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Uitgangspunten TuinOntwerpersGroep (TOG)

Missie
De TOG brengt Nederlandse Tuinontwerpers samen in een groep die de passie voor het vak
herkent en voedt, waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten, kennis en ervaring uit kunnen
wisselen en inspiratie op kunnen doen. Samen zijn we meer. Samen bereiken we een hoger
niveau. Samen zorgen we voor een betere erkenning en profilering van ons vak.

Lidmaatschap
Iedereen die professioneel bezig is met het ontwerpen van tuinen kan deelnemen aan deze groep.
Onder ‘professioneel bezig’ zijn wordt verstaan dat hij/zij een ontwerp bureau heeft of werkzaam is
bij een ontwerp bureau. Het grootste gedeelte van zijn of haar werkzaamheden moet bestaan uit
het ontwerpen van tuinen en/of landschappen, het maken van beplantingsplannen etc.

Doelen
 Communicatie en inspiratie; bevordering van de onderlinge communicatie en organisatie
tussen tuinontwerpers. Plezier en inspiratie voor de leden.
 Vergroten van de vakinhoudelijke kennis; tuinarchitectuur, kennis van planten,/gebruik van
planten/standplaats van planten, up to date houden van kennis en mogelijkheden van
materialen, volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 Kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering: verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering
van de leden: ondernemerschap, marketing, administratie
 Promotie. Als de groep groter is geworden zouden we op middellange termijn van ca. 1
jaar na nu, kunnen kijken naar mogelijkheden om naast de bekende TOG activiteiten ons
ook te richten op het verkrijgen van een brede erkenning voor het vak en een betere
marktpositie voor de tuinontwerpers. Daarbij zou een goede profilering van de leden en
herkenbaarheid voor de consument/opdrachtgever die op zoek is naar een hoogwaardig
tuinontwerp, ook de aandacht moeten krijgen.

Organisatiestructuur TOG
Iedereen die deelneemt aan TOG is verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en het
bereiken van het in het bovenstaande geformuleerde doel. De grote lijn van de organisatie wordt
bewaakt door Bernadette den Bieman en Jeanne van Rijs.
De communicatie dient transparant te zijn en te blijven. Daar waar formaliteit en te veel
regelgeving voorkomen kan worden, wordt dit nagestreefd.
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Verantwoordelijkheid TOG leden
Van alle TOG leden wordt een positieve houding en enthousiasme ten opzichte van de groep,
haar activiteiten en haar leden, verwacht. Deze uit zich o.a. door bereid te zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de invulling van een TOG dag te organiseren volgens het
uitgangspunt dat iedereen een keer aan de beurt komt.

Kosten
Aan lidmaatschap van TOG zijn vooralsnog geen kosten verbonden. De kosten van alle
activiteiten worden hoofdelijk omgeslagen op de deelnemers en dienen van te voren worden
voldaan. Restitutie bij afzegging minder dan 2 weken van te voren, is niet mogelijk. De kosten
moeten worden doorberekend omdat het vaak om organisatie kosten gaat waarbij is uitgegaan
van het opgegeven aantal mensen. Soms moeten van te voren kosten i.v.m. catering en sprekers
etc. worden gemaakt.

TuinOntwerpersGroep (TOG) group op LinkedIn
Iedereen die deel uit maakt van TOG kan lid worden van de Tuinontwerpers (TOG) op linkedIn. Graag
aanmelden via TuinOntwerpersGroep (TOG) group | LinkedIn.

Organisatie TOG activiteiten
Het totale programma van ieder jaar moet de volgende thema’s en aspecten omvatten;

Kennismaking
Ontmoeting
Werk
Thema
Inspiratie

Elkaars werk bekijken evt. gepresenteerd met bepaald thema als
uitgangspunt
Ontmoeting met elkaar en interessante vakgenoten en deskundigen
rondleiding op een interessante locatie
Terugblik en vooruitblik op het volgende jaar
Verdieping in bedrijfsvoering;
Verdieping in vak inhoud
Excursie naar vast te stellen plek met ontvangst door betrokken
ontwerpers, producent, beheerder.

Jaarlijks worden data voor 5 TOG bijeenkomsten voor het gehele jaar vastgesteld door Bernadette
den Bieman en Jeanne van Rijs. Daarbij wordt een verzoek gedaan aan de deelnemers van de
TOG om de organisatie van een bepaalde dag voor zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.
Overigens kun je dit hetzij alleen, hetzij samen met iemand anders doen. Daarbij verwachten we
dat iedereen een keer aan de beurt komt.
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De invulling van de dag wordt bepaald aan de hand van de doelen van de groep en de lijst met
wensen, ideeën die door de gehele groep is ingevuld.
Mocht dit niet op deze vrijblijvende basis gaan dan nemen Bernadette den Bieman en Jeanne van
Rijs de vrijheid deelnemers persoonlijk hierover te benaderen (we hopen dat dit niet nodig is!)
Het programma voor een bepaalde dag wordt minimaal 6 weken van te voren per mail en de TOG
groep op LinkedIn bekend gemaakt. Deelname en inschrijving voor een dag moet minimaal 4
weken van te voren aan de organisatoren bekend gemaakt worden. Organisatoren zijn zelf
verantwoordelijk voor goede communicatie met de deelnemers. Zij ontvangen hiervoor ‘formats’,
die de communicatie herkenbaar en de organisatie eenvoudiger maken. Ook het regelen van de
financiën valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie van de specifieke bijeenkomst. Bij
serieuze problemen rondom contact of organisatie kan evt. hulp gevraagd worden aan Bernadette
of Jeanne.
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