter
bestuurlijke vaststelling.

Mono OTO-jaarplanning

mono

De GHOR voert 100% uitgevoerde mono OTO-jaarplanning 2011

Evaluatieproces

multi

Uitvoering van het afgesproken evaluatieproces: 100% deelname

Vakbekwaamheids-

mono

100% van de OTO-activiteiten van de operationele functionarissen

mono

100% van de aangevraagde adviezen zijn verstrekt.

mono

Bijdrage geleverd aan het inzetmodel voor additionele

2011

(bij ongewijzigd beleid en omstandigheden).
van de GHOR aan multidisciplinaire evaluaties.

registratie
Advisering zorginstellingen

zijn geregistreerd, inclusief de waargenomen aandachtspunten.

Materieel
Geneeskundige
Combinaties

bijstandscapaciteit om onder opgeschaalde omstandigheden
verantwoorde zorg te bieden vanaf 2015.
mono

Implementatie van het spreidingsmodel geneeskundige combinatie
(afspraken met omliggende regio’s). Voorwaarde is dat BZK in
2010 het herspreidingsbesluit neemt.

mono

De 2 haakarmbakken zijn omgebouwd en ingericht voor inzet bij
evenementen en oefeningen.

Jaarplanning

mono

Uitgevoerde jaarplanning onderhoud en beheer voertuigen, GNK,
alarmeringsmiddelen en beschermende kleding.

Paraatheid GHOR-functies
Kwalificatieprofielen en

mono

werkinstructies

100% van alle functiebeschrijvingen, kwalificatieprofielen en
werkinstructies zijn vastgesteld, geactualiseerd en beschikbaar
conform eisen uit de Wet veiligheidsregio’s.

24-uurs paraatheid

mono

Kwantitatieve beschikbaarheid van GHOR-functionarissen:
100% beschikbaarheid van het paraatheidsrooster voor de
operationeel directeur GHOR, HSGHOR en HAc.
Beschikbaarheid van afspraken paraatheidsregeling OvDG, GAGS,
PSHOR en SIGMA.

mono

Kwalitatieve beschikbaarheid van GHOR-functionarissen:

mono

100% van de GHOR-functionarissen was na alarmering binnen de

functioneringsgesprekken met elke OvDG, HSGHOR en HAc.
Alarmering en opschaling

afgesproken tijd aanwezig.
Operationele inzet
Multi evaluaties

multi

Bijdrage geleverd aan uitvoering multidisciplinair evaluaties en de
uitvoering van verbeterpunten:
100% deelname aan multidisciplinaire evaluaties van de inzetten.

Mono evaluaties

mono

Evaluatie en uitvoering verbeterpunten van de operationele
inzetten: 100% deelname aan monodisciplinaire evaluaties van de
inzetten.

Uitvoering

mono

GHOR voldoet aan de GRIP voor 100% van de operationele
inzetten.

GMK en RCC
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Multi beleidsplan

multi

Informatievoorziening
Netcentrisch werken

Wanneer: Q
1

2

3

Bijdrage geleverd aan een meerjarenbeleidsplan multidisciplinaire
informatievoorziening. Opgesteld plan door werkgroep MDI.

multi

Bijdrage geleverd aan de invoering van de informatievoorziening in
de operationele staven w.o. de GHOR. Netcentrisch werken in
LCMS (CEDRIC) is geïmplementeerd.
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