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Verenigingsnieuws VBWTN

Constructeurscongres COBc 
Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u als COBc en Vereniging BWT Nederland weer 

van harte uit voor het jaarlijkse COBc-congres. Dit vindt plaats op woensdag 10 november in het 

Groninger Forum en is georganiseerd door de constructeurs van de stad Groningen. Volgens de 

huidige maatregelen is deelname aan het congres met gezondheidsverklaring via de corona-app 

dan wel een coronatoegangsbewijs mogelijk. 

Voorlopig programma

[tabel zie server]

[onder tabel]

Inschrijven kan via www.cobc.nl tot 26 okto-

ber 2021.

Voorlopig programma

09:30 - 10:10 uur Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:10 – 10:25 uur Welkom en opening door Bert Popken, Concerndirecteur gemeente Groningen

10:25 – 10:55 uur Het Groninger Forum, door Erwin ten Brincke ABT Velp

10:55 – 11:15 uur Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiebeurs

11:15 - 11:45 uur NPR 9998, door Raphael Steenbergen 

11:45 - 12:15 uur De NPR in de Praktijk, door Jelle Pama, Hanzehogeschool

12:15 - 13:15 uur Lunch, netwerken en bezoek Informatiebeurs

13:15 – 13:45 uur Workshopronde 1, keuze uit 3 workshops (Certificering voor Dummy’s, CLT hout, 

Bodemdaling)

13:45 – 13:50 uur Verplaatsing tussen de workshops

13:50 - 14:20 uur Workshopronde 2, keuze uit 3 workshops (Certificering voor Dummy’s, CLT hout, 

Bodemdaling)

14:20 - 14:45 uur Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiemarkt

14:45 - 15.15 uur De Wkb per 1 juli 2022. De spanning loopt op!

In deze presentatie neemt Wico Ankersmit de deelnemers mee in de laatste stand van 

zaken rond de Wkb richting de voorgestelde inwerkingtreding per 1 juli 2022. Hierin wordt 

de rol van het COBc in de werkgroepen en strategiesessies toegelicht, en wordt 

aangegeven welke aspecten naar tevredenheid lopen, en waar het nog spannend gaat 

worden.

15.15 - 15:45 uur Jaarrede, door Dick Bezemer

Hierin kijken wij terug op afgelopen jaar en kijken vooruit naar de komende jaren

15:45 uur Slot: borrel, netwerken en bezoek Informatiemarkt

Inschrijven kan via www.cobc.nl tot 26 oktober 2021.


