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Vooruitblik 2022 

 

De BTN blijft ook in 2022 werken volgens het eerder ingestelde principe van het ‘Kwaliteitstheater’ van J.G. 

Maas en Jan Oegema. De matrix geeft ondanks ‘de hoge leeftijd’ heel overzichtelijk weer, wat je op welk 

moment nodig hebt om een koers te kunnen bepalen. 

We werken met een visie, we hebben een missie en wij stellen onszelf doelen. Bovenal gebruiken wij ons 

hart en houden we aandacht voor draagkracht en gevoelens. 

 

Matrix Kwaliteitstheater 
Visie + Vaardigheden + Prikkels + Middelen + Plan van aanpak = VERANDERING 

  Vaardigheden + Prikkels + Middelen + Plan van aanpak = VERWARRING 

Visie   + Prikkels + Middelen + Plan van aanpak = ONGERUSTHEID 

Visie + Vaardigheden   + Middelen + Plan van aanpak = WEERSTAND 

Visie + Vaardigheden + Prikkels   + Plan van aanpak = FRUSTRATIE 

Visie + Vaardigheden + Prikkels + Middelen   = TREDMOLEN 

 

Missie:  

Waar staan we voor, de identiteit en de waarden van de BTN, het is een vast gegeven. Het is de missie van 

de BTN om bekendheid, waardering en erkenning te krijgen voor de triagist.  

Visie:  

Waar gaan we voor, de toekomst waar we naar toe werken, dit is een veranderlijk gegeven. Onze visie 

betreft één of meer punten uit de missie; hier zijn we mee bezig.  

Vaardigheden:  

Dat zijn de bestuursleden met hun kennis en ervaring. Vaardigheden kunnen worden vergroot door het 

inhuren van specialisten of door het volgen van trainingen. 

Prikkels:  

Die komen uit de maatschappijen de leden. Deze bepalen de visie. 

Middelen: 

Wat en wie gebruiken we, om dingen uit te voeren of te bewerkstelligen. We hebben een virtueel kantoor, 

we overleggen regelmatig intern en met externen.  

Plan van aanpak:  

Vanuit de prikkels formuleren wij een doel en stellen we een plan van aanpak op. Dat begint met de ‘hoe’ 

vraag. Wij zijn van mening dat de ‘hoe’ vraag gesteld wordt vanuit de gedachten van anderen. Uit de ‘hoe’ 

vraag volgen dan meer vragen. Zoals wat moeten we doen ..? Wanneer moeten we …? Wie is de 

casemanager? Op deze manier ontstaat een werkstructuur, de mogelijkheid tot evaluatie en uiteindelijk 

zullen dingen ‘geregeld’ zijn. 
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Bedrijfsvoering BTN voor de periode 2022-2025 

Vanaf 2022 structureert de BTN het 5 koppige bestuur door het opstellen van een aantal commissies met 

een casemanager. Werkzaamheden worden geagendeerd en hebben een tijdspad. De casemanager wordt 

ondersteund door een procesbewaker. Zie het onderstaande organogram.  

 

 

Organogram BTN maart 2022 

 

Het bestuur: 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid. Aghafnie heeft ook voor de jaren 

2022-2025 een dubbele functie, zij is voorzitter en secretaris. Rodericke is algemeen bestuurslid.  

De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar binnen en buiten. Haar taken zijn: het leiden van de 

algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden. Leiden van het bestuur: initiatieven 

nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. 

De secretaris heeft een leidende functie. Zij is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor 

het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het 

zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. 

 

De kascommissie:  

De penningmeester is de casemanager. Deze is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van 

allerhande zaken, de jaarcijfers en de financiële verantwoording naar het bestuur en leden. De 

penningmeester heeft de beslissende stem bij uitgaven van meer dan 250 euro door de vereniging.  

De penningmeester legt verantwoording af aan de voorzitter. Zowel de penningmeester als de voorzitter 

zijn gemachtigd tot de bankrekeningen. 

De positie voor de kascommissie is vacant. 

 

De commissies:  

In een commissie houdt één persoon of groep zich bezig met een beleidsterrein of een specifiek 

onderwerp. Onze commissarissen zijn: Ineke, Kitty en Nienke. 

De procesbewaker is naar eigen keuze en vooraf bespreken we wat de verwachting is van elkaar. 
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Het is en blijft de missie van de BTN om bekendheid, waardering en erkenning te krijgen voor de triagist. 

Onderstaand is de missie met de huidige visie uitgewerkt.  

 

BEKENDHEID:  

Commissie PR:  

De casemanager PR vertegenwoordigt de BTN in woord en schrift naar de leden en de maatschappij.  

Te denken valt aan het geven van interviews, het organiseren van themamiddagen en enquêteren. Het 

verzorgen van een attentie op de dag van de triagist, verjaardagen bestuursleden etc., en het imago van de 

BTN op schrift (gadgets, visitekaartjes, posters).  

De ledenadministratie is eveneens ondergebracht bij de commissie PR. 

 

WAARDERING en ERKENNING:  

Commissie Externen: 

Deze commissie heeft wisselende casemanagers waarbij externe expertise zo nodig wordt ingehuurd. Extra 

vergoedingen en of verblijfskosten kunnen incidenteel voorkomen.  

Uit de CAO onderhandeling is een super punt voortgekomen: de functie zal opnieuw worden gewogen! De 

BTN committeert zich aan het geven van zoveel mogelijk input om tot een goed resultaat te komen. Wij 

richten ons op gehele functie, de positie in de 1ste lijn en in de maatschappij. Tevens werken we aan 

persoonlijke positieversterking van triagisten.  

Commissie Projecten: 

De casemanager organiseert en begeleidt projecten al dan niet geïnitieerd vanuit de BTN.  


