AGENDA
De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau. Daarom krijgt u naast
een toelichting op de stand van zaken ook twee onderwerpen voorgelegd waaraan we samen met u
willen puzzelen.
7.30 uur

- Inloop, het ontbijt staat klaar, en in kleine groepjes kunt u een rondje lopen langs het
nieuwe COB-kantoor

8.15 uur

- Karin de Haas (directeur) praat u bij over de lopende kennisprogramma’s en nieuwe
plannen

8.30 uur

- Edith Boonsma (programmamanager) introduceert het eerste onderwerp:
Jonge aanwas in het ondergronds bouwen
Op het gebied van ondergronds bouwen ligt er enorm veel werk in het verschiet.
Tegelijkertijd vergrijst de beroepsgroep en is er nu al een tekort aan mensen. Het
COB heeft een plan van aanpak gemaakt om studenten te laten kennismaken met
het vakgebied en ze te stimuleren om voor een carrière in het ondergronds bouwen
te kiezen. Een klein beetje voorwerk is al gedaan, in 2022 gaan we officieel aan de
slag. Welke tips wilt u ons meegeven, wat moeten we vooral niet doen, waar mag
nog beter naar gekeken worden?

8.40 uur

- Aan de slag! Om te laten zien hoe leuk het vakgebied is, vragen we u materiaal mee
te nemen waarmee je dat kunt laten zien. Denk aan jaarverslagen, relatiemagazines,
promotiemateriaal, etc. Geen kostbare uitgaven, want niet alles blijft heel …

9.00 uur

- Plenaire terugkoppeling

9.10 uur

- Karin de Haas geeft een toelichting op het tweede onderwerp:
Zachtjes doorklimmen
Er bestaan allerlei ‘ladders’ voor professionalisering: instrumenten die aangeven hoe
ver iemand of een organisatie is ten aanzien van een specifiek thema, zoals veiligheid
of duurzaamheid. Elke trede is strak gedefinieerd, voor elke stap is vastgesteld aan
welke eisen je moet voldoen. Wat als we deze eisen nog niet weten en tóch willen
klimmen? Bij het COB draait het om samen puzzelen en oefenen, er zijn bewust nog
geen harde regels, maar tegelijk willen partijen professionaliseren, bijvoorbeeld op
het gebied van digitalisering. Hoe kan het COB partijen ondersteunen in dat proces?
Is het mogelijk een ladder te maken die wel meet maar niet beperkt?

9.20 uur

- Aan de slag! Wat is de motivatie achter het willen klimmen en ontwikkelen? Wat zou
helpen en wat vooral niet? Met elkaar denken we na over wat we nodig hebben om
stappen te maken in professionalisering, efficiëntie, duurzaamheid … kortom groei!

9.40 uur

- Plenaire terugkoppeling

9.50 uur

- Afronding van de programmaraadbijeenkomst

