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Modelplan GROP
Het geactualiseerde modelplan GROP is als eindconcept gereed en inmiddels beperkt
verspreid onder de GROP coördinatoren. Reden daarvoor is dat er nog afgestemd moet
worden of het GROP nog bestuurlijk moet worden vastgesteld. Zodra dit bekend is,
dan wel zodra het GROP vastgesteld is, zal het modelplan GROP op Kennisnet
geplaatst worden. De animatie over het ge-update GROP welke Therese Claassen
heeft ontwikkeld is via de volgende link te bekijken: GROP animatie

Terugkoppeling stuurgroep OTO en voortgang project ‘Samen beter
voorbereid’
Tijdens de OTO stuurgroep van 4 december is het OTO kwaliteitskader vastgesteld.
Afgesproken is dat in de eerste week van maart 2013 het kwaliteitskader wordt
gelanceerd, gezamenlijk met de nieuwe OTO toolkit. Daarvoor is er een
implementatieplan opgesteld, wat uitgaat van een regionale aanpak met centrale
ondersteuning (opleiding visiteurs).
Over eventuele continuering van het project ‘Samen beter voorbereid’ is nog geen
duidelijkheid.

Terugkoppeling ALV GGD
Op 30 november is in de ALV GGD Nederland het kwaliteitskader OTO besproken. De
directeuren PG zijn enthousiast over het document en met name ook de mogelijkheid
die het kwaliteitskader biedt om bij elkaar in de keuken te kijken door middel van
visitaties. Ook het zelfdiagnose instrument wat in het kwaliteitskader is opgenomen
wordt gezien als een goed middel om als GGD zelf na te gaan hoe je ervoor staat. In
de ALV is dan ook besloten het kwaliteitskader OTO vast te stellen, met de
kanttekening dat het een dynamisch document moet zijn en dat in de toekomst
bepaalde normen nog kunnen worden doorontwikkeld. Als eerste stap in de
implementatie wordt het kader voor de volgende ALV opnieuw geagendeerd.
Het (concept) kwaliteitskader is te vinden op GGD Kennisnet

Terugblik netwerkbijeenkomst ‘GHOR en GGD samen aan de slag’
18 december 2012
GHOR Nederland en GGD Nederland organiseerden op 18 december een gezamenlijke
netwerk bijeenkomst voor alle OTO-functionarissen in de GHOR en GGD. Deze
bijeenkomst over opleiden, trainen en oefenen (OTO) was een vervolg op de geslaagde
bijeenkomst die in maart dit jaar in Almere plaatsvond. Tijdens het ochtendprogramma
is in een aantal presentaties ingegaan op OTO in de regio, wat daar bij komt kijken en
hoe je dit als GGD en GHOR samen op kan pakken. In de regio’s loopt men vaak tegen
dezelfde uitdagingen aan, dus kan het verfrissend zijn van collega’s te zien en te horen
hoe zij daar mee om gaan. Tijdens de hele dag was er gelegenheid om elkaar beter te
leren kennen. In de middag was er een informatiemarkt met een grote diversiteit aan
OTO-aanbieders. Dit was een unieke mogelijkheid om in één keer met meer dan
zestien OTO-aanbieders te spreken. Dit onderdeel werd bijzonder gewaardeerd door de
deelnemers.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2013!

Contactgegevens GROP coördinatoren
Een actuele lijst GROP-coördinatoren is te vinden op GGD Kennisnet.
Contactgegevens GGD Nederland
Secretariaat

Maike Kuijken, T 030 25 25 060, E mkuijken@ggd.nl
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