Zo werkt het COB

Situatie op 20 mei 2019 • Ga voor actuele informatie naar www.cob.nl

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten
van kennis gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. We organiseren kennisdeling
binnen platforms, en initiëren en begeleiden projecten die bijdragen aan het oplossen
van ondergrondse vraagstukken die van belang zijn voor het netwerk. De organisatie zelf is
klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid.

Platform
Een platform is een veilige omgeving waarin partijen
inhoudelijk over hun vakgebied discussiëren en kennis
uitwisselen. Vanuit het platform kunnen nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten
tot gevolg, maar het resultaat hoeft niet per se zo
concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte
en elkaar leren begrijpen, zijn doelen op zichzelf.

Om de ontwikkelde kennis te laten aanluiten bij de praktijk, richt het COB zich op
drie vakgebieden. Daarnaast is er ruimte voor ‘speciale projecten’ die niet (of niet
direct) in een vakgebied te plaatsen zijn, zoals expertteams onder leiding van het
COB en projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op vaardigheden in plaats van op
kennis of instrumenten.
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Programma
Sommige ondergrondse vraagstukken kunnen niet los van elkaar
worden gezien. Daarom zijn er ook overkoepelende programma’s
waarin vraagstukken in samenhang worden onderzocht.
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In onderzoeksprojecten werken experts uit het netwerk aan
(ondergrondse) vraagstukken. Dit zijn altijd vraagstukken die een
gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Het
onderwerp kan zowel technisch als niet-technisch zijn. De brede
samenstelling van werkgroepen zorgt ervoor dat alle relevante aspecten van een probleem aan de orde komen en dat er draagvlak
is voor de gevonden oplossingen.

Praktijk

Activiteiten met en voor anderen
Ook buiten het COB zijn er activiteiten die relevant zijn voor het
netwerk. Het COB werkt bijvoorbeeld samen met en/of vervult een
faciliterende rol voor:
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Het jaar 2018 zou je met recht een jaar met schwung
kunnen noemen. Allereerst is het tunnelprogramma
dit jaar volledig tot bloei gekomen. Niet alleen zijn
bijna alle tunnels in Nederland betrokken bij dit
kennisprogramma, ook vele topexperts op tunnelgebied
doen ook actief mee aan de onderzoeksprojecten.
Daarnaast is met het programma Common ground voor
ondergrondse infra een beweging op gang gebracht in
de kabels-en-leidingensector. Met een kennisanalyse
wordt de basis gelegd voor een werkprogramma; in
2019 zal dat vorm gaan krijgen.
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Constructief falen

Het COB zelf is maar een kleine organisatie. De kracht zit in de samenwerking met het
grote netwerk. Het netwerk omvat onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven,
overheden en kennisinstituten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat vraagstukken effectief en
preconcurrentieel opgepakt worden. De ontwikkelde kennis is van iedereen, voor iedereen.

Jaarverslag
2018

Internationale samenwerking
Veel grote kennis- en ontwikkelopgaven waar de tunnelsector
mee te maken heeft, zijn internationaal. Bovendien zijn de
fondsen en subsidieregelingen die voor kennis en ontwikkeling
bestaan vooral Europees. Het COB werkt daarom ook aan internationale samenwerkingsverbanden.

De komst van deze programma’s heeft zowel nieuwe
projecten als nieuwe mensen met zich meegebracht.
Om overzicht te bieden, hebben we op de voorkant (of
zo u wilt; de achterkant) van dit jaarverslag inzichtelijk
gemaakt hoe het COB op dit moment in elkaar zit.
Daar ziet u de relatie tussen projecten, platforms en
programma’s. Een uitgebreide versie vindt u online op
www.cob.nl/organisatie.
Aangezien in 2018 veel projecten van start zijn
gegaan, verwachten we dat 2019 net zo swingend
gaat worden. Bovendien is Karin de Haas, in 2018
manager van het tunnelprogramma, met ingang van
1 april 2019 de directeur van het COB. Het COB is er
klaar voor om er samen met u weer een succesvol jaar
van te maken!

Vereenvoudigde balans per 31 december 2018
Activa
Vorderingen

Passiva
€ 215.500

Liquide middelen

€ 1.235.500

Totaal

€ 1.451.000

Eigen vermogen

€ 633.300

Bestemmingsfonds

€ 377.700

Kortlopende schulden

Expertise

€ 440.000
€ 1.451.000

Bereidheid tot kennisdelen

€ 1.5 mln. projectbijdragen

Praktijkervaring

In-kind bijdragen

€0.45 mln.
kennis, netwerk en organisatie

€ 0.7 mln. participanten

€1.6 mln. uitvoeringsprogramma
€0.15 mln. projectreservering

BREDE NETWERKACTIVITEITEN

In samenspraak met de participanten, initieert
het COB (praktijk)onderzoek, wordt er kennis
ontwikkeld en vinden er activiteiten plaats.
Hiernaast ziet u enkele highlights uit 2018. 
Ga voor alle COB-activiteiten naar
www.cob.nl/projectenoverzicht.

