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Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden

Bijlage ABVR10.0325/BG.2
Onderwerp

multi

Bereiken dat

mono

1

Algemeen
Regionaal
beleidsplan

multi

Bijdrage geleverd aan het regionale beleidsplan voor bestuurlijke

Beleidsplan GHOR

mono

Vastgesteld meerjarenbeleidsplan GHOR (ter vervanging van het

vaststelling voor 31.12.10.
organisatieplan 2006 – 2009) voor 31.12.10.
Het beleidsplan GHOR is gebaseerd op het regionale beleidsplan.

Communicatie

multi

Bijdragen aan uitwerken verantwoordelijkheid GHOR voor
crisiscommunicatie.

mono

Uitgewerkte mono werkwijze en verantwoordelijkheid GHOR voor
crisiscommunicatie op basis van het regionale
crisiscommunicatieplan voor 31.12.10.

mono

Voor 01.07.10 het meerjarenbeleidsplan Communicatie en PR
GHOR ter boordeling voorgelegd aan de RGF.

mono

Voor 31.12.10 het risicocommmunicatieplan voorgelegd aan de
RGF ter beoordeling.

Kwaliteit
Ketenregie

mono

Uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek voor 01.07.10

mono

Verlenging van het behaalde HKZ – hercertificaat.

mono

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

ICT-kantoorautomatisering

mono

Verhoging bedrijfszekerheid internetverbinding.
Uitvoering vervanging servers GHOR-bureau volgens vastgestelde
voorstellen en planning.

Continuïteitsmanagement

mono

Uitwerking continuïteitsplan 2009 van de overige bedreigende
onderwerpen voor de GHOR. Analyse van knelpunten en
voorstellen voor oplossing hiervan.

Advisering proactie en preventie
Risicoprofiel
multi

Bijdragen aan het opstellen en vaststellen van de scenario’s
behorende bij het risicoprofiel. Bestuurlijke vaststelling voor
01.07.10.

mono

Afstemmen en uitwerken scenario’s met relevante partners voor
01.07.10.

mono

Partners geïnformeerd over vastgesteld risicoprofiel en
vastgestelde scenario’s voor 01.07.10.

Evenementen

multi

Bijdrage geleverd aan de handreiking voor de multidisciplinaire
advisering aan gemeenten; een regionale multidisciplinaire
evenementenkalender is ontwikkeld. Vaststelling en
beschikbaarheid handreiking voor 31.12.10.

mono

Wanneer: Q

100% van de verstrekte adviezen aan gemeenten m.b.t. GHORaspecten voor evenementen vindt plaats na het verzoek om
professionele inschatting van de relevante ketenpartners.

Pagina 1 van 4

2

3

4

Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden

Onderwerp

multi

Bereiken dat

mono
Ruimtelijke plannen

multi

1
Bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire overleggen over
ruimtelijke plannen.
Advisering gericht op het borgen van de veiligheid vanuit GHORaspecten en het bijdragen aan een besluitvormingsstructuur: Norm:
advisering voor alle ruimtelijke plannen in de regio (norm: 100%).

Operationele planvorming
Regionaal crisisplan

multi

Bijdrage geleverd aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van
het crisisplan.
Vastgesteld regionaal crisisplan voor 31.12.10. Risicocommunicatie
is een onderdeel van het regionale crisisplan.

mono

Implementatieplan(ning) GHOR van het (concept) regionaal
crisisplan.
(Concept) regionaal beschikbaar en bekendgemaakt voor 31.12.10.

Rampbestrijdingsplannen,

multi

regionale procedures

Uitvoering jaarplanning 2010 van de multidisciplinaire werkgroep
operationele planvorming. Jaarplanning 2010 is vastgesteld door
de Veiligheidsdirectie.
Advisering door de GHOR gericht op het borgen van de veiligheid
vanuit GHOR-aspecten.

mono

Uitvoering van de jaarplanning 2010 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

Zie regionaal crisisplan. (De 3 GHOR-deelprocessen zijn onderdeel

PSHOR

mono

Beoefende landelijke richtlijn vroegtijdige psychosociale

van het regionale crisisplan).
interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende
gebeurtenissen.
CRIB

multi

Bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire CRIB van het bureau
BGC. (Gemeenten zijn verantwoordelijk voor CRIB).

mono

Bijdrage geleverd in de Programmaraad GHOR Nederland aan de
landelijke werkwijze slachtofferregistratie en verwanteninformatie.

Zorgcontinuïteit

mono

Wanneer: Q

Schriftelijke afspraken met het NRK vastgesteld voor 31.12.10.
Voorbereiden van convenant met Huisartsen in 2010, ter
vaststelling ervan in 2011.
Convenanten vastgesteld voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen,
Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Verloskundigenzorg en Kraamzorg
volgens het regionale zorgcontinuïteitsplan.
Jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur over het regionale
niveau van voorbereiding op continuïteit van zorg.
Implementatie GHOR4all bij de Ziekenhuizen, Huisartsenposten,
Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg,
Verloskundigenzorg en Kraamzorg volgens het regionale
zorgcontinuïteitsplan.
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Onderwerp

multi

Bereiken dat

Wanneer: Q

mono
mono

1

2

1

Evaluatie van de werkwijze GHOR4all onder gebruikers voor
31.12.10. Rapportage met verbeterpunten is opgesteld.

