Jaarplan OTO stimuleringsgelden
Netwerk Acute Zorg Noordwest
1.

Algemeen

Dit jaarplan OTO is het plan voor de uit te voeren OTO-activiteiten voor komend jaar. In het jaarplan OTO
wordt vastgesteld waarom welke OTO-activiteiten, met welke doelen en voor welke doelgroepen in het
desbetreffende jaar ontwikkeld en uitgevoerd gaan worden. Het jaarplan heeft het karakter van een
werkplan: wie gaat wat doen het komende jaar (en wat gaan we niet doen) op basis van concrete,
haalbare, meetbare en inspirerende doelen.
Het jaarplan OTO wordt opgesteld in lijn met het OTO-meerjarenbeleidsplan, en op basis van
(zelf)evaluaties, resultaten en ervaringen uit het voorgaande jaar. De functie van het jaarplan is sturing te
geven aan de inzet van OTO-activiteiten in het komende jaar, zodat deze leiden tot kwaliteitsverbetering
van de voorbereiding op rampen door sleutelfunctionarissen en daarmee tot kwaliteitsverbetering van de
crisisbeheersingsorganisatie.

NB De schuingedrukte tekst is verduidelijking en kan verwijderd worden als het plan wordt ingevuld.
2.

Aanleiding tot OTO activiteiten
Beschrijf hoe de OTO-activiteiten bepaald zijn.

…
Denk hierbij aan activiteiten voortvloeiend uit de zelfevaluatie-check, opdrachten uit het
meerjarenbeleidsplan OTO, aanbevelingen uit evaluaties van OTO-activiteiten, jaarverslag,
organisatieveranderingen, externe invloeden of verandering in wet- en regelgeving.
Je kunt hier ook aangeven welke OTO-activiteiten in het vorige jaar zijn uitgevoerd en wat daar op
hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen bij waren (basis voor richting jaarplan).
3.

Startsituatie
Wat is de startsituatie aangaande OTO bij de start van het betreffende jaar in de instelling?

…
Wat is er tot nu to bereikt? Waar zijn bepaalde sleutelfunctionarissen al wel in opgeleid, getraind en
geoefend en wat kennen/kunnen ze nog niet? Aan welke randvoorwaarden wordt reeds voldaan?

4.

Gewenste eindsituatie
Wat is de gewenste situatie aangaande OTO op het einde van het betreffende jaar in de instelling?

…
In algemene bewoordingen. Bij vraag 5 wordt dit specifieker gemaakt in doelstellingen.

5.

Doelen
Wat zijn de doelstellingen? (SMART)
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…
Op welke doelgroepen (sleutelfunctionarissen) hebben deze doelen betrekking?
Wat moeten deze groepen doen, leren, trainen of oefenen? Waarop worden de inhoudelijke accenten
gelegd?

6.

Zelfevaluatie-check
Hoe staat de instelling er op dit moment voor op de zelfevaluatie-check?

Scoor de items uit de zelfevaluatie-check voor het huidige moment en stuur deze mee als bijlage.
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7.

Jaarplanning (samenvatting aanvragen)

Projectnr

Planning

OTO-activiteit

Beschrijving/Doel

Doelgroep

Indien gerealiseerd,
werkelijke kosten
(gefactureerd)

(Achteraf invullen)

1
2
3
4
5
6
7
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