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid,
de mondige burger, de energietransitie
en klimaatadaptatie zijn ontwikkelingen
waar ook de tunnelsector mee te maken
krijgt. Bovendien staan er de komende
tien jaar zo’n dertig tunnelprojecten
(nieuwbouw en renovatie) op de agenda.
Om de opgaven voor de tunnelsector
proactief en efficiënt op te pakken, is
het COB-netwerk het tunnelprogramma
begonnen. Hierin wordt samengewerkt
aan onderzoeksprojecten die ervoor
zorgen dat tunnelprojecten met minder
hinder en meer waarde gerealiseerd
kunnen worden.

JANUARI-FEBRUARI-MAART

APRIL-MEI-JUNI

JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

Common ground voor ondergrondse infra
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het COB-netwerk wil toewerken naar een overallstrategie
Als deelproject is er een ketenanalyse
In de zomer is het kernteam gestart met individuele
Op 19 oktober 2018 was er een voortgangsbijeenkomst om conclusies
voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse
gemaakt voor het aardgasvrij maken van
interviews. Daarnaast zijn er groepsinterviews per
te toetsen. Voor extra bestuurlijke aandacht stond het project centraal
kabels en leidingen. Het Uitvoeringsprogramma Bodem
een stadswijk. Deze wordt ingebracht in
branche georganiseerd. In totaal hebben zo’n 150
op het Diner van de Ondergrond op 7 november 2018.
en Ondergrond heeft het project financiering toegekend.
het nieuwe klimaat- en energieakkoord.
mensen een bijdrage geleverd.
Tunnelprogramma
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sinds de presentatie van het tunnelprogramma in het
Vlak voor de zomer was de beoogde financiering van € 1,2 miljoen
Tot eind augustus kon er worden gesolliciteerd. In totaal
In de eerste voortgangsrapportage is te lezen hoe het ervoor staat
najaar van 2017 zijn er flinke stappen gezet. Voor twee
voor tachtig procent rond en is de uitvraag voor de betaalde en
hebben zo’n negentig mensen dat gedaan. In september
met alle projecten. Ook is er een uitgebreid startdocument opgeontwikkellijnen zijn projecten vormgegeven.
onbetaalde functies uitgegaan.
heeft het selectiecomité iedereen een plek gegeven.
steld voor de projecten Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen.
Het najaar van 2018 stond in het teken van opstarten. Voor
alle acht projecten in het tunnelprogramma zijn startbijeenkomsten georganiseerd en hebben de werkgroepen een plan
van aanpak opgesteld. Daarna zijn ze direct aan de slag gegaan: veel projecten hebben al concrete tussenresultaten
opgeleverd. Zo heeft de werkgroep Risico’s in kaart een vragenlijst gemaakt, zijn er voor Constructief falen praktijkonderzoeken uitgevoerd en heeft de werkgroep Probleemloos open
een ‘speelbord’ gemaakt dat het openstellingsproces en de
‘gedoe’s’ inzichtelijk maakt.

V180

Leren van oefeningen en incidenten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Een werkgroep vanuit het COB-platform
Veiligheid heeft leerpunten verzameld en
daarmee een handreiking gemaakt voor
het collectief leren en delen van oefenen incidentevaluaties in tunnels.
Al

doende leert men

Handreiking voor het collectief
leren en delen van
oefen- en incidentevaluatie
s in tunnels

Lekkages in tunnels
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Speciaal voor beheerders heeft het COB-netwerk
een handreiking over tunnellekkages gemaakt.
Ook is het vervolg op het rapport Lekkage in
tunnels met praktijkervaringen gepubliceerd.

Opgesteld door:
• Jack Blok, Arcadis
• Aris van Erkel, Ballast Nedam
• Leen van Gelder, COB/Soltegro
• Ronald Gram, Covalent
• Jacco Kroese, Movares
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• Arjan Tromp, COB/Vialis
• Marco Vermeulen, Siemens
COB
• Karin de Haas, manager tunnelprogramma
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over
Download en meer informatie
Via deze pagina kunt u ook meer lezen
vanaf www.cob.nl/tunnelprogramma.
Deze publicatie is gratis te downloaden
tunnelprogramma.

