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1. Inloggen / basisgegevens jaarplan 

Het is belangrijk om eerst een goede inventarisatie te maken van de OTO activiteiten die 

u binnen uw organisatie wilt gaan uitvoeren in het volgende kalenderjaar. 

Het digitaal invullen van het OTO-jaarplan kan uitsluitend via de browser Mozilla Firefox, 

Google Chrome of Safari. De browser Internet Explorer 8.0. is niet geschikt en wordt 

daarom afgeraden om te gebruiken. Het adres voor het indienen van het jaarplan is: 

http://otosubsidieaznnn.nl 

U wordt dan doorgelinkt naar de standaard browser van uw organisatie.  Wanneer de 

standaard browser Internet Explorer is, dan kunt u de link kopiëren en plakken in de 

bovengenoemde browsers.  

U komt dan op de inlogpagina. 

 

U kunt nu inloggen met uw e-mail adres (dit is het e-mailadres waar u de inlogcode op 

hebt ontvangen) en de code die u hierbij ontvangen heeft. Bewaar de inlogcode goed. U 

hebt deze nodig om weer in te loggen in het jaarplan en het indienen van facturen. 
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1. Advies: Lees eerst de informatiepagina.  

 

 

2. Daarna gaat u via het menu links naar jaarplan.  

Door op toevoegen te klikken kunt u het betreffende jaar aanmaken waarvoor u de 

subsidie aanvraagt. U voert nu de gevraagde gegevens in en u klikt op opslaan.  
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3. Klik tabblad Basisgegevens open 

Om het jaarplan verder in te vullen klikt u rechts op details. Hier vult u de 

basisgegevens in. 

 

De meeste basisgegevens staan al vermeld.  

Stand van zaken 

Hier geeft u aan wat de stand van zaken is op het gebied van crisismanagement en OTO-

activiteiten (beginner/gevorderde). U kunt hier ook iets zeggen over de ontwikkelingsfase 

waar de organisatie in zit (o.a. agenderen, ontwikkelen, informeren, implementeren, 

onderhouden). Vragen die u hierbij kunnen helpen: 

Wat is eerder al gedaan? 

Wat zijn belangrijke leerpunten voor de organisatie uit eerdere oefeningen? 

In hoeverre is het ‘hoger management’/bestuur betrokken bij OTO-activiteiten? 

Welke thema’s (crisistypen) zijn belangrijk voor uw organisatie? 

 

Ambities 

Hier geeft u aan wat de crisisambitie van de organisatie is. Deze crisisambitie kan worden 

overgenomen uit het crisisplan of beleidsplan en vertaald worden naar de OTO-ambitie.  

Als de ambities niet op een hoger niveau bepaald zijn, kunt u ook volstaan met de 

ambities voor het komende jaar. Vragen die u hierbij kunnen helpen: 

Waar moeten we in ieder geval aan voldoen (wettelijke verplichting)? 

Hoe ziet crisismanagement in onze organisatie er in de toekomst uit? 

Wat zijn de ambities voor het komende jaar/jaren? 

Doelgroepen 

Hier geeft u aan wat de scope/reikwijdte van het OTO-plan is. Op wie/wat gaat het 

programma zich richten? Deze rollen/functies en/of (crisis)teams staan meestal 

beschreven in de crisisplannen. In het OTO-plan wordt beschreven hoe en met welke 

frequentie deze rollen of teams worden getraind.  
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Evaluatie 

Hier geeft u aan op welke manier u de OTO-activiteiten wilt evalueren/monitoren. Dit 

geeft u inzicht in de input, troughput, output en outcome.  

Akkoord RvB 

U hoeft alleen nog maar, als er een akkoord van de RvB of Directie is, op het vakje 

akkoorddatum te klikken. Er verschijnt een kalender waarin u de datum van akkoord 

kunt aanklikken (zie rode pijl). Het vinkje bij de vraag: ‘akkoord RvB’ wordt dan vanzelf 

ingevuld. Klik op opslaan. 

 

2. Invoeren van OTO-activiteiten 

Klik op het tabblad OTO-activiteiten 

 

Per OTO-activiteit klikt u op toevoegen. Bij het invullen van de OTO-activiteit volgt u 

het invulschema. Bij standaard aanbod kunnen meerdere activiteiten worden ingevuld. 

