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voorwoord

Volop in beweging
U heeft de eerste uitgave van het WaterbouwKompas in handen. Het is het
midden tussen een jaarverslag en een visiedocument. We laten zien waar
we ons als vereniging dagelijks mee bezighouden. En dat is best wel wat.
Logisch, want de wereld om ons heen is volop in beweging.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de veranderingen die
zich bij Rijkswaterstaat en de waterschappen voltrekken.
Ze richten hun vizier veel meer dan in het verleden naar de
markt. Dit heeft geresulteerd in de twee Marktvisies die zij
vorig jaar samen met de markt hebben gepresenteerd. De
beide Marktvisies moeten uiteindelijk gaan leiden tot wat ik
altijd noem fair pricing. Het gaat daarbij niet alleen om een

Een belangrijk onderdeel daarvan vormt ook het
benoemen van risico’s en vervolgens de risico’s daar alloceren waar ze horen. Ook als opdrachtnemers moeten wij
daarover zeer transparant zijn. Uiteindelijk moeten zowel
opdrachtgever als opdrachtnemer daarvoor het empathisch vermogen hebben om op elkaars stoel te kunnen
gaan zitten. Dat zorgt voor begrip voor elkaars situatie

faire prijs voor de opdrachtgever, maar ook om een faire
beloning voor de aannemer. We juichen het toe dat zowel
Rijkswaterstaat als de waterschappen er heel nadrukkelijk
mee bezig zijn om tot een mechanisme te komen waarin
fair pricing de leidraad is. We zijn er nog niet en hebben op
dat vlak gezamenlijk nog wel een weg te gaan.

en het nemen van de juiste beslissing. In de Marktvisies
spreken opdrachtgevers en de betrokken brancheorganisaties de wens uit om elkaar eerder in projecten te
betrekken met als doel de kennis van de sector optimaal
te benutten.

“het is hoog tijd dat we deze
volgende duurzame stap
zetten”
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Op dit moment is de laagste prijs nog steeds erg dominant in aanbestedingen. EMVI moest daarin verandering
gaan brengen. De gedachte achter EMVI is immers dat de
prijs-kwaliteitsverhouding tot zijn recht moet komen. Met
EMVI zegt de opdrachtgever feitelijk bereid te zijn voor
meer kwaliteit te willen betalen. Dat vinden wij natuurlijk
een goede zaak.

Tegelijkertijd zien we dat de opdrachtnemers, waaronder
onze leden, steeds beter worden om in het EMVI-document SMART uit te leggen wat ze gaan doen en hoe ze het
gaat doen. Maar door die positieve ontwikkeling wordt het
onderscheidend vermogen op EMVI weer minder. Natuurlijk is het fantastisch als de EMVI-component zeventig
procent is, maar wanneer iedereen zeventig procent weet
te scoren gaat het uiteindelijk toch weer om laagste prijs.
Ik zie het in het kader van de Marktvisie als grootste uitdaging om daar met elkaar een oplossing voor te vinden.
Want als we daar niets voor verzinnen blijf je uiteindelijk
die vechtcontracten houden waar we allemaal zo graag
van af willen.
Waar we absoluut niet van af willen is de aandacht voor
duurzaamheid in de sector. De CO2-ladder is een fantastisch middel geweest om bedrijven te stimuleren op dat
vlak belangrijke stappen te laten zetten. Het heeft voor
bewustwording gezorgd. Er leeft nu echter wel het gevoel

Doordat de markt volop in beweging is, zijn wij als vereniging ook volop in beweging. Gelukkig is de betrokkenheid
van de leden groot. Dat zien we onder andere terug
tijdens de Algemene Leden Vergadering en de regiobijeenkomsten die we op touw zetten. Ze worden enorm goed

dat de ladder zijn nut bewezen heeft. We zijn nu wel toe
aan een volgende fase met betrekking tot duurzaamheid,
in plaats van dat er telkens zaken bij die ladder worden
bedacht.

bezocht.

Feitelijk zijn we dan alleen maar bezig met het vergroten
van de bureaucratie. Dat moeten we niet willen. De
volgende stap is naar mijn mening om vooral te kijken
naar de duurzaamheid in de projecten zelf. Daarmee stap
je over van de focus op hoe het bedrijf duurzaamheid
bevordert naar hoe vertaal je duurzaamheid nu in het
project, waar impliciet de duurzaamheid van een bedrijf in
verweven zit. Met andere woorden: het is hoog tijd dat we
deze volgende duurzame stap zetten.

Naar mijn gevoel hebben we met de combinatie van een
aansprekend inhoudelijk onderwerp en netwerken een
goede formule gevonden. Deze betrokkenheid helpt ons,
het bestuur en het bureau, de leden op de juiste wijze te
vertegenwoordigen. Zo begrijpen we wat er onder de leden
leeft. Dat stralen we blijkbaar uit want in het afgelopen jaar
hebben we vijf nieuwe leden mogen verwelkomen. Daar
zijn we erg blij mee en dat geeft ons veel energie.
Ik wens u veel leesplezier.
HENDRIK POSTMA
Voorzitter Vereniging van Waterbouwers
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TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN

Edwin Lokkerbol, directeur Vereniging van Waterbouwers

‘Meer aandacht
voor onderhoud van
vaarwegen nodig’
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Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers zegt
van nature niet snel tevreden te zijn. Maar toch blikt ook hij met een goed
gevoel op het afgelopen jaar terug. “2016 was een jaar waarin we veel met
opdrachtgevers hebben opgetrokken. En er zijn twee belangrijke Marktvisies gepresenteerd.” Lokkerbol is blij dat in dit verkiezingsjaar alle politieke partijen de wens onderschrijven om Nederland door te ontwikkelen
tot een sustainable urban delta. Wel mag er wat hem betreft veel meer
politieke aandacht komen voor het onderhoud van vaarwegen en voor de
daling van de waterbouwomzet in de periode 2017-2022.

Beleidsmatig is er volgens hem veel
aandacht geweest voor regelgeving waar
de leden van de Vereniging van Waterbou-

vereniging in huis heeft, wil Lokkerbol
op deze plek graag aanhalen. “Het is een
bewuste keuze geweest om dat proces in

wers mee te maken hebben. Lokkerbol
doelt daarbij op zaken als certificering van
drijvend materieel. “In Nederland hebben
we tienduizenden bootjes en schepen
waarvoor een uniforme regelgeving geldt.
Maar onze waterbouwvloot is natuurlijk
heel specifiek. Dat is niet alleen een vloot
waarmee je vaart, maar waarmee je ook
werkt. We hebben dus naar de regelgeving
gekeken en ons actief bemoeid met de
dossiers die daarover gaan.”

eigen hand te houden. Dat doen we met
maar liefst veertig vrijwilligers en daarachter een professioneel bedrijf. Ik vind
dat toch ook wel bijzonder. We hebben
als sector de behoefte om als het gaat om
opleidingen voorop te lopen. Een paar
honderd mensen volgen deze opleidingen
en de examens daarvan worden over de
hele wereld afgenomen. Wij zijn ook”, voegt
hij er aan toe, “één van de weinige brancheorganisatie die niet alleen inkomsten uit
contributieafdrachten genereert. Wij halen
ook inkomsten uit opleidingen. Daar maken
we een klein beetje winst op.”

Ook het dit jaar in gang gezette digitaliseringsproces van de opleidingen die de
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Marktsituatie
Het in de mond nemen van het woord winst lokt de vraag
uit hoe de huidige marktsituatie er voor de waterbouwers uitziet. Lokkerbol blikt uit het raam en zegt dan na
een korte stilte: “Op basis van de budgetten in het Deltafonds loopt in Nederland de omzet terug. De komende
drie tot vier jaar wordt er voor zo’n 300 miljoen euro
minder op de markt gebracht. Bij de Waterschappen zien

“Iedereen werd door ‘Als de
dijken breken’ toch even
met de neus op de feiten
gedrukt dat een groot deel
van ons land zich onder
zeespiegelniveau bevindt.”
7

we nog wel een lichte stijging van werkaanbod, maar in
z’n algemeenheid neemt het volume af. Dat is niet leuk,
maar het is tijdelijk. Want over vijf jaar zal de omzet weer
wat stijgen als het Deltafonds naar één miljard euro
groeit. Toch willen wij graag dat de overheid zorgt dat de
pieken en dalen in het Deltafonds in 2017-2030 afgevlakt
worden. Dat kan door werken naar voren te halen. Een
continu werkaanbod zorgt voor een betere benutting
van schepen en we kunnen mensen blijven werven voor
onze mooie sector. Het zou niet goed zijn als we jonge
mensen nu moeten ontslaan doordat er geen werk is”.

