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“TCO wil in 2030 hét laanboomcentrum van Europa zijn”,
Dit jaarplan 2019 is het werkplan voor de vereniging Tree Centre Opheusden, hierin staan op hoofdlijnen de
taken en onderwerpen aangegeven waarmee het DB en de vereniging zich komend jaar gaat bezig houden. Dit
jaarplan is opgesteld met onderstaande kansen en bedreigingen voor het gebied en leden in gedacht:
Kansen:
• Collectieve regionale belangenbehartiging
• Kennisuitwisseling
• Door centrum functie goede marktbediening
• Sector bevindt zich in economisch goede periode
Bedreigingen:
• Uitputting en beschikbaarheid bodem
• Verspreiding ziekte en plagen (o.a. Xylella als zeer grote bedreiging)
• Beschikbare arbeid
De onderwerpen waar TCO zich in 2019 op wil richten zijn per thema aangegeven. Dit plan dient tevens als
kapstok voor de verschillende werkgroepen, de werkgroepen kunnen hun eigen projecten en onderwerpen
waar ze zich mee bezig willen houden toetsen aan het jaarplan.

Thema Markt:
Binnen dit thema zijn 2 hoofdrichtingen waar de vereniging zich in 2019 mee bezig wil houden.
• Keten ontwikkelingen: hoe zien toekomstige ketens eruit en welk type onderneming, ondernemer,
product en logistiek hoort hier bij? Dit zijn vragen die spelen omtrent dit thema.
• Assortiment: hoe kan het gebied zich versterken op het vlak van assortiment door middel van
trendsetten, assortiment ontwikkeling, gebruikswaarde onderzoek, biodiversiteit en bijen, klimaat
veranderingen en Co2 fixatie?

Thema Duurzaamheid:
De onderwerpen met lopende projecten binnen dit thema zijn:
• Emissie: hoe voorkomen we dat we middelen verliezen in toekomst? En wat kunnen we hier aan
doen?
• Biodiversiteit: de sector kan door kennis overdracht nog verduurzamen, dit versterkt het imago van de
sector en is goed voor de omgeving.
• Bodem en bodemgebruik: groenbemesters en aanvulgronden zijn actuele projecten die binnen dit
thema worden opgepakt.

Thema Omgeving:
Binnen het thema omgeving vallen verschillende stakeholders en projecten van TCO, o.a.:
• Laanboomroute: dit project wordt in 2019 afgerond
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•
•

Groene etalage: dit is een nieuw project maar kan de samenwerking met
de gemeentes te goede komen en kan als pilot dienen voor overige regios
in Nederland. Dit zorgt weer voor voorlopers rol van dit gebied.
Ziekte en plagen: door het hebben van gecontroleerde en gereguleerde gebieden zijn ziektes en
plagen waarschijnlijk beter in de hand te houden.

Thema Ondernemerschap
Het versterken van ondernemerschap is een thema wat nog niet echt in beeld is binnen TCO, toch is dit een
heel belangrijk thema. De volgende onderwerpen zijn zomaar een opsomming van onderwerpen die daar bij
kunnen aansluiten:
• Plantenpaspoort
• Financiële onderwerpen
• Kostprijs
• Brexit
• Fytosanitair
• Etc.

Bovenstaande thema’s zijn vooral om richting te geven voor de werkgroepen en projecten die in 2019
opgepakt gaan worden. Door middel van praktijkonderzoek kunnen projecten ondersteund worden, hierbij
kan TCO met externe partijen samenwerken. Komend jaar zal het planmatig opzetten en opbouwen van een
netwerk voor praktijkonderzoek een speerpunt zijn voor de vereniging.
Het doel wat iedereen hierbij in gedachte moet houden is, wat levert het op voor de vereniging en kwekers
van TCO?
De thema’s die hierna genoemd worden zijn vooral bedoeld om de vereniging te versterken, hier kan iedereen
aan meewerken maar zijn vooral bedoeld voor het DB om op te pakken.

Verenigingszaken Laanboomhuis
Dit thema is volop in ontwikkeling, de werkgroepen draaien en in 2019 komt hier al veel van tot uiting.
Het is zaak om te er voor te zorgen dat de betrokken werkgroepen niet overbelast worden. Door
projectbegeleiding van Rijnconsult loopt dit tot op heden goed.

Verenigingszaken Handelswebsite
Omdat de handelswebsite een groot deel van de ‘betrokkenheid’ van de leden bij TCO genereerd is het van
belang dat TCO in de lead blijft bij het onderlinge handelsaanbod. Daarnaast is een professionalisering slag
noodzakelijk wenselijk. De vereniging moet in 2019 zorgen dat de tevredenheid en het gebruikersgemak van
de site omhoog gaat. Dit kan door het verbeteren van de site en afspreken van SLA (service level agreement)
of evt. het oriënteren en gebruik gaan maken van een andere manier van aanbieden handelsaanbod.
Doel: stabiele website eind 2019 met tevreden gebruikers!

Verenigingszaken Fundering van vereniging opbouwen
De vereniging draait op te weinig mensen, leden zijn onvoldoende betrokken en weten niet goed wat er
allemaal speelt binnen de vereniging. De volgende onderwerpen moeten opgepakt worden in 2019:
• Werklast verdelen
• Meer jongeren betrokken bij werkgroepen
• Meer kleinere kwekers betrokken
• Betere en of meer communicatie
Doel: betrokken en tevreden bestuurders en werkgroep leden die graag projecten mee oppakken!
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Verenigingszaken PR en communicatie
TCO is bezig met het opstellen van het visiedocument Koers2030, de route die hier uit komt zal TCO helpen om
concreet en SMART de ambitie “TCO wil in 2030 hét laanboomcentrum van Europa zijn”, te kunnen
realiseren. De interne en externe communicatie moet hier volledig op aansluiten en zal dus aandacht vergen
komend jaar.

Samenvatting:
•
•
•
•

•
•
•

De structuur van de vereniging moet robuuster worden komend jaar.
De vereniging moet in lead blijven en de verantwoording nemen van de handelswebsite, de
“klanten” van de site moeten tevreden zijn.
De vereniging moet ‘In Controll’ komen m.b.t. de projecten en verantwoordelijkheden die ze
zijn aangegaan.
De richting die TCO gaat volgen de komende jaren wordt door middel van het project Koers
2030 uitgestippeld. Dit project en de opvolging ervan is dus een zeer belangrijk project
komend jaar.
Praktijkonderzoek moet een gestructureerde terugkerend onderdeel worden binnen de
activiteiten van TCO
De samenwerking met andere ‘indirecte’ stakeholders vanuit het laanboompact moet
geïntensiveerd worden.
Met alles wat de vereniging organiseert en onderneemt moeten de leden beter worden!
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