
 

 

Het COB zoekt een platformcoördinator Beheer en onderhoud 

Sluitingsdatum: 15 april 2018 

Assetmanagement is een belangrijk thema binnen het ondergronds bouwen. Daarom heeft het 

Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB) een 

platform Beheer en onderhoud van tunnels opgericht. Voor dit platform zijn we op zoek naar een 

coördinator. 

 

Platform Beheer en onderhoud van tunnels 

Een COB-platform bestaat uit een groep deskundigen vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers 

die gezamenlijk een agenda maken. Tijdens de bijeenkomsten en werkbezoeken wordt gewerkt aan 

drie doelstellingen: 

1. Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen 

kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren. 

2. Het identificeren van gezamenlijke opgaven die ook gezamenlijk worden uitgeplozen en 

vervolgens worden uitgewerkt en doorontwikkeld. 

3. Zich door anderen van buiten het eigen werkveld laten inspireren en het daardoor ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie. 

Afhankelijk van het onderwerp vormen de platformdeelnemers soms subgroepen die een thema 

verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven. Een belangrijke succesfactor is 

het creëren van sectorbreed draagvlak bij de deelnemers. 

Het platform Beheer en onderhoud heeft als scope ‘beheer en instandhouding van tunnels met alle 

hiertoe behorende civiele en VTTI-systemen’, waarbij 

• beheer betrekking heeft op de inrichting en implementatie van processen;  

• instandhouding de operationele/technische werkzaamheden omvat. 

Wat doet de platformcoördinator beheer en onderhoud  

1. De platformcoördinator zorgt voor drie tot vier platformbijeenkomsten per jaar. Hij/zij 

bereidt ze voor, woont ze bij en verzorgt de follow-up. 

2. In 2018 en 2019 is hij/zij ook projectleider voor een aantal projecten in het 

tunnelprogramma die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van tunnels, zoals: 

• Handreiking ‘Ken je tunnel’ 

• De kloof tussen project en onderhoud 

En zal hij/zij de verbindende schakel zijn vanuit het platform voor twee andere projecten in 

het tunnelprogramma: 

• Risico’s in kaart – naar voorspelbaar onderhoud 

• Van boekenkast naar digitaal 

Voor meer informatie over het tunnelprogramma zie: www.cob.nl/tunnelprogramma 

http://www.cob.nl/tunnelprogramma
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Kerntaken en kenmerken 

Een COB-coördinator heeft intensief contact met het netwerk van het COB. Belangrijke kerntaken 

zijn het opzetten van een platform en/of het activeren van platformleden en het enthousiasmeren 

van het netwerk om met tijd en geld bij te dragen aan COB-projecten. Dat vereist praktische 

slimheid en een ondernemende houding. Samenwerken en het delen van kennis en ervaring staan 

centraal. Zie bijlage 1 voor meer informatie over de taken. 

 

Wij zoeken een coördinator van het platform Beheer en onderhoud met de volgende kenmerken: 

• Kan goed overzicht houden over de verschillende projecten, platforms en ontwikkelingen 

binnen het COB en de ontwikkelingen die in de branche spelen. 

• Is ondernemend in zijn gedrag, en heeft een drive om concrete producten op te leveren. 

• Heeft veel te maken (gehad) met dagelijks en groot onderhoud; is bijvoorbeeld (adviseur van 

een) objectbeheerder of assetmanager (geweest). 

• Is procesgericht en kent kwaliteitsprocessen, bv. PAS 55 of ISO 55000. 

• Heeft affiniteit met civiele techniek en technische systemen. 

• Beschikt over een netwerk binnen de overheid (landelijk en regionaal) en de aannemerij. 

• Heeft minimaal vijf jaar ervaring in het vakgebied. 

 

Zie bijlage 2 voor de kenmerken en uitgangspunten van het COB. Als u zich hier niet van harte in 

kunt vinden, raden we u aan niet te solliciteren. 

 

Positie binnen het COB 

Het COB kent verschillende aandachtsgebieden met (momenteel) vier coördinatoren en een 

projectmanager tunnelprogramma. Er wordt veel aandacht besteed aan het elkaar op de hoogte 

brengen van initiatieven, ontwikkelingen en projecten, en waar mogelijk wordt samen opgetrokken. 

Formeel rapporteert de platformcoördinator rechtstreeks aan de directeur van het COB. 

 

Periode/omvang van de functie 

Juni 2018-juni 2020 (twee jaar), met een proeftijd van vier maanden. Eventueel na twee jaar in 

overleg te verlengen. Omvang van de werkzaamheden bedraagt gemiddeld 1 tot 1,5 dag per week. 

 

Vergoeding 

Het betreft een hbo+/academische functie. De vergoeding is afhankelijk van kennis en ervaring, 

maar bedraagt minimaal 100 en maximaal 125 euro excl. btw per uur. 

 

Procedure 

De functie staat open voor kandidaten in dienst van organisaties die participant zijn van COB (zie 

www.cob.nl/netwerk). Tot uiterlijk 15 april 2018 kunt u zich kandidaat stellen door een korte brief 

en cv te sturen naar info@cob.nl. Daarna wordt de kandidatenlijst voorgelegd aan het selectieteam 

en zullen we u zo spoedig informeren over het vervolg. 