Onder standaard aanbod wordt het OTO-programma Crisisbeheersing & OTO bedoeld. U 

kunt hiervoor gebruik maken van de OTO-Catalogus; versie augustus 2018.  
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Via de button opslaan komt u terug op het totaal overzicht van het tabblad. Klikt u op de 

button bewerken dan komt u bij het betreffende onderwerp en kunt u eventuele 

aanpassingen doorvoeren. 

 

aandachtspunten: 

- Gevraagd wordt; de startdatum: hiermee wordt bedoeld de datum van de start 

van de OTO-activiteit. Dit kan ook het kwartaal zijn waarbinnen de OTO activiteit 

plaats gaat vinden.  

- Gevraagd wordt; deelnemende ketenpartners: alleen invullen indien de OTO-

activiteit met meerdere ketenpartners wordt uitgevoerd. 

- Het invullen van het budget moet zonder punten en komma’s. 

- Gevraagd wordt of regionale instructeurs worden ingezet. Als u hier ‘ja’ invoert, 

verschijnt er een scrolldown menu waarin u een keuze kunt maken uit het type 

instructeur.  

- Bij sleutelfunctionarissen: hiermee wordt bedoeld voor welke 

sleutelfunctionarissen de OTO-activiteit is bedoeld. U kunt hier meerdere functies 

toevoegen. 

- Bij normen: hier vult u in met welke norm uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing 

& OTO 2.0 deze training wordt beoogd. 

 

Het is mogelijk om het jaarplan in een keer of in meerdere keren in te vullen. De 

gegevens kunnen na het invoeren van de OTO-activiteiten nog bewerkt worden.  

U krijgt een overzicht van de ingevulde activiteiten wanneer u via de linker menu balk 

Jaarplan aanklikt, daarna klikt u op details en krijgt u een overzicht van de OTO- 

activiteiten die u heeft ingediend. 

 

  

 

3. OTO-Jaarplan exporteren naar Excel en/of PFD 

U kunt uw OTO-jaarplan exporteren naar Excel. Klik hiervoor op de export button naast 

details.  Het hele jaarplan wordt in een Excel bestand gezet. Het bestand kun u naar 

eigen wensen opslaan, bewerken, opmaken, etc.  
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Als u op de button download klikt opent zich een PDF-bestand van uw gehele OTO-

jaarplan. Dit PDF-bestand kunt u opslaan.  

 

 

4. Indienen van het OTO-Jaarplan 

Pas als alles naar tevredenheid is kunt u het Jaarplan indienen. Hiervoor klikt u op 

Jaarplan waarna u Details aanklikt. Er verschijnt rechts bovenaan de button Indienen. 

Na het indienen van het jaarplan verschijnt er een indiendatum in het jaarplan. 
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Wanneer het jaarplan is ingediend kunt u niets meer veranderen in het jaarplan. Het 

jaarplan wordt nu automatisch naar AZNN verzonden. Wilt u naderhand toch nog iets 

wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de adviseur Crisisbeheersing & OTO. 
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5. Hoe krijgt u bericht? 

U krijgt bericht via het e-mail adres waarmee u inlogde in het systeem. Wanneer uw 

jaarplan is goedgekeurd of het nog enige aanpassing nodig heeft krijgt u bericht. 

Mochten er nog aanpassingen nodig zijn dan wordt het jaarplan weer open gezet. 

 

 
6. Procedure invoeren facturen via de OTO-applicatie   

 

Stap 1  

 Sla de kopie factuur op in uw eigen administratie  

 Klik in de www.otosubsidieaznn.nl*) applicatie op details.  

 Vervolgens op het tabblad ‘nota’s’ van uw jaarplan  

 

 
 

 Klik op nota toevoegen 
 
*) LET OP: de domeinnaam van de OTO-subsidie applicatie is sinds eind september 2018 gewijzigd in 
otosubsidieaznn; één ‘n’ minder.  De oude domeinnaam blijft nog actief tot 28 september 2019. 

http://www.otosubsidieaznn.nl/
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Stap 2  

 Klik op het pijltje bij ‘projectID’ om aan te geven bij welke activiteit uit uw 

OTO-Jaarplan de factuur behoort. 

 Voer de datum van de nota en het notabedrag in. 

 U kunt ook een aanvullende opmerking plaatsen. 