Vaarwegen
Hij ziet dat er in de afgelopen periode vooral op het
onderhoud van vaarwegen is bezuinigd. “Als we de
ambitie hebben dat de vaarwegen een goede verbinding
zijn tussen de havens en het achterland dan moet daar

meer aandacht voor komen. We willen dat onderhoud
echt veel hoger op het lijstje zien.”

droge voeten houden is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Provincies, gemeenten en waterschappen
zijn nu bezig om ook de gebouwde omgeving zo in te

Die wens brengt ons bijna automatisch bij de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. “De voortzetting van het Deltafonds na 2028 is voor ons cruciaal.
Ik zie dat de meeste politieke partijen dit ook willen. Wat
ik echter niet terugzie is onze wens om het Deltafonds
tot 2050 door te trekken. Daartegenover staat dat ik in
bijna alle programma’s wel iets lees over de blijvende
aandacht voor waterveiligheid.”

richten dat we om weten te gaan met veranderingen in
de hoeveelheden neerslag. Dat is een goede zaak. Want
hoe meer aandacht voor dit thema hoe meer werk wij als
sector de komende jaren blijven houden.”

Volgens Lokkerbol helpt zo’n populaire televisieserie
zoals ‘Als de dijken breken’ die eind vorig jaar werd
uitgezonden enorm bij het waterbewustzijn. “Iedereen
werd door die serie toch even met de neus op de feiten
gedrukt dat een groot deel van ons land zich onder
zeespiegelniveau bevindt. De zekerheid dat we altijd

Sustainable urban delta
Hij constateert verder dat ook de wens om Nederland
door te ontwikkelen tot een sustainable urban delta
door de verschillende partijen wordt onderschreven.
“Nederland is de enige delta ter wereld die op klimaatverandering voorsorteert. De koers die de Deltacommissaris heeft ingezet heeft in de politiek wel een brede
steun en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”
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Hoofdstuk 1

Markt
9

Marktvisie RWS en Marktvisie Waterschapswerken

Basis voor verandering
is gelegd
2016 was het jaar waarin zowel
Rijkswaterstaat als de waterschappen een Marktvisie hebben
gepresenteerd. De Vereniging
van Waterbouwers is nauw bij de
totstandkoming van de twee visies
betrokken geweest. De visies
hebben met elkaar gemeen dat
er naar een nieuwe manier van
samenwerken met de markt wordt
gestreefd.

Specialistische kennis is enerzijds verdeeld
aanwezig in de keten, en anderzijds soms
ook schaars of soms uit commerciële overwegingen beperkt beschikbaar. Ook geven
de visies richting om op een betere en
voor alle partijen goedkopere wijze aan te

Uitgangspunt van de Marktvisie is om
ruimte te geven aan de kennis en expertise die er ook bij de marktpartijen is. De
toekomstige vraagstukken vragen immers
steeds meer om het samenbrengen van
specialistische kennis.

“Het zijn geen van bovenaf opgelegde documenten”, benadrukt Edwin Lokkerbol. “We
moeten er nu met elkaar invulling aan gaan
geven. Ik heb wel sterk het gevoel dat met
de twee visies de basis voor verandering is
gelegd.”

besteden.
De visies zijn nauw in samenwerking met
de markt- en brancheorganisaties tot stand
gekomen.
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Alles draait om
vertrouwen
Dit jaar staat wat Lokkerbol betreft, de verdere uitwerking van de
Marktvisies van Rijkswaterstaat en
de waterschappen centraal. “Ook
moet aanbesteden minder een
juridisch proces worden en meer
gericht worden op elkaar leren
kennen. Daar moeten we met
elkaar aan werken. Aanbesteden
is onzettend complex geworden.
Te complex. Dat betekent anders
aanbesteden en vooral ook eerder
overleg voeren over de manier
waarop je dat als opdrachtgever
gaat doen. Maar het begint bij het
bouwen aan vertrouwen. Dus van
contract naar contact.”

Er zijn stappen gezet met het verschijnen
van de Marktvisies. En er is op heel veel
vlakken veel gebeurd. Lokkerbol is dan ook
niet helemaal ontevreden over de voortgang, maar wat hem betreft “mag er best
wat meer tempo worden gemaakt.” Om er
overigens in één adem aan toe te voegen dat
het een erg complex proces is dat we met
elkaar vooral niet moeten onderschatten.
“Het is een enorme klus om duizenden
mensen hierin mee te nemen. Maar als we
het met elkaar allemaal zo belangrijk vinden
dan moet dit top of mind zijn en bovenaan
alle prioriteitenlijstjes staan. Bij heel veel is
dat het geval. Maar ik constateer ook dat
bij een bijeenkomst over het sluizenprogramma toenmalig directeur Vonck van
Rijkswaterstaat aan marktpartijen vroeg
waar de Marktvisie over gaat en de helft het
niet wist. Dus ook de markt mag wel een
tandje bijschakelen.”
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Hij benadrukt dat op dat vlak de vereniging vaak het
voortouw neemt. “We organiseren ook veel. We hebben
hier een bijeenkomst voor jonge waterbouwers en jonge
medewerkers van Rijkswaterstaat gehad. Tweeëneenhalfuur hebben we met elkaar zitten praten over hoe je
beter kunt samenwerken. Hoe we meer kunnen werken
aan vertrouwen. We zijn best practices aan het communiceren met leden en we hebben een eigen strategische
doorvertaling gemaakt waarin staat wat we zelf gaan
doen.”
Ook aan de Markt- en Innovatiedag Waterschappen
heeft Lokkerbol goede herinneringen. Op 17 november
jl. hebben meer dan 500 professionals van zowel waterschappen als marktpartijen met elkaar gesproken over
wat anders kan in de omgang met elkaar. “De Marktvisie
van de waterschappen heet niet voor niets Marktvisie
‘Waterschapswerken’. Daarin brengen zowel de waterschappen als de brancheorganisatie tot uiting dat de
wijze van omgang een gezamelijke verantwoordelijkheid
is. Het mooiste vind ik dat iedere actie als gevolg van de

13

Marktvisie Waterschapswerken niet moet gaan over de
ander, maar wat je zelf moet gaan veranderen”.

Transparanter
Dat laatste betekent in zijn ogen bijvoorbeeld dat marktpartijen ook transparanter moeten worden. “Communiceer helder over de risico’s die je wél en welke je niet wilt
lopen. Voer een open dialoog over areaalgegevens. Als je
een vermoeden hebt dat die niet kloppen dan moet dat
in het voorgesprek al duidelijk zijn voordat je daar een
offerte op baseert. Wees tegen de opdrachtgever duidelijk over waar je wel en waar je geen geld aan verdient.
Dus in die voorfase moet veel meer dialoog.”
Hij haalt een lidbedrijf aan die hem vertelde dat hij met
het oog op de veranderingen mensen met totaal andere
competenties aanneemt dan pakweg vijf jaar geleden.
“Toen”, verduidelijkt Lokkerbol, “waren de competenties
veel meer gebaseerd op de technische inhoud. Nu zie
je dat er veel meer aandacht is voor communicatieve

vaardigheden gericht op het gesprek met zowel de
opdrachtgever als ook de omwonenden. Een aannemer
kan niet meer zeggen; ‘dat project voeren we uit en wat
moet ik doen?’ Je moet tegenwoordig met veel meer
verschillende stakeholders rekening houden. Dat betekent tegelijkertijd dat je vooraf veel beter die belangen
moet kunnen inschatten.”

Aanbestedingen moeten anders
Lokkerbol juicht als geen ander toe dat het aanbestedingsproces op de schop gaat. Een snellere selectie van
partijen die vervolgens de taak krijgen een onderbouwde
aanpak en kostenbegroting uit te werken. “Voorop staat
dat de tenderkosten omlaag gaan. Inmiddels dreigen die
kosten dusdanig op te lopen dat het voor marktpartijen
economisch gezien niet meer mogelijk is om daar aan
mee te doen. Want van de vier of vijf aanbestedingen
moet je er minimaal één scoren. Als dat niet zo is dan ben
je niet verstandig bezig.”

Wat dat betreft is de Vereniging van Waterbouwers blij
met de directie van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Daarmee wordt gesproken over op
welke wijze de aanbestedingen het beste op de markt
kunnen worden gebracht en wat er van de markt wordt
gevraagd. “Wat het HWBP goed doet”, benadrukt
Lokkerbol, “is de waterbouwsector perspectief geven.
Ook durven ze het aan om innovaties in aanbestedingen
een plek te geven.”
In zijn ogen mogen andere opdrachtgevers daar een
voorbeeld aan nemen. “Innoveren betekent ook risico’s
lopen. Het toepassen van een innovatie kan betekenen
dat er wel eens iets fout kan gaan. De gemiddelde
inkoper is echter risicomijdend, want hij is ingehuurd om
het proces conform wetgeving en aanbestedingswet te
laten verlopen. Het helpt ons enorm dat er bij het HWBP
nu mensen zitten die de grenzen proberen op te zoeken.
Dat geeft een enorme stimulans aan innovatie.”
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Fay van Dongen, adviseur Markt & Juridische Zaken

Meer ambitie in
duurzaamheid
“Waterbouwers zijn per definitie pioniers”, zo begint Fay van Dongen
haar verhaal. Van Dongen is als adviseur Markt & Juridische Zaken ook
verantwoordelijk voor het thema Duurzaamheid bij de Vereniging van
Waterbouwers en werkt aan het inbedden van duurzaamheid in de sector.
“De mensen in de waterbouw zijn werkzaam
op een vlak dat letterlijk altijd in beweging
is, je moet dus wel innoveren, aanpassen
en rekening houden met je omgeving.
Op natuurlijke wijze zijn we altijd al bezig
met duurzaamheid. Meer aandacht voor
het milieu, de natuur en de mens juichen
we toe. Maar daarnaast hebben we oog
voor duurzame relaties en gaan we voor
win-winsituaties op de langere termijn”,
vervolgt ze. Duurzaamheid voor de waterbouwer in een kleine, hele kleine notendop.
Het thema raakt namelijk zowel de kleinschalige baggeraar in de poldersloot als de
mondiale baggerreuzen met opdrachten
over de hele wereld.

in de position paper die is aangeboden aan
minister Schultz van Haegen. Hierin staat
hoe de waterbouwers tegen duurzaamheid
aankijken, maar er wordt vooral aandacht
gevraagd voor de specifieke vloot en faciliteiten om duurzaamheid naar een nog
hoger niveau te tillen.

Position Paper

Van Dongen: “Het ontwikkelen van materieel en de werkschepen is een kapitaalintensief traject en een echte lange termijn
klus. Schepen hebben soms een levensduur
van 30 jaar of zelfs nog langer. Uiteraard
maken we duurzame keuzes, maar de
vloot is niet zomaar aangepast.” Volgens
de Vereniging van Waterbouwers levert het
veel meer op om de duurzaamheid van een
totaal project in ogenschouw te nemen.

De Vereniging van Waterbouwers vraagt
aandacht voor duurzaamheid in de sector
en dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd

Duurzaamheid ín de projecten brengen is
dan ook een belangrijk doel waar het aankomende jaar verder aan gewerkt wordt.
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“Naar onze mening reikt de duurzaamheidsopgave in
waterbouwkundige werken veel verder dan alleen de
CO2-emissies van de werkschepen. Regels en richtlijnen
zijn goed, maar belemmeren soms innovatie en creativiteit.
We gaan liever met een opdrachtgever in gesprek om de
totale kosten van belasting van de natuur en het milieu
in beeld te krijgen en zoeken ruimte om duurzaamheid
te creëren door breder te kijken dan alleen CO2-uitstoot.
Denk aan het verhogen van de kwaliteit van de omgeving
of het zoeken van een zandwingebied in de buurt, waardoor we kunnen besparen op transport. Met de position
paper, waarin dit alles is beschreven, hebben we onze
visie onder de aandacht gebracht van de minister. In
2017 willen we dit verder uitbouwen en het gesprek
aangaan met onze opdrachtgevers”, aldus Van Dongen.

Green Deal Duurzaam GWW 2.0
“We vernieuwen, maar altijd met oog voor het speelveld
waarin de waterbouw zich bevindt. We hebben een taak
naar de samenleving, dat is een veilige water-omgeving
creëren, maar ook naar de natuur die ons dag in, dag uit
omringt. Aansluiten bij de Green Deal Duurzaam GWW
2.0 is dan ook een logische stap.
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Voor het komende jaar zullen we een aantal acties
ondernemen die de Green Deal ondersteunen”, aldus
Van Dongen. Zo staat het gezamenlijk toetsen van de
baggerprogramma’s van de waterschappen hoog op de
lijst voor 2017. En verleent de Vereniging van Waterbouwers medewerking aan de evaluatie van de CO2-prestatieladder en de verbetering van het onderscheidend
vermogen ervan. “We willen pilotprojecten benoemen
bij de waterschappen en bij Rijkswaterstaat die we in een
vroeg stadium op duurzaamheid gaan doorlichten. Blijvende betrokkenheid vanaf de planfase van een project,
om gezamenlijk duurzame kansen te benoemen, is hier
een significant onderdeel van.
Dit betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer een
andere relatie tot elkaar krijgen, met duurzaamheid
als gezamenlijk doel. Zien we met elkaar kansen op
bijvoorbeeld het gebied van bodem, ruimtelijke kwaliteit, energie of materiaalgebruik, dan stimuleren we de
opdrachtgever om dit al in de planfase mee te nemen.
Immers,” zegt van Dongen, “duurzaam uitvragen stimuleert opdrachtnemers om innovatief en creatief te werk
te gaan.”

Jan Huijbers
voorzitter Kerngroep Markt

“

“De focus lag het afgelopen jaar op zowel de Marktvisie van Rijkswaterstaat als de Marktvisie Waterschapswerken (waterschappen). Aan beide
Marktvisies hebben we als Waterbouwers een actieve bijdrage geleverd
en daar zijn we tevreden over.

In tempo, implementatie en het maken van stappen gaan de waterschappen sneller dan
Rijkswaterstaat. Met de waterschappen zijn we momenteel een heel concreet implementatieplan aan het maken. Op hoog abstractieniveau is de Marktvisie van Rijkswaterstaat goed
gelanceerd en door de top omarmd, maar het is nog niet overal op werkvloerniveau neergedaald. Het blijft dit jaar een speerpunt van de Kerngroep Markt om RWS bij deze grote uitdaging te helpen door zelf acties te ondernemen en door hulp te bieden. Als het te lang gaat
duren dan zakt de aandacht voor de Marktvisie weg en dat mogen we niet laten gebeuren.
Prestatiemetingen waren dit jaar ook een aandachtspunt. Wij zijn voorstander van prestatiemetingen. Wel zitten er zaken in het systeem die verbeterd moeten worden. Een voorbeeld
is dat bij geen of te weinig opdrachten van Rijkswaterstaat er geen score is en je bedrijf automatisch een zeven krijgt toebedeeld. Dat klinkt goed, maar op het moment dat bedrijven die
wel scoren een acht of hoger krijgen, heb je niets aan een zeven. Ook bedrijven die niet vaak
voor RWS werken moeten een gelijke kans krijgen vinden wij. Het is ontzettend prettig dat we
deze boodschap goed kwijt kunnen bij RWS.
De komende tijd ligt de focus voor een belangrijk deel op het marktvolume. Dat neemt de
komende vier jaar af met 10% en dat is fors. Het Deltaprogramma laat pas na 2020 weer
groei zien. We moeten de werken de komende twintig jaar beter zien te verdelen waardoor
we minder pieken en dalen in werkaanbod van RWS en waterschappen hebben, dat is voor
iedereen veel beter.”
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Nautische zaken
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Chantal Schillemans, adviseur Nautische Zaken

Opkomen voor
waterbouwbelangen
in zoet en zout
Zoet en zout. Twee smaken die de
werkdag van Chantal Schillemans,
adviseur Nautische Zaken, kleuren. De secretaris van de Kerngroep Nautische Zaken is dagelijks
in de weer met wet- en regelgeving waarbij ze elke keer weer de
aandacht vraagt voor de belangen
van de waterbouwers. Onontbeerlijk is hierbij de input en steun van
de kerngroep.

van de kerngroepleden. “Ze doen dit naast
hun drukke baan. Sommigen zelfs al acht
jaar, zolang als dat de kerngroep bestaat.
Het zijn mensen met een groot hart voor de
sector, ze zijn er trots op. Dat bewijst onder
andere de interesse in elkaars dossiers. Wij
hebben te maken met zowel de binnenvaart als de zeevaart, de zoete en de zoute
dossiers. Kerngroepleden kunnen kiezen
welke informatie ze wensen te ontvangen,
maar eigenlijk leest iedereen beide smaken.

De warmte van het café van Futureland op
de Tweede Maasvlakte is weldadig na de
fotoshoot die we buiten hebben gedaan.
Schillemans’ mening daarover is duidelijk
en past bij haar manier van werken samen
met de kerngroep: “Het voelt vreemd om
alleen op de foto te gaan, omdat ik zonder
de inbreng van de leden en de kerngroep
mijn werk niet zou kunnen uitvoeren. In de
afgelopen jaren heb ik veel geleerd over de
techniek van werkschepen en kan wanneer
dit nodig is mijn kerngroep raadplegen
indien er complexe zaken aan de orde
komen.” Schillemans is lovend over de inzet

Dit levert in onze bijeenkomsten dan weer
extra waarde op. Oplossingen of werkwijzen uit de zeevaart kunnen soms een
prima basis zijn voor een aanpak in de
binnenvaart of andersom. De liefde voor
het vak staat bij iedereen voorop.” Input van
de kerngroepleden vertaalt Schillemans in
een reactie naar overheden of instanties
toe om zo de waterbouwbelangen onder
de aandacht te brengen. “Afgelopen jaar
hebben we met onze inzet mooie resultaten
kunnen bereiken, en voor het komende jaar
staat er alweer genoeg op de rol.”

20

Verbeteren positie
werkschepen in maritieme
regelgeving en beleid
De werkzaamheden van de Kerngroep Nautische Zaken zijn eigenlijk samen te vatten in
het verbeteren van de positie van werkschepen in nationale en internationale wetten,
regelgeving en beleid. En dan uiteraard
voornamelijk de technische aspecten voor
de waterbouwvloot.
Opkomen voor de belangen van de waterbouwers bij
overheden dus, en dat betekent in eerste instantie veel
screenen. Schillemans: “Alle stukken die we binnenkrijgen van overheden, denk aan wetsvoorstellen,
wetswijzigingen, beleidsstukken, plannen, richtlijnen
en meer, worden gescreend op eventueel waterbouw-

belang. Veelal worden koopvaardijschepen of binnenschepen als uitgangspunt genomen.
Soms gaat het om onderwerpen waarin wij met ons
materieel gemakkelijk mee kunnen in de regelgeving.
Vereisten voor communicatiemiddelen die je verplicht
aan boord moet hebben, zijn voor waterbouwers
eenvoudig te volgen. Maar gaat het om bijvoorbeeld
geluidsnormen voor stilliggende binnenschepen, dan
kunnen onze werkschepen daar niet aan voldoen.” Haar
blik naar buiten richtend zegt ze: “Kijk, een binnenschip
zoals daar de haven in vaart werkt op een heel andere
manier dan een waterbouwschip. Het binnenschip
‘werkt’ als het van a naar b aan het varen is en bij laden
en lossen, onze werkschepen werken met alle installaties aan boord op locatie. Je kunt je voorstellen dat het
dan een veelvoud aan geluid produceert in vergelijking
met het binnenschip. Het is dan voor onze schepen niet
mogelijk om aan bepaalde geluidsnormen te voldoen. Of
we kunnen het werk gewoonweg niet uitvoeren.
Hiervoor begrip vragen is waar we het hele jaar mee
bezig zijn.” In de binnenvaart speelt op het moment
veel dat actueel is voor de waterbouwers. Naast
onder andere geluidsnormen is dat bijvoorbeeld ook
vergroening van de binnenvaart in het algemeen. “We
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nemen onze verantwoording op de belangrijke dossiers.
Vergroening is overal een groot issue en dus ook in de
scheepvaart.
Wij moeten daar onze bijdrage aan leveren en dat willen
en doen we ook. Alleen”, voegt ze toe, “kunnen onze
specifieke schepen niet voldoen aan de normstelling
die men oplegt aan reguliere schepen. Het gereedschap
waar onze schepen mee werken, kan je niet vergelijken
met een schip dat containers van a naar b brengt.
Dat gaat over heel andere vermogens qua motoren, we
hebben bijvoorbeeld een minder gelijkmatig verbruiksprofiel. Waterbouwers kennen pieken in verbruik,
afhankelijk van het moment in het project of de werk-

zaamheden die worden verricht. Het is niet dat we niet
willen. Als richtlijnen niet passen, dan kijken we wat we
wel kunnen doen en hoe we vergroening of veiligheid op
een andere wijze kunnen borgen.”

Certificering
drijvend materieel
Vanaf 1 januari 2019 moet al het kleinschalig binnenvaartmateriaal een certificaat
van onderzoek hebben, een certificaat dat
aangeeft dat het materiaal in orde is en dat
je ermee mag varen. In het geval van waterbouwers gaat het hier om de drijvende werktuigen, die veelal nooit eerder als zodanig
te boek hebben gestaan. “En om dat voor
elkaar te krijgen op de manier zoals nu is
omschreven, is in onze ogen voor waterbouwers onmogelijk”, stelt Schillemans.

Het is een dossier waar ze al jaren aan werkt. “Ook hier
is het weer een kwestie van niet kunnen, we willen
namelijk wel, graag zelfs. Maar een drijvend werktuig
is een verzamelnaam voor een uitgebreid scala aan
varend materieel. Soms zelfs speciaal voor dat ene werk
of bepaald water gebouwd. Die kun je niet eenvoudig in
typen onderverdelen. Daarnaast wordt het drijvende
werktuig vaak variabel ingezet afhankelijk van de locatie
van het werk alsook de uit te voeren werkzaamheden:
maaien, baggeren, kademuren en ga zo maar door.
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Volgen we de wet dan zou er na elke aanpassing
opnieuw gekeurd moeten worden voordat er gewerkt
kan worden. Dat is niet te doen.” Hoewel ze veel energie
steekt in het overleg met het ministerie, zal de achterban
van de Vereniging van Waterbouwers er wel op de een of
andere manier aan moeten geloven. “In nieuwsbrieven
wijzen we onze leden op hun verplichtingen.
Zo moet nieuwbouwmaterieel nu al worden gecertificeerd. Op het besloten deel van onze website is
hierover veel informatie beschikbaar. Belangrijk is dat
waterbouwers hun materieel gaan inventariseren en
daarmee een goede afweging kunnen maken. Gaan de
voorbereidingen voor de certificering van je materieel
bijvoorbeeld te veel kosten, dan kun je een gedegen
keuze maken. Misschien investeer je beter in iets nieuws.
Het punt is dat de kennis over het eigen materieel van
belang is om hierop voor te sorteren.”

versie, een light-versie zo je wil”, zegt Schillemans, om
vervolgens met sprekende voorbeelden haar verhaal
te ondersteunen: “Al die kleine werktuigjes die moeten
voldoen aan technische vereisten voor grote schepen in
de Rijnvaart, dat kan niet. Waterdichte schotten in een
machinekamer, ja, maar als je machinekamer niet meer
is dan een luikje waarachter de techniek zich bevindt?
En ankerkettingen van een bepaalde grootte, een flinke
loopplank, minimale hoogte van doorgangen. Een schip
heeft die ruimte. Maar waar ga je alles laten op een maaibootje van viereneenhalve meter?”

Ondertussen gaan de gesprekken met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu onverminderd door. En

Het beeld is duidelijk, alsof je veiligheidsrichtlijnen van
een auto op een brommer probeert toe te passen.
Komen waterbouwers er dan straks makkelijk vanaf?
Schillemans neemt een slok van haar cappuccino en
zegt: “We maken ons nergens makkelijk vanaf, maar
het moet wel pragmatischer. Daarom pakken we het
zo actief op, we hebben proefcertificeringen gedaan
waaruit de knelpunten heel duidelijk naar voren zijn
gekomen. We hechten grote waarde aan veiligheid en

met succes. “We mogen werken aan een aangepaste

milieubescherming en daar willen we aan voldoen.
Wij denken dat we juist voor deze categorie
werktuigen een versie op maat moeten
hebben. Zeker in Nederland, dat zoveel
belang heeft bij goed watermanagement
en waar promotie voor waterveiligheid
zo aanwezig is.” Schillemans geeft aan dat
2017 het jaar is waarin de kaders voor de
light-versie moeten staan. “Het praktijkonderzoek is gedaan, de rapporten liggen er
en de lijnen zijn uitgezet. Nu is het de tijd
om principiële besluiten te gaan nemen.”
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Internationale regelgeving
met waterbouwbelangen
Zoute dossiers, oftewel de zeevaart, hebben veelal te maken met Europese en mondiale wetten en regelgeving. Dit jaar ging er onder andere
veel aandacht naar het dossier Loodsplicht Nieuwe Stijl.
“Door de wet aangewezen zeeschepen die in een
haven varen zijn loodsplichtig”, legt Schillemans uit.
“In die wateren moet je begeleiding van een loods
hebben. Echter, als er in de haven wordt gewerkt zijn
de werkschepen van de loodsplicht vrijgesteld. Door de
schaalvergroting in de scheepvaart en aangescherpte
veiligheidsmaatregelen, heeft men het systeem van de

loodsplicht opnieuw onder de loep genomen.
In plaats van de categorale vrijstelling, zouden wij nu een
PEC moeten halen voor onze werkschepen.” Een PEC
(Pilot Exemption Certificate) is een vrijstelling voor een
kapitein die regelmatig een bepaalde haven aandoet,
zodat hij geen loods meer aan boord hoeft te nemen. De
vrijstelling is echter gekoppeld aan een kapitein, schip
en een bepaald havengebied. Daarnaast is het nogal
een traject om uiteindelijk een PEC te kunnen halen.
“Een heel ander systeem én een verzwaring voor onze
leden. Dat kan, maar dan wel met een duidelijke en
acceptabele uitleg. Wij begrijpen nu niet waarom het
systeem van categorale vrijstelling voor waterbouwers
zou moeten worden gewijzigd in het PEC-systeem”, aldus
Schillemans, om daaraan toe te voegen: “En daarom
hebben wij in de formele consultatieronde aangegeven
dat wij het wetsvoorstel helaas niet kunnen steunen.”
Helaas, omdat het wederom niet aan de bereidwilligheid
ligt. Schillemans: “Het is niet slecht om te veranderen,
de wereld verandert en een afspraak hoeft niet in de
lengte der dagen gehandhaafd te worden. Maar de
nieuwe afspraak mag niet, zonder duidelijke redenen,
tot een verzwaring of verslechtering leiden en daarvoor
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springen de vereniging en haar kerngroepleden in de
bres. Voor 2017 gaat dit dus zeker weer een belangrijk
dossier worden en gaan we weer een bijzondere fase
in waarin we zo goed mogelijk de waterbouwbelangen
zullen verdedigen.”

manier met die accommodatie moet worden omgegaan.
Waterbouwers zorgen enerzijds dat de schepen technisch zijn uitgerust om het werk uit te voeren. Anderzijds
vraagt zulk specifiek werk om goed geschoolde mensen
met bepaalde skills.

Waar de loodsplicht een doorlopend traject is naar het
volgende jaar, is er in 2016 uiteraard ook wel het een
en ander afgerond. Zo noemt Schillemans de eisen die
vanuit de MLC, de Maritime Labor Convention, aan de
accommodatie voor bemanning aan boord zijn gesteld.
“We hebben dit jaar met succes bewerkstelligd dat
stationaire schepen accommodatie boven de waterlijn
mogen hebben zonder daglicht. Ook hier geldt dat onze
a-typische vloot zo wezenlijk anders is dan koopvaardijvloot”, benadrukt zij nog maar eens, “en dat vanwege
de technische uitrusting van de schepen op een andere

Er wordt dus veel geïnvesteerd in het personeel op
de schepen. Maar hier komen we op een vlak dat niet
mijn aandachtsgebied is”, zegt Schillemans, waarna ze
direct het belang van de goede samenwerking binnen
de vereniging uitlicht. “Er is een overlap van technische
zaken en bemanningszaken. Op deze onderwerpen
is er dan ook een hechte samenwerking tussen onze
Kerngroep Nautische Zaken en de Kerngroep Sociale en
Bemanningszaken. Ook hier is het gezamenlijk aandacht
vragen voor en opkomen voor de waterbouwbelangen.”
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Liesbeth den Haan
voorzitter Kerngroep Nautische Zaken

“De Kerngroep Nautische Zaken (KNZ) heeft dit jaar een
heel scala aan onderwerpen behandeld. Bijzonder is dat de
diversiteit van de onderwerpen zijn weerspiegeling vindt in
de leden van de KNZ: zeevaart versus binnenvaart, groot
versus midden/klein bedrijf, junior versus senior leden et
cetera.

“

Dit alles heeft er voor gezorgd dat ik mijn eerste jaar als voorzitter van de
KNZ als zeer prettig heb ervaren. Gezien de naderende deadline zal ook in
2017 het dossier drijvende werktuigen hoog op de agenda blijven staan.
Maar met de ondertekening van de Ballastwaterconventie verwachten
we ook voor zeegaande schepen belangrijke veranderingen waarin we
de waterbouwbelangen zullen moeten behartigen. Gezocht zal moeten
worden naar de balans tussen zoete en zoute dossiers. Ik kijk dan ook uit
naar een jaar vol nieuwe interessante onderwerpen en een leerzame
samenwerking.”
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Opleidingen
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Henry Bleker, adviseur Sociale Zaken & Opleidingen

Over goed opleiden en
een baan in de sector
Een toenemende belangstelling
bij jongeren voor een opleiding in
de waterbouwsector en vooralsnog redelijk goede perspectieven
op de arbeidsmarkt. Henry Bleker
adviseur Sociale Zaken & Opleidingen is tevreden over het achterliggende jaar en gematigd positief
over 2017. “Het blijft natuurlijk wel
een dynamische sector.”
Zijn dossiers opleidingen en arbeidsmarkt
zegt Bleker altijd in vier korte punten te
omschrijven. Hij steekt één vinger op en zegt
dan: “Als eerste is dat voorlichting geven
over en het promoten van de beroepsmogelijkheden in de waterbouwsector. Doel
daarvan is om te zorgen voor voldoende
instroom richting de opleidingen. Uiteindelijk leidt dat weer tot de noodzakelijke
aanwas van goed opgeleide nieuwe mede-

Kwaliteit
De tweede taak is ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van de kennisinfrastructuur op
orde is. “Met andere woorden, de opleidingen moeten goed aansluiten op wat
er in onze sector aan kennis en kunde
nodig is.” Daarvoor onderhoudt hij veel
contacten met onderwijsinstellingen en
samenwerkingsverbanden (zie ook ‘Een
goede aansluiting op de arbeidsmarkt’).
“Ons derde speerpunt is gericht op het
zorgen voor voldoende nascholing.” Hij telt
zijn vierde vinger. “Dat houdt in dat wij een
sociaal personeelsbeleid stimuleren dat
medewerkers in hun loopbaanontwikkeling ondersteunt. Het voornaamste doel
daarvan is dat deze sector voor de medewerker een prettige omgeving is en blijft om
in te werken.”

werkers .”
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VOUW gaat digitaal

Altijd actuele
lesstof
Een omvangrijk project waar we nu al heel trots
op zijn. Zo omschrijft Henry Bleker het omzetten van de Voortgezette Opleiding Uitvoering
Waterbouwwerken (VOUW) in een E-learningtraject. “Eind 2017 willen we de examens digitaal kunnen afnemen. En in 2019 zijn de in totaal
zeven E-learning modules beschikbaar.”
Het is een huzarenstuk, geeft Bleker aan. Menig organisatie
kiest ervoor om het opzetten van een E-learning traject
buiten de deur te plaatsen. “Wij hebben in 2015 besloten om
het in eigen hand te houden. Uiteraard worden we daarbij
wel door een gespecialiseerd bureau bijgestaan.” Maar dat
niet alleen. In zeven groepen waarin vertegenwoordigers
van de leden zitten wordt de lesstof helemaal doorgenomen
en op basis daarvan worden digitale examens ontwikkeld.
“Het is een lastig traject waarbij het gaat om coördinatie,
maar waarbij ook de kwaliteit van de vragen moet worden
geborgd. In de groepen worden onder andere de leerdoelen
uitgeschreven en de vragen ontwikkeld. Elke groep buigt

“De specifieke kennis
die wordt overgebracht
komt direct bij onze leden
vandaan”
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zich over één van de zeven modules.” Daarnaast worden
nog 7 E-learningmodules ontwikkeld als toelichting op de
lesstof.

Populair
De VOUW is overigens een zeer populaire opleiding
waarmee medewerkers van leden hun technische kennis bij
de uitvoering van projecten kunnen verdiepen. “Het maakt
deze opleiding bijzonder en dat is meteen ook de reden
waarom we deze studie überhaupt in eigen beheer hebben
ontwikkeld. De specifieke kennis die wordt overgebracht
komt direct bij onze leden vandaan. ”De opleiding is op
HBO+-niveau en is juist door de sterke betrokkenheid heel
praktijkgericht. “Dat is ook de kracht van deze opleiding”,
weet Bleker, “die jaarlijks meer dan 150 nieuwe deelnemers
trekt.” Door de digitalisering heeft de studie een eigentijdse uitstraling en is tevens beter uitvoerbaar. “En terwijl
we werken aan de digitalisering zorgt collega Pauline van
Vilsteren ervoor, dat het afleggen van examens gewoon
doorgaat”.

Eerste stap
De eerste stap is dat in 2017 de deelnemers de examens
digitaal gaan afleggen. “Dat kan dan in principe over de hele
wereld. We moeten alleen nog wel het een en ander regelen
op het gebied van toezicht. Ik stel mij voor dat meerdere
examenkandidaten in één ruimte achter een beeldscherm
zitten en dat iemand dat controleert. Maar nu eerst nog de
uitwerking.” De zeven E-learning modules komen gefaseerd
beschikbaar. Zijn streven is om in 2019 het hele traject afgerond te hebben. “Het grote voordeel van dit proces is dat de
opleiding straks niet alleen efficiënter is, maar vooral dat
technische veranderingen heel snel kunnen worden aangebracht. De lesstof is hierdoor altijd up to date.”

Contacten met onderwijsinstellingen

Een goede aansluiting op
de arbeidsmarkt
Voor de leden van de Vereniging van Waterbouwers is

docenten van diverse opleidingen aan tafel schuiven.

het belangrijk dat de medewerkers die het vak instromen
goed zijn opgeleid. Een goede aansluiting tussen het
onderwijs en de sector is daarvoor essentieel. Om die
reden onderhoudt Henry Bleker de contacten met
verschillende onderwijsinstellingen. “Zo houden we de
lijnen kort en kan er, als dat nodig is, snel worden geschakeld.”

“Dat is altijd een mooi moment om kennis te delen en
veranderingen zowel op onderwijs- als vakgebied door
te nemen”, aldus Bleker.

De adviseur Sociale Zaken & Opleidingen zegt tevreden
te zijn over het niveau van de opleidingen. “Dat is vroeger
wel eens anders geweest”, weet hij. Maar juist door
intensieve contacten met de voor de sector relevante
opleidingen is dat volgens hem sterk verbeterd. Zo is
er bijvoorbeeld één keer per jaar een conferentie waar

Projectbezoek
Tijdens de conferentie krijgen de docenten van de waterbouwopleidingen ook de gelegenheid om een project
te bezoeken. “Dat is dan een ideaal moment om zaken
die in de sector spelen onder de aandacht te brengen.”
Bleker en collega-waterbouwers hebben verder zitting
in bedrijfstakcommissies waarin onder andere de
inhoud van de opleiding wordt vastgesteld. En ook heeft
hij regelmatig contacten met de landelijke instituten die
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bij het waterbouwonderwijs betrokken zijn.
“Bij dit alles is er uiteraard nauw contact
met het O&O-fonds Waterbouw over de
wijze waarop we elkaars activiteiten kunnen
versterken”, aldus Bleker.
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Instroom

“Er zijn ook goede arbeidsmarktperspectieven. Natuurlijk weet je als je als student
gaat studeren niet hoe de wereld er door
internationale onzekerheden over vier jaar
uitziet. Maar over het algemeen is het een
boeiende sector met goede loopbaanmogelijkheden.”

Over instroom hebben de onderwijsinstellingen overigens niet te klagen. “Er is
gelukkig weer volop belangstelling voor
opleidingen die leiden tot een baan in de
waterbouw”, weet Bleker. “Dat is eigenlijk
de laatste vijf jaar al aan de gang. In toenemende mate kiest men voor een baan in de

Aanvullend maakt Bleker nog een opmerking over het aanbod van geschoolde
vaklieden op MBO-niveau. “Zeker aan
boord van werkschepen, in de constructieve waterbouw en wat betreft (kleinschalig) baggerwerk zien we dat we
aandacht moeten hebben voor instroom.

waterbouwsector.” Volgens hem heeft dat
niet alleen te maken met de aansprekende
(internationale) projecten waar waterbouwbedrijven zich mee bezig houden.

De komende jaren is hier zeker nog vraag
naar werknemers die in de praktijk allerlei
klussen kunnen uitvoeren.”

Isolde Struijk
voorzitter Kerngroep Opleidingen

“We hebben aan het begin van het jaar een opleidingsplan
opgesteld en hebben feitelijk alles daarvan uitgevoerd. De
VOUW en de digitalisering waar we mee bezig zijn heeft
veel aandacht gekregen. Vanuit de kerngroep sturen we op
grote lijnen, maar vanuit de bedrijven wordt daar heel veel
kennis ingestopt. Heel intensief waar veel tijd in gaat zitten.

“

Verder hebben we ons beziggehouden met een stukje instroombevordering. We hebben in dat kader onder andere gastlessen gegeven, op beurzen
gestaan en waterbouwprijzen uitgereikt. De scholing van de medewerkers
die in dienst zijn, vraagt altijd onze aandacht en we stimuleren met duurzame inzetbaarheid het sociale beleid bij bedrijven. En dan zijn er nog de
contacten met de scholen waarvoor we jaarlijks een werkconferentie organiseren. Kortom, het is al met al wel een druk jaar geweest. Voor 2017 blijven
we met dezelfde onderwerpen bezig. Aandachtspunt zal in elk geval zijn het
vinden van voldoende stageplaatsen. En de samenwerking met de Human
Capital-agenda van de Topsector Water zetten we voort. Met elkaar kunnen
we de waterbouwsector aantrekkelijk houden.”
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Sociale en
bemanningszaken
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Werken aan een vitale
en aantrekkelijke sector
Het doel van de Kerngroep Sociale
en Bemanningszaken is niet de
minste binnen de Vereniging van
Waterbouwers. De Vereniging wil
immers bijdragen aan een vitale
waterbouwsector. “Dat is inderdaad geen eenvoudige taak”,
erkent Henry Bleker, adviseur
Sociale Zaken & Opleidingen. “We
doen dat vooral door er voor te
zorgen dat de sociale randvoorwaarden zodanig zijn ingevuld, dat
de waterbouw wordt ervaren als
een aantrekkelijke sector om in te
werken.”
Dat begint volgens hem door de ontwikkelingen op het gebied van personeels- en
opleidingsbeleid in de gaten te houden. “Op
het moment dat er op dat vlak iets voordoet

organiseren we bijeenkomsten om dat te
delen.”
Daarnaast staan onderwerpen als arbeidsvoorwaarden met onder ander de cao
Waterbouw en cao Bouwnijverheid, functiewaardering en (inter-)nationale wetgeving voor zee- en binnenvaart volop in de
belangstelling.
“Maar ook de arbeidsomstandigheden en
de eerder genoemde activiteiten op het
gebied van opleidingen vormen één pakket.
Mijn collega Lea van Vlier en ik hebben veel
kennis in huis en kunnen onze leden waar
nodig van advies en informatie voorzien.”
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Themabijeenkomsten
met veel interactie
In 2016 waren er veel vragen rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Er zijn voor de leden dan ook
flink wat themabijeenkomsten op
touw gezet. Bijeenkomsten waarop
onderwerpen centraal stonden als
flexibilisering werktijden, veiligheid
en gezondheid, leercultuur en participatiewet. Thematische bijeenkomsten waar kennis werd gedeeld en
ervaringen uitgewisseld.
De belangstelling voor de bijeenkomsten was
goed. “Gemiddeld zo’n 10 tot 15 deelnemers.

voor interactie”, vertelt Henry Bleker. Tijdens
deze sessies komen de knelpunten van werkgevers ook goed naar voren. “In dat kader
gaat het bijvoorbeeld om het voeren van een
personeelsbeleid dat ervoor zorgt dat medewerkers ook op latere leeftijd inzetbaar zijn
en blijven”, legt hij uit. “Met de voortdurend
verschuivende pensioenleeftijd is dit een hot
item.” De bijeenkomsten worden georganiseerd bij de leden zelf. “Dat bevalt goed”, blikt
hij er op terug. “Je brengt daarmee meer dynamiek in zo’n bijeenkomst. De leden vinden het
leuk om bij collega-bedrijven te kijken en zo
ontstaat er een wisselwerking.”

Dan heb je een leuke groep en is er veel ruimte
Op de vraag welke themabijeenkomsten er
in 2017 op het programma staan moet Henry
Bleker vooralsnog het antwoord schuldig
blijven. “De leden geven zelf de onderwerpen
aan waarvan ze vinden dat er meer aandacht
aan moet worden geschonken.
Verdere uitwerking van duurzame inzetbaarheid blijft in mijn ogen een issue. Via ledenbezoeken en het lopende ledenonderzoek
ontvangen Lea en ik veel informatie over wat
er verder nog leeft. Uiteraard stemmen we
daar onze dienstverlening op af. ”
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Geert Klaver
voorzitter Kerngroep Sociale en
Bemanningszaken

“

“We hebben dit jaar een paar hele goede themabijeenkomsten gehad.
Vooral de bijeenkomst over de participatiewet vond ik inhoudelijk sterk,
omdat je zo een heel goede indruk kreeg over de manier waarop we met
elkaar in de sector andere mensen aan het werk proberen te helpen.

Maar vooral ook hoe je dat praktisch handen en voeten kunt geven. In de kerngroep komt
bijvoorbeeld altijd wel wet- en regelgeving aan de orde. Soms is dat heel abstract en het
aardige van de themabijeenkomsten vind ik dat je het met elkaar vervolgens vaak een stuk
concreter kunt maken. In het jaar dat nu voor ons ligt hopen we als kerngroep weer veel
actuele thema’s bij de kop te pakken. In 2018 zijn er cao-onderhandelingen, dus willen we in
elk geval vooruitlopend daarop input geven wat ons als bedrijven gaat helpen.”
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Samen met
werkgevers en
werknemers in
de waterbouw
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Lea van Vlier, adviseur Sociale Zaken en Opleidingen/ Secretaris
cao-partijen en Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw

Samenwerken in de
waterbouw
Arbeidsomstandigheden in
de waterbouw, er is nog wel
eens wat om te doen. Het
is één van de dossiers van
Lea van Vlier, die op diverse
vlakken opereert als adviseur
binnen de Vereniging van
Waterbouwers. Een gesprek
over risico’s, veilig werken,
instroombevordering,
duurzame inzetbaarheid, met onder andere
een website als mooi resultaat.
Secretaris cao-partijen, secretaris van het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) en adviseur Sociale Zaken en Opleidingen bij de
Vereniging van Waterbouwers. Je kunt wel zeggen dat
Van Vlier een unieke functie uitoefent. Het antwoord op
de vraag ‘wat doe je voor werk?’ behoeft dan ook regelmatig uitleg, maar dat is wellicht ook het enige nadeel.
“Juist die combinatie van verschillende dossierhouders
zorgt ervoor dat ik gemakkelijk alle kanten van een
project kan bekijken en kan zorgen dat de belangen van
alle partijen goed vertegenwoordigd zijn. Het zwaartepunt ligt voor mij bij het secretariaat van de cao-partijen,
de sociale partners. De Vereniging van Waterbouwers

en vakorganisaties werken als sociale partners samen
op onderwerpen als arbo, veilig werken, duurzame
inzetbaarheid en instroombevordering. De daaruit
voortvloeiende werkzaamheden worden uitgevoerd
door het O&O-fonds Waterbouw. Samenwerking is waar
het allemaal om draait. De website gezondwerkenindewaterbouw.nl over duurzame inzetbaarheid die afgelopen jaar is gelanceerd, is een mooi voorbeeld van een
co-productie tussen werkgevers en werknemers vanuit
de pariteit.”
Van Vlier illustreert het gesprek met voorbeelden uit de
praktijk. Een praktijk die we op de locatie van het interview direct ervaren. Vanaf het ponton van Van den Herik
hebben we namelijk zicht op de steenzetters die steen
voor steen de damwand verstevigen van de Quarantaineweg op de Heijplaat in Rotterdam. Van Vlier kijkt even
naar buiten en zegt dan: “Rondom het specialistische
werk van steenzetters is de afgelopen jaren nogal wat
te doen geweest. Het is dan toch mooi om te zien dat
we met alle partijen, werkgevers, werknemers en activiteiten vanuit het O&O-fonds Waterbouw, deze uitdagingen hebben weten te pareren en steenzetters op een
eenduidige manier hebben kunnen opleiden om een
werkwijze aan te houden die ze veilig, gezond en inzetbaar houdt. Je ziet hier alle aspecten van arbo in terug.”
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Arbeidsomstandigheden in
de waterbouw
Arbo is een dossier dat onder de Vereniging
van Waterbouwers valt. Samenwerken is
duidelijk een van de belangrijkste pijlers
onder het onderwerp. Arbo-commissies
vanuit de pariteit en vanuit de werkgevers,
bestaande uit SHQE-, dan wel kwaliteitsmanagers, trekken gezamenlijk op om onderwerpen beet te pakken. Regelmatig wordt
het gezamenlijk overleg een werkbezoek.