  

http://www.cob.nl/netwerk
mailto:info@cob.nl
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BIJLAGE 1: Taken 

 

Het COB is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat wij werken aan problemen en kansen van het 

netwerk en deze uitwerken voor en met het netwerk. De sleutelmensen binnen het COB worden bij 

voorkeur geworven binnen het netwerk van het COB via een open uitvraag. Hieronder staan een 

aantal belangrijke kenmerken van de openstaande vacature:  

 

• Is aanspreekpunt voor het netwerk voor alle zaken m.b.t. het onderwerp. 

• Houdt contact met het netwerk op persoonlijk niveau. 

• Signaleert behoeften, ontwikkelingen en prioriteiten. 

• Communiceert over de activiteiten van het aandachtsgebied/platform. 

• Werkt aan langetermijndraagvlak, niet alleen aan kortetermijnoplossingen. 

 

• Geeft op afstand leiding aan alle projecten binnen het aandachtsgebied/platform. 

• Houdt voeling met de projecten door deelname aan commissies, projecten of expertteams. 

• Zorgt dat de lijn in de projecten wordt vastgehouden. 

• Maakt een begroting en houdt zichzelf en anderen daaraan. 

• Ondersteunt voorzitters van deelprojecten (commissies of expertteams) en grijpt in waar nodig. 

 

• Zorgt voor verbinding met het COB-bureau en neemt deel aan het bureauoverleg. 

• Overlegt en werkt samen met andere coördinatoren en de communicatieafdeling. 

• Houdt de directeur van het COB goed op de hoogte van de stand van zaken. 

• Is aanspreekbaar voor vragen en neemt actie. 

• Is integer en recht door zee. 

 

• Neemt deel aan de COB-evenementen. 

• Initieert nieuwe projecten binnen het werkveld en zorgt dat ze van start kunnen gaan. 

• Ontwikkelt een visie op de verbetering van het aandachtsgebied/platform en voert deze uit. 
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BIJLAGE 2: Onze meerwaarde, wat maakt het COB uniek? 

 

Iedereen doet mee – het COB verbindt 

Het COB is een netwerk van partijen die actief zijn op het gebied van ondergronds bouwen en 

ruimtegebruik. Het zijn publieke en private partijen en kennisinstellingen, zoals grote 

opdrachtgevers, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, netbeheerders, ingenieursbureaus, 

aannemers, kennisinstellingen en toeleveranciers. Meer dan vijftig grote en kleinere partijen zijn als 

founding member, participant of platformlid aan ons verbonden. Zij bundelen via het COB hun 

krachten en willen samenwerken en kennis ontwikkelen en delen. Door uit te gaan van een actieve 

groep (familie) van participanten ontstaat er persoonlijke toewijding om bij te dragen aan de 

oplossing van een probleem. Daarnaast en waar nodig werkt het COB samen met diverse partners 

binnen en buiten de Bouwcampus die geen participant zijn maar op bijzondere thema’s met ons 

willen meedoen. 

 

Veilige ontmoetingsplek staat centraal 

Het COB is van iedereen die een rol heeft in de wereld van ondergronds bouwen. Het is een 

‘veilige omgeving’ waar kennis en ervaring worden gedeeld en waar samen vraagstukken 

opgepakt worden. Er kunnen gevoelige onderwerpen worden ingebracht. Het is ook de plek waar 

de houding ten opzichte van beleidsontwikkelingen gepolst kan worden of een beeld te krijgen is 

waarvoor beleid ontwikkeld zou moeten worden. Een georganiseerd netwerk zien we als een 

belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking. Het gezamenlijk bespreken van 

ontwikkelingen en vragen, het verkennen van de oplossingsruimte en het leren begrijpen van 

elkaar, vormen belangrijke ingrediënten voor een veilige omgeving voor de samenwerking binnen 

het COB. 

 

Het COB hecht eraan onafhankelijkheid te bewaren, in de zin dat wij ervoor zorgen dat er niet een 

belang van een van de partijen voorop staat, maar het belang van de kennisinfrastructuur van 

Nederland. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar dit principe is van groot belang om te borgen 

dat de vele stakeholders die gezamenlijk werken aan opgaven van tevoren weten dat hun belang 

weliswaar gerespecteerd wordt, maar nooit het uitgangspunt is van wat wij doen. We voeren geen 

projecten uit die strijdig zijn met deze onafhankelijkheid en we concurreren niet met onze 

participanten. Samen zorgen we voor kwaliteit en borgen die ook. Het COB-bureau is daarin graag 

het geweten. 

