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Ideeën voor COB-congres op 20 september 2019? 
 

Aan ruimte geen gebrek dit jaar. Daarom zijn we voor het COB-congres 2019 niet alleen op zoek naar 

onderwerpen voor ‘traditionele’ presentaties, maar vooral ook naar creatieve oplossingen voor sessies 

midden in een tunnelbuis. 

 

DEADLINE: Ideeën insturen kan t/m vrijdag 12 juli 2019 

>> Naar het ideeënformulier (www.cob.nl/congres2019/ideeenformulier) 

 

IXAS en Rijkswaterstaat werken momenteel hard aan de afbouw van de Gaasperdammertunnel te Amsterdam. 

De tunnelbuizen worden op vrijdag 20 september aanstaande speciaal opengesteld voor het COB-congres. 

Vanwege de bijzondere locatie zal het congres dit jaar al ‘s morgens beginnen en de hele dag duren. 

 

Het thema is ‘verbinden’. Aangezien ondergronds bouwen vaak letterlijk een verbinding betreft (tunnels, 

kabels en leidingen) en er altijd figuurlijke verbindingen nodig zijn (combinatie van disciplines, doorgeven 

van ervaringen), heeft u ongetwijfeld een verhaal dat past op het congres. 

 

In het dienstgebouw zijn een aantal ruimtes voor subsessies. Maar de ruimte zit vooral in de tunnel. Dat 

vergt meer inventiviteit. Er zijn geen ingerichte ruimtes met stoelen en een scherm. U kunt zelf een 

gedeelte afbakenen, maar u zult rekening moeten houden met andere sessies en rondlopende 

congresdeelnemers. Het grote voordeel is de ruimte (onbeperkt*!) en de sfeer. Organiseer een sessie met 

koptelefoons (à la silent disco), deel VR-brillen uit en laat gasten uw bouwplaats zien, geef een 

demonstratie waar normaal te weinig plek voor is, richt een galerij in met prachtige foto’s van uw 

ondergrondse project, neem kussens en kleedjes mee en geef een picknick, … We zijn benieuwd! 

 

Voorwaarden voor alle sessies: 

 In principe kunnen alleen participanten ideeën aandragen. Maar als u geen participant bent en wel een 

briljant idee heeft voor een sessie waar onze participanten baat bij hebben, dan horen we het graag. 

Bij het samenstellen van het congresprogramma staat kwaliteit (relevantie en belang voor het COB-

netwerk) voorop. 

 

Praktische informatie voor een sessie in de Gaasperdammertunnel: 

 De ruimte in de tunnel is gratis te gebruiken door participanten. Voor niet-participanten worden 

kosten berekend op basis van de invulling en het oppervlak. 

 De inrichting van de ruimte is zowel voor participanten als niet-participanten voor eigen rekening. Wel 

gaat de inrichting in overleg met het lokale evenementenbureau en het COB, waardoor de kosten 

mogelijk slim verdeeld kunnen worden. 

 Er is om de 75 meter een kast met drie stroompunten beschikbaar voor de sessies; het gebruik zal in 

overleg geregeld worden. U zult zelf voor een haspel moeten zorgen. 

 De praktijk dient centraal te staan in uw sessie. Dus geen overzicht van de diensten en/of producten van 

uw organisatie, maar een presentatie van een praktijkproject waaraan uw organisatie heeft meegewerkt. 

Het thema van het congres is tenslotte ‘verbinden’: laat vooral zien hoe u heeft samengewerkt om tot 

een mooi resultaat te komen. Welke bijdragen hebben u en uw partner(s) geleverd? 

http://www.cob.nl/congres2019/ideeenformulier
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 Vooralsnog kunt u zelf aangeven hoeveel vierkante meters (of lengte 

tunnelbuis) u wilt gebruiken. Uiteraard kan de ruimte opraken, afhankelijk van 

het aantal ideeën dat we binnenkrijgen. Mocht er ruimtegebrek ontstaan, dan 

gaan we dat in goed overleg oplossen.  

 

Praktische informatie voor een subsessie in het dienstgebouw: 

 In het dienstgebouw zijn zalen/lokalen waarin u uw onderwerp kunt presenteren aan zo’n veertig 

gasten. Er zijn stoelen, een presentatiescherm en een laptop aanwezig. Hoe/of u deze gebruikt, wordt 

in overleg bepaald. De precieze inrichting van de zaal (theateropstelling, gebruik van tafels, etc.) is dus 

nog bespreekbaar. 

 Elke sessie duurt 45 minuten. Hoe u deze tijd indeelt, mag u zelf bepalen. We raden wel aan om een 

deel van de tijd te gebruiken voor discussie/vragen. 

 

Om het u en onszelf makkelijker te maken, staat er een online formulier klaar waarmee u uw suggesties 

kunt insturen: www.cob.nl/congres2019/ideeenformulier  

 

DEADLINE: Ideeën insturen kan t/m vrijdag 12 juli 2019 

>> Naar het ideeënformulier 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl / 085 4862 410. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het COB-team 
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