“We gaan met beide commissies samen op werkbezoek.
Afgelopen jaar bezochten we de zeesluizen bij IJmuiden,
tijdens het overleg dat volgt grijpen we de voorbeelden
uit de praktijk aan om agendapunten te bespreken”, zegt
Van Vlier. “De arbocommissie van werkgevers verzamelde de afgelopen jaren ongevalscijfers. Samen met
de aanbevelingen vanuit de werkgroep Arbocatalogus
konden we een top vijf van risico’s samenstellen en daar
direct een aanpak tegenover stellen.”
In praktische zin heeft dit geresulteerd in de folder ‘Top 5
risico’s uit de Waterbouw in de spotlights’. “Werk veilig! Je
bent zelf de belangrijkste schakel in je eigen veiligheid”,
weet Van Vlier. “Met als basis de Risico-Inventarisatie
& Evaluatie doen we er alles aan om via diverse procedures en systemen het werken in de waterbouw veiliger
te maken. Maar we roepen ook op om zelf ook altijd de
Last Minute Risico Checklist door te nemen. Een checklist die helpt om tijdens het werk een goede beoordeling
te maken van de risico’s en eventueel direct in te kunnen
grijpen als deze zich voordoen.”
Buiten op het ponton wijst ze op verschillende risico’s. “Je
ziet het hier op het ponton ook. Hoe goed de voorbereiding en het materiaal ook is, je kunt uitglijden of bekneld
raken. In het water vallen of struikelen.” Dan zien we een
kraan aan de overzijde van het water. “En wat als je net
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even je helm niet op hebt en een onderdeel van een
kraan zwiept langs? Het is zo belangrijk om je bewust te
zijn van de risico’s en daar serieus mee om te gaan.”
Het steenzetten gaat onverminderd voort. Het is specialistisch handwerk, en ziet er zwaar uit. Op de vraag
of zij het werk als risicovol of zwaar ervaren, geeft Jan
Slagboom, geboren in een echte steenzettersfamilie,
nuchter aan: “Nee, ik vind het niet zwaar, maar je moet
gewoon normaal blijven doen. Tillen zoals het hoort en
rollen met de stenen, niet gooien of ander onhandig
gedrag. Je moet je hoofd erbij houden en zorgen voor
jezelf, anders zou ik dit niet al 40 jaar kunnen doen.” Zijn
collega Martin van Vliet kan dit alleen maar beamen.
“Het steenzettersvak is iets dat je of jaren doet, of je bent
er met twee jaar uit. Ik heb al genoeg grote jongens langs
zien komen die uiteindelijk gewoon niet goed voor zichzelf zorgden en het niet aankonden.” De mannen gaan
weer aan het werk en met het geluid van de stootijzers
op de achtergrond blikt Van Vlier verder terug op het
top-5-risicoproject. “Met stip op één staan uitglijden,
struikelen, vallen of verstappen. Waterbouwers kunnen
letterlijk tussen wal en schip terechtkomen met alle
gevolgen van dien.
Eén vraag in de checklist gaat dan ook over een schone
en opgeruimde werkplek en een ander over de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen. Zaken die risico’s
kunnen verkleinen, maar als ze niet in orde zijn gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Ons advies is dan ook
om niet aan het werk te gaan als iets niet in orde lijkt,
maar eerst contact op te nemen met de direct leidinggevende. Ook”, voegt ze er snel aan toe, “als er plotseling
iets verandert in de omstandigheden of het werk.”

“Wat ik als bijzonder positief ervaar, is dat de
kerngroepleden open en eerlijk zijn naar elkaar.
Zelfs ervaringen met ongevallen leggen we op
tafel. Niet echt een fijn onderwerp om over te
praten, maar daarom niet minder belangrijk.
Dit resulteert dan in een kwalitatief goede
folder over de top 5 risico’s, maar belangrijker
nog vind ik dat we echt van elkaar leren. Want
met een onderwerp als veiligheid krijgen we
allemaal te maken. Het loont enorm om daar
met elkaar over te sparren.”

Marcel Witte,
SHE-Q coördinator Boskalis en
voorzitter Werkgroep Arbo
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Duurzame inzetbaarheid met
lancering nieuwe website
Kijken we naar een belangrijk dossier voor
de cao-partijen, of sociale partners, dan
springt de lancering van de website
www.gezondwerkenindewaterbouw.nl er
voor 2016 wel bovenuit. Een dossier dat zijn
oorsprong vindt in 2013. “In dat jaar is door
de sociale partners een protocolafspraak
gemaakt over duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. In het kader van die afspraak
wordt er ieder jaar een deelonderwerp uitgewerkt”, legt Van Vlier uit.
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Zo werd in 2015 onderzocht hoe het staat met de
inzetbaarheid van medewerkers in de waterbouw. Alle
cao-medewerkers Waterbouw kregen een inzetbaarheidsscan aangeboden en daaruit bleek dat maar liefst
40% risico liep. “Een belangrijk signaal, dat de cao-partijen uiteraard serieus hebben genomen. Zij vroegen
het O&O-fonds Waterbouw om hiervoor een plan te
ontwikkelen. Dit resulteerde in de lancering van de
website gezondwerkenindewaterbouw.nl, een site met
informatie en tools op het gebied van duurzame inzetbaarheid die in 2016 online is gegaan”, zegt Van Vlier, om
er op gepaste wijze aan toe te voegen: “En daar ben ik
best trots op.”

De website staat bol van bruikbare en actuele informatie, tips en tricks, inspirerende video’s en trainingen
die bijvoorbeeld helpen om lang gezond en inzetbaar
te blijven. “We hebben de site ingericht met drie doelgroepen in het achterhoofd: werkgevers, werknemers
en leidinggevenden. Doelgroepen die ieder op verschillend niveau met inzetbaarheid omgaan en daardoor
verschillende behoeften hebben. We delen informatie
die voor iedereen interessant is, maar ook nieuws dat
toegespitst is op de specifieke doelgroep”, aldus Van
Vlier.
Vier thema’s geven de juiste balans aan de site en de
informatie is gebundeld onder inzetbaarheid, gezonde
leefstijl, veilig werken en loopbaanontwikkeling. “En
daarbij”, geeft Van Vlier aan, “gebruiken we natuurlijk ook
bestaande zaken. We hebben al veel, denk bijvoorbeeld
aan de Arbocatalogus Waterbouw. Die hebben we opgenomen onder veilig werken.” Het blijft een uitdaging:
werknemers zelf met hun inzetbaarheid aan de slag

laten gaan. Mensen in de varende beroepen zijn vaak
lang van huis, en dan is iets als vaderschapsverlof niet
zomaar vanzelfsprekend. “Als je vaart, kan je simpelweg
niet een dag in de week naar huis, terwijl je misschien
wel vaker voor je kinderen wilt zorgen. Hoe ga je om
met die wens? Zijn er andere mogelijkheden? Of neem
nu ploegendiensten, waarvan is bewezen dat ze fysiek
en mentaal zwaarder zijn dan het werken overdag. Hoe
ga je nu goed met zo’n nachtdienst om? Hoe eet je goed
en neem je op tijd je rust zodat je niet alleen productief
blijft, maar ook gezonder bezig bent.” Nuttig, maar
krijgen Van Vlier en haar samenwerkingspartners dat
goed over het voetlicht? “Begin 2017 nemen we een
volgende stap met een pr-campagne om bedrijven en
medewerkers enthousiast te maken om nogmaals die
inzetbaarheidsscan te doen en gebruik te maken van
alles wat de website biedt. En dat is ook het startsein om
de website nog verder door te ontwikkelen. Ik ben blij
dat hij staat, maar dit is nog maar het begin.”
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Promotie en
instroombevordering
Ten slotte richten we onze aandacht op het
O&O-fonds Waterbouw waar vanuit veel
gedaan wordt voor de promotie van de sector
en het bevorderen van de aanwas van leerlingen naar opleidingen en studies in de waterbouw. “Onze voorlichting richt zich in eerste
instantie op de varende beroepen, maar we
trekken het breder dan dat”, tekent Van Vlier
het speelveld uit.
“We geven vanuit het O&O-fonds Waterbouw voorlichting
en gastlessen in havo- en vwo-klassen. In opdracht van de
Vereniging voor Waterbouwers geven we ook gastlessen
in het kader van de Topsector Water. Ook de technische
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beroepen in de waterbouw nemen we mee. Beroepen die
bijvoorbeeld onder de cao Bouw & Infra vallen.” Van Vlier
wil er maar mee zeggen, dat de voorlichtingsactiviteiten
de hele sector belichten. “Zo spreken we ook leerlingen of
studenten aan die bijvoorbeeld een bedrijfseconomische
of financiële opleidingsrichting hebben gekozen. Voor elk
vak, elk specialisme is ruimte binnen de waterbouw, daar
zorgt de diversiteit van de sector wel voor.”
Dat die activiteiten tot succesvolle resultaten leiden,
bewijst wel de instroom naar waterbouwopleidingen.
Die is de afgelopen jaren verdubbeld. Ook in 2016 is het
O&O-fonds Waterbouw doorgegaan met de promotie
op onderwijsbeurzen, scholen en programma’s als Kort