 Voeg uw opgeslagen PDF-factuur toe door te bladeren in uw eigen bestanden.  

 Klik op opslaan.  

 

 

  
 

 

AZNN ontvangt een bericht dat u een nota hebt ge-upload. 

 

Als de factuur is goedgekeurd ontvangt u hiervan bericht.  

LET OP: dit betekent niet dat de factuur automatisch naar de 

crediteurenadministratie is gestuurd. Volg hiervoor onderstaande procedure.
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Afwijkende facturen (interne kosten) 

 

Indien uw organisatie kosten heeft gemaakt die in aanmerking komen voor vergoeding 

en reeds door u zijn voldaan, kunt u op de volgende manier aan ons doorfactureren: 

 

 U stuurt de centrale crediteuren administratie UMCG (zie hieronder beschreven 

procedure indienen en adressering) een algemene factuur met daarbij de kopieën 

van de kosten c.q. facturen. Wat hierbij van belang is dat er een betalingsbewijs 

moet worden toegevoegd.  

 Deze algemene factuur en het betalingsbewijs kunt u indienen in de digitale  

OTO-applicatie ten behoeve van de administratie van AZNN en uw eigen 

overzicht.  

 

NB  Dit geldt overigens voor alle facturen die door uw organisatie reeds zijn voldaan.  

Het is dus aan te bevelen om facturen NIET eerst te voldoen, maar rechtstreeks 

in te dienen bij de centrale crediteurenadministratie van het UMCG 

(crediteuren@umcg.nl) 

 

Procedure indienen en adressering facturen 2019  

Instellingen die vallen binnen de Noordelijke OTO subsidieregeling werken door middel 

van hun OTO jaarplan en het regionale OTO jaarplan 2019 aan de voorbereiding op 

rampen en crisis. Voor een prettige afhandeling en betaling van de facturen wordt 

hieronder de procedure voor 2019 beschreven.  

 

1. Facturen worden, na controle door u (checken met uw ingediende OTO Jaarplan), 

door de leverancier/trainer rechtstreeks gestuurd naar de centrale crediteuren 

administratie  van het UMCG.  

 

De factuur graag als volgt (laten) adresseren: 

UMCG-Zorg/AZNNN  

Centrale Crediteurenadministratie 

t.a.v. mw. A.A.A.M. Koek 

kostenplaats 3763 

Postbus 998 

9700 AZ  Groningen 

 

Op de factuur (laten) aangeven om welke OTO-activiteit uit uw OTO Jaarplan het 

gaat, wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden en voor welke zorginstelling de 

activiteit door de trainer/leverancier is uitgevoerd.  

Indien bovenstaande gegevens juist op de factuur worden vermeld, kan men, voor 

de snelste verwerking, de factuur rechtstreeks als PDF bestand indienen bij: 

crediteuren@umcg.nl (met een kopie naar u) 

 

NB Facturen die niet aan de centrale crediteurenadministratie van het UMCG  zijn 

geadresseerd én niet zijn voorzien van een kostenplaatsnummer worden niet meer in 

behandeling genomen en/of lopen ernstige vertraging qua betaling op! 

 

2. De, door u ontvangen, kopie-PDF van de factuur kunt u vervolgens invoeren in de 

digitale OTO-applicatie. U hoeft dus geen facturen meer te versturen naar AZNN. 

Deze ingediende facturen worden automatisch van uw  toegekende budget 

afgetrokken. Zo houdt u, via de OTO-applicatie, zelf ook inzicht in de status van 

uw OTO-budget.  

 

 

mailto:crediteuren@umcg.nl
mailto:crediteuren@umcg.nl
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7.  Evaluatie & jaarafronding 
 

Op 1 juni 2019 ontvangt u bericht dat u een tussenevaluatie moet invullen. Wij vragen u 

aan te geven hoe ver u met uw OTO-jaarplan gevorderd bent en de verwachtingen voor 

het einde van het jaar aan te geven. Vriendelijk verzoek om de vragen volledig in te 

vullen en niet slechts te volstaan met ja/nee of n.v.t.  

In januari van het opvolgende jaar ontvangt u een verzoek voor een jaar-afrondings-

evaluatie.  

 

 

 

Veel succes met de OTO-applicatie! 

Team AZNN/Crisisbeheersing & OTO 

 