de projecten in het

Voor hergebruik van figuren en
Hergebruik
van een duidelijke bronvermelding.
worden overgenomen, mits voorzien
deze publicatie als bron.
Teksten uit deze publicatie mogen vrij
Als er geen bron is vermeld, dan geldt
vragen van de aangegeven bronhouder.
bij het samenstellen
foto's dient u vooraf toestemming te
groot mogelijke zorgvuldigheid betracht
hebben meegewerkt, hebben een zo
uitgave en gegevens
Het COB en degenen die aan deze publicatie
in voorkomen. Ieder gebruik van deze
uitgesloten dat er fouten of onvolledigheden
uitgave hebben meegewerkt,
van de uitgave. Toch moet niet worden
behoeve van degenen die aan deze
de gebruiker. Het COB sluit, mede ten
gegevens, tenzij de
daaruit is geheel voor eigen risico van
van deze uitgave en de daarin opgenomen
die mocht voortvloeien uit het gebruik
meegewerkt.
iedere aansprakelijkheid uit voor schade
degenen die aan deze uitgave hebben
of grove schuld zijdens het COB en/of
schade mocht voortvloeien uit opzet

Zomer 2018 - december 2018,
gepubliceerd op 18 december 2018

• Bezoeken (potentiële) participanten
• COB-congres
• Diner van de Ondergrond
• Bijeenkomst programmaraad
• Projectenmarathon i.s.m. KIVI TTOW
• Internationaal congres Beyond a tunnel vision
• Flexival
• Media-bijdragen
COMMUNICATIEMIDDELEN
• 3x Onderbouwing met Verdieping
• 12x digitale nieuwsbrief
• Sociale media:
»» LinkedIn - Van 506 naar 934 volgers - Ca. 260.000 impressies, 8.250 clicks, 1.500 likes, 380 shares en 90 comments
»» Twitter - Van 366 naar 388 volgers - Ca. 56.000 impressies, 220 clicks, 60 likes en 100 retweets
• Website en kennisbank:
»» Ca. 51.000 websitegebruikers in totaal en 3.000 paginaweergaven per week
»» Ca. 27.000 bezoeken aan de kennisbank en 8.500 downloads per week
»» Groeiboek Renoveren kun je leren - ca. 1.800 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
»» Groeiboek Energiereductie in tunnels - ca. 3.300 bezoeken, 2:10 minuut per pagina
»» Groeiboek Cybersecurity (vanaf mei 2019) - ca. 1.700 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
»» Handboek Tunnelbouw - ca. 8.500 websitegebruikers, 1.100 paginaweergaven per week, 0:45 minuut per pagina

IN ELK KWARTAAL

Cybersecurity
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het COB faciliteert een ISAC (information sharing and
De leden van het ISAC Tunnels hebben een groeiboek
analysis center) gericht op tunnels om kennis en ervaringen
over cybersecurity voor tunnelbeheerders opgesteld.
over cybersecurity in infrastructuur te delen.
Ook is er een factsheet en poster gemaakt.

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen
• Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond
• Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels
• Bijeenkomst platform Veiligheid
DAARNAAST
Bijeenkomsten Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT):
• Menselijk gedrag, 11 en 18 april
• Overdrukventilatie in tunnels, 26 sept. en 10 okt.
• Bevoegd gezag, 19 okt.
• Brandwerendheid beton in tunnels, 15 nov.
• Cybersecurity (i.s.m. het COB), 30 mei
• Sessies op COB-congres, 22 juni

Kabels en leidingen in grote projecten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
In de praktijk blijken er vele goede aanpakken te zijn om
De uitkomsten van de inventarisatie
ondergrondse kabels en leidingen te verleggen. Om de
zijn gepubliceerd in een rapport.
gemene delers en waardevolle inzichten te vinden, zijn er
interviews afgenomen bij zes praktijkprojecten.
OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

• Minisymposium Lekkage in tunnels

• Minisymposium Cybersecurity

• Gastcollege over tunnelveiligheid op Windesheim

• Lancering online tunneloverzicht

• Deelname aan het World Tunnel
Congress in Dubai

• Internationaal congres Beyond a tunnel vision

• In-company PAOTM-cursus
Tunnelveiligheid voor gemeente
Rotterdam
• COB-congres
Met 300 gasten, 2 plenaire sessies en
21 subsessies was het een volle dag
op de Bouwcampus.

Samen met zes (inter)nationale partners organiseerde
het COB een congres over de renovatieopgave in de
tunnelsector. Na het plenaire ochtendprogramma
waren er vijf ronden met subsessies. De ruim 350
deelnemers kwamen niet alleen uit Nederland
en België, maar ook uit bijvoorbeeld Frankrijk,
Duitsland, Zweden en Spanje.
Het COB-congres op 22 juni 2019. (Foto: Vincent Basler)