Meevaren, in samenwerking met de overheid. “Toch
hebben we dit jaar een aanpassing gedaan in onze voorlichting. Je zou kunnen zeggen dat we in de waterbouw
aan ons eigen succes ten onder dreigen te gaan. Door
marktomstandigheden en gewijzigde wet- en regelgeving voor de accommodatie aan boord van zeegaande
schepen is het op dit moment moeilijk om stageplaatsen
te vinden. En dat terwijl de vraag naar goed geschoold
personeel onverminderd hoog is”, vertelt Van Vlier.
Een tegenstrijdige boodschap, die wel over de bühne
moet worden gebracht. “De stage is de bottleneck voor
veel leerlingen en studenten en in onze promotie zijn
we hier eerlijk over. Maar waar we ook eerlijk over zijn,
is het toekomstperspectief. Want heb je eenmaal je
diploma, dan staan de bedrijven met open armen op je
te wachten. Werken in deze intrigerende sector die altijd
in beweging is, is een prachtig vooruitzicht voor veel
studenten. Het kunnen presenteren van waterbouwbedrijven en –werken groot én klein geeft ons als promotieteam enorm veel slagkracht, de goede resultaten zijn te

hoe kunnen we die in onze activiteiten naar voren laten
komen? We willen op basis van het onderzoek dat we
op dit moment verrichten ons beleidsplan op promotie
aanpassen, zodat we actuele signalen direct in het beleid
kunnen verweven.
Het aanbod van werkzaamheden in de waterbouw is zo
divers. Niet alleen op bijvoorbeeld hbo-niveau, de waterbouw kent meerdere cao’s. We hebben een stukje nat,
een stukje droog en een stukje in het midden. En binnen
dat diverse aanbod is er plaats voor mooie technische
beroepen.”

danken aan de sector zelf.”
De gewijzigde omstandigheden geven voor het aankomende jaar voldoende input om het beleid onder de
loep te nemen en aanpassingen aan te brengen. Van
Vlier zegt daarover: “We zoeken heel gericht naar de
behoeften van de bedrijven. Zijn er mbo’ers nodig,
of hbo’ers? We zien, zeker bij de grote bedrijven, een
verschuiving naar het hbo, maar ook horen we geluiden
vanuit het MKB dat juist technische vakmensen moeilijk
te vinden zijn en daar gaan we in 2017 onze promotie
op inrichten. Zowel bij het O&O-fonds Waterbouw als
bij de Vereniging van Waterbouwers. Maar we kijken
verder dan dat. Wat is de behoefte over een paar jaar? En
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Verbinden
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Ruth Huisman, bestuurslid Platform Jonge Waterbouwers

De verbindende
kracht van kennis en
ontspanning
Met projectbezoeken aan het
eiland Dordrecht en de Zeesluis
IJmuiden was 2016 weer een druk
jaar voor het Platform Jonge Waterbouwers. Voor bestuurslid Ruth
Huisman was echter het jaarevent
weer het absolute hoogtepunt.
Het event waarbij ook de partners
van de leden aan deelnemen had
dit jaar plaats in Zeeland met een
bezoek aan de Brouwersdam. “Een
goede combinatie van inhoudelijke vakkennis met ontspannende
gezelligheid. Dat verbindt”, benadrukt zij.
Ruth Huisman, manager Bedrijfsvoering
bij De Klerk Waterbouw in Werkendam is
al geruime tijd lid van het Platform Jonge
Waterbouwers. “Sinds 2003”, klinkt het dan
ook niet zonder trots. “Ik ben na mijn studie
civiele techniek in 2001 hier bij De Klerk

begonnen. Na twee jaar werd ik gevraagd
om mij namens het bedrijf bij het Platform
Jonge Waterbouwers aan te sluiten.” Ze zegt
geen moment spijt van deze beslissing te
hebben gehad. “Je vergroot in een hele korte
tijd je netwerk. Je leert je collega’s bij andere
bedrijven kennen en dat geeft verbinding.
Zeker, omdat het uiteindelijk natuurlijk ook
weer niet zo’n heel groot wereldje is.”
Het Platform Jonge Waterbouwers telt zo
rond de vijftig leden. Van een grootbedrijf
mogen negen medewerkers lid van de club
zijn en van een middenbedrijf zijn dat er vijf.
“Dat is ook een logische verdeling, omdat de
grote bedrijven nu eenmaal letterlijk veel
meer medewerkers hebben. Binnen het
Platform merk je daar verder niet of nauwelijks iets van.”
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Activiteiten
Kennisdelen en het vergroten van het netwerk staan bij
de Jonge Waterbouwers centraal. Om dat te stimuleren
worden er zo’n drie projectbezoeken per jaar op het
programma gezet. “Lidbedrijven organiseren dan een
excursie naar een project dat zij in uitvoering hebben.
Dat zijn altijd interessante bezoeken, omdat het echt een
kijkje in de keuken bij een bedrijf geeft. Hoe pakken ze
de uitvoering aan? Zijn er slimme dingen bedacht? Het
is ook altijd leuk om daarover na afloop met elkaar na
te praten.”
Het jaar wordt overigens altijd met een nieuwjaarsbijeenkomst afgetrapt. “Dit jaar hebben we dat in Dordrecht

gecombineerd met een partijtje curling. De nieuwjaarsbijeenkomst van 2017 houden we op de InfraTech. Zo
combineren we ook met een nieuwjaarsbijeenkomst het
nuttige met het aangename. Namelijk het bezoeken van
de beurs en een gezellig hapje en drankje.”

Event
Deze combinatie vindt Ruth Huisman overigens ook de
kracht van het Platform Jonge Waterbouwers. Dit komt
misschien nog wel het best tot uiting tijdens het jaarlijks
event. “Dat is altijd twee dagen. Ook dan bezoeken we
een project, komen ook onze partners mee en besluiten
we het event met een gezellige avond.” Afgelopen jaar
toog het gezelschap naar de Brouwersdam waar Van de
Herik en de Hoop de gastheer was. “Echt een heel gaaf
event”, zegt zij over deze tweedaagse. En dat vonden
volgens haar de partners van de leden ook. “Die gaan
over het algemeen allemaal graag mee. Het is natuurlijk
altijd leuk om de man of vrouw van je medeleden te leren
kennen. Ook dat verbindt. Laatst zei een collega van mij
nog ‘ik kwam de vrouw van die en die tegen’, dat is toch
leuk? En de leden zelf, leren elkaar tijdens zo’n event ook
op een andere manier kennen. Het zorgt ervoor dat als
je ergens vaktechnisch mee zit, je een stuk makkelijker
de telefoon pakt om bij iemand waarvan je weet dat die
daar ervaring mee heeft advies te vragen.”

Veranderingen
Behalve in haar dagelijkse werk ziet Ruth Huisman ook bij
de Jonge Waterbouwers de roep om verandering. “Er is
heel duidelijk de wil om het anders te doen. En daarmee
bedoel ik vooral hoe opdrachtnemers en opdrachtge-
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vers met elkaar omgaan en projecten worden uitgevoerd. We hebben dit jaar ook een bijeenkomst met
Jong Rijkswaterstaat gehad. Uiteraard ging dat over
de Marktvisie die in januari door Rijkswaterstaat is
gepresenteerd. Dat was een goede bijeenkomst,
omdat we echt van elkaar konden leren. Het begint
naar mijn gevoel toch heel sterk bij het elkaar leren
kennen. Zo’n bijeenkomst als met Jong Rijkswaterstaat krijgt dan ook zeker een vervolg.”

Jubileum
Over de activiteiten die in 2017 op stapel staan kan zij
helaas nog weinig zeggen. “Behalve de nieuwjaarsbijeenkomst staat er nog niet veel vast. Maar het zullen
in elk geval weer een aantal projectbezoeken en het
event zijn.”
Haar