Infectieziekten

mono

(80 % van de) afspraken van de beheergroep infectieziekten voor
31.12.10 uitgevoerd.

Gezondheidsonderzoek

mono

2

Uitgevoerde afspraken met de GGD over de werkwijze van
gezondheidsonderzoek bij grote incidenten.
Verwijzing in het regionaal crisisplan naar de werkwijze GHOR /
GGD. (Gezondheidsonderzoek is een verantwoordelijkheid van de
GGD).

Opleiden, trainen en oefenen
Multi OTO-Jaarplan 2011

multi

Bijdrage geleverd aan het oefenjaarplan 2011. Voor 31.12.10
gereed ter besluitvorming.

Multi OTO-Jaarplanning

multi

2010

Bijdrage geleverd aan uitvoering van de multi OTO-jaarplanning
2010. De multi OTO-jaarplanning 2010 is de basis voor de mono
OTO jaarplanning 2010.

Mono OTO-Jaarplan 2011

mono

Voor 31.12.10 het mono OTO-Jaarplan 2011 ter vaststelling aan de

Mono OTO-Jaarplanning

mono

100 % uitgevoerde mono OTO-Jaarplanning 2010 (bij ongewijzigd

multi

Uitvoering van het afgesproken evaluatieproces: 100% deelname

RGF.
2010
Evaluatieproces

beleid en omstandigheden).
van de GHOR aan multi evaluatietrajecten van de oefeningen.

Vakbekwaamheids-

mono

registratie
Advisering zorginstellingen

Evaluatie van de ingevoerde vakbekwaamheidsregistratie voor
31.12.10. Rapportage met verbeterpunten is opgesteld.

mono

100 % van de door zorginstellingen gevraagde adviezen zijn
behandeld en verstrekt. Adviezen hebben betrekking op het
opleiden, trainen en oefenen van hun rampenopvangplannen en op
hun taken en verantwoordelijkheden in GHOR-deelprocessen.

Materieel
Geneeskundige

mono

Combinaties

Afspraken met BZK over aantal Geneeskundige Combinaties in
Hollands Midden. Voorbereidingen voor de uitvoering ervan.
Bestuurlijk vastgestelde opzet en werkwijze GNK in Hollands
Midden voor 31.12.10.

Jaarplanning

mono

Uitgevoerde jaarplanning onderhoud en beheer voertuigen, GNK,
alarmeringsmiddelen en beschermende kleding.
95% van de meldingen over materieel zijn conform werkafspraken
afgehandeld.

Paraatheid GHOR-functies
Kwalificatieprofielen en
werkinstructies

mono

100% van alle functiebeschrijvingen, kwalificatieprofielen en
werkinstructies zijn vastgesteld, geactualiseerd en beschikbaar op
basis van landelijke ontwikkelingen en regionale behoeften.

1

webapplicatie voor inzicht in actuele capaciteit zorginstellingen en in te nemen acties door de zorginstellingen bij het
voorbereiden op calamiteiten
2
De beheergroep infectieziekten, een overlegvorm tussen GHOR en GGD, heeft als doel gesteld de slagvaardigheid te
vergroten van het voorbereiden en het optreden bij grootschalige uitbraken van infectieziekten.
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Onderwerp

multi

Bereiken dat

mono
24-uurs paraatheid

mono

1
Kwantitatieve beschikbaarheid van GHOR-functionarissen:
100% beschikbaarheid van het paraatheidsrooster voor de RGF,
HSGHOR en HAc.
Beschikbaarheid van afspraken paraatheidsregeling OvDG, GAGS,
PSHOR en SIGMA.

mono

Kwalitatieve beschikbaarheid van GHOR-functionarissen:
functioneringsgesprekken met elke OvDG, HSGHOR en HAc.

Alarmering en opschaling

multi

Afspraken gemaakt met de partners over herziene en vastgestelde
protocollen voor alarmering en opschaling

Operationele inzet
Multi evaluaties

multi

Bijdragen aan uitvoering multidisciplinair evaluatieproces:
100% deelname aan multi evaluatietrajecten van de inzetten

Mono evaluaties

mono

Evaluatie van de operationele inzetten: 100% deelname aan mono
evaluatietrajecten van de inzetten

Uitvoering

mono

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

GMK en RCC
Multi beleidsplan

multi

Informatievoorziening
Netcentrisch werken

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

multi

Wanneer: Q

Bijdrage geleverd aan de invoering van de Informatievoorziening in
de operationele staven w.o. van de GHOR; Netcentrisch werken en
Cedric zijn geïmplementeerd.
De applicatieomgeving CEDRIC (component Tekst) is succesvol
geïmplementeerd, getest en geaccepteerd.

Pagina 4 van 4

2

3

4