 

Co-creatie zoeken en unieke invalshoeken creëren 

De veilige ontmoetingsplek vormt de basis voor co-creatie. We zoeken naar oplossingen voor 

gezamenlijke opgaven en helpen daarmee niet alleen de deelnemers, maar alle betrokkenen in het 

werkveld. Opdrachtgevers en opdrachtnemers worden zo veel mogelijk geholpen in de articulatie 

van hun vraagstukken die vaak in samenhang optreden. In de co-creatie zoeken opdrachtgevers en 

opdrachtnemers naar hun rol en hun grenzen. Onze aanpak is gericht op het begrip van elkaars 

wereld en het formuleren van gezamenlijke problemen en gezamenlijke doelen. Hierbij is het bijna 

nooit zo dat één partij alle kennis heeft, maar dat partijen stappen voorwaarts maken door hun 

kennis bij elkaar te leggen. Zo is ‘halen en brengen’ gevoelsmatig vrijwel altijd vooral halen. Daarbij 

zoeken we (binnen en buiten) ons netwerk naar unieke invalshoeken en het ideale team om vragen 

te bewerken en te beantwoorden. Het actief en langdurig samenwerken van partijen leidt tot 

originele en breed gedragen oplossingen. 
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Actief en gratis kennis delen 

We geloven in actief kennis delen. Kennis moet in onze visie en werkwijze niet exclusief zijn, of tegen 

betaling verkregen worden. De kracht is juist dat partijen door hun deelname al aangeven dat zij het 

stromen van kennis belangrijk vinden. Alle door het COB-netwerk ontwikkelde kennis is daarom gratis 

en openbaar verkrijgbaar. Hierdoor kunnen ook partijen van buiten ons volgen en zich op elk moment 

bij ons aansluiten. 

 

Vanzelfsprekend eindigt kennis delen niet met een publicatie in de kennisbank; dat is slechts een 

tussenstap. Publicaties zijn in feite kookboeken waarmee je nog moet leren koken en ze zijn qua 

kennis tussenproducten. Het is dan ook van belang om samen ervaring op te doen in het toepassen 

van kennis om in de praktijk de vruchten ervan te kunnen plukken en de kennis verder ontwikkelen. 

Voor leren koken organiseert het COB bijvoorbeeld masterclasses, lezingen, cursussen, businesscases, 

pilotprojecten en verdiepende sessies. Ook werkt het COB mee aan de Bodempool en ontwikkelen we 

een structuur waarin we ‘meesters’ of ‘vakmanschap’ verbinden aan minder ervaren opdrachtgevers 

en opdrachtnemers (‘gezellen’). Voor het steeds verbeteren van onze kennis gebruiken we steeds 

meer het concept van projectleren met als resultaat de zogeheten groeiboeken. 

 

Aandacht vasthouden en continue communicatie 

Ondergronds ruimtegebruik en ondergronds bouwen zijn complexe activiteiten, omgeven met veel 

gevoeligheden en onzekerheden. Het COB neemt voldoende tijd om problemen die langdurige 

aandacht vragen vanuit een breed perspectief op de agenda te houden. We communiceren daarbij 

niet alleen over de projecten die spelen, maar geven ook aandacht aan relevante ontwikkelingen in de 

publieke en private wereld. We geven aandacht aan kansen en bedreigingen van ondergronds bouwen 

en ondergronds ruimtegebruik. Het jaarcongres, de website, de Verdieping, de digitale nieuwsbrief, 

themasessies, workshops en het bezoeken van participanten zorgen voor een continue stroom van 

interactie binnen het COB-netwerk en daarbuiten. Met deze aanpak kunnen lastige thema’s ook – om 

in kooktermen te blijven – een beetje garen. 

 

Inhoud is leidend 

Het gaat bij het COB om echte inhoud (techniek, proces, management, beleid) en diepgang met echt 

inhoudelijke mensen. Dat betekent dat wij ons niet bezighouden met het schrijven van rapporten voor 

de boekenplank. Het COB-bureau heeft mensen in dienst die een positie hebben in het COB-netwerk 

op basis van hun kennis; zij zijn niet alleen procesmanagers, maar inhoudelijke gesprekspartners. Dat 

betekent niet dat het COB zich niet bezighoudt met een nieuwe visie of een nieuwe aanpak, maar wel 

dat wij ontwikkelingen altijd vertalen naar concrete projecten waarin echte mensen bezig zijn met 

echte problemen. Wij vragen ons daarbij altijd af ‘wat betekent dit nu in de praktijk?’ en ‘wat gaan we 

dus doen?’. Door deze aanpak houden we ook de energie van het netwerk vast. 

 

Familiegevoel zorgt voor maatwerk 

Het COB bestaat uit participanten (organisaties), maar wij zien altijd de mensen. Het bureau kent de 

participanten persoonlijk en weet wat hen inhoudelijk drijft en bezighoudt. We volgen actief hun 

bijzondere verrichtingen, geven ze de ruimte en stimuleren ze om hun verrichtingen en leerervaringen 

via onze vele communicatiemogelijkheden te delen met het netwerk. Daarnaast vinden verschillende 

partijen elkaar via het COB, doordat ze samen werken aan vraagstukken of omdat wij hen met elkaar 

in contact brengen als we daar toegevoegde waarde in vermoeden. Deelname aan het COB is daarmee 

niet gebouwd op een consumentengedachte (ik betaal en wil daarvoor iets terugkrijgen), maar op een 

coöperatieve gedachte (ik wil bij dit netwerk horen en me daarvoor inzetten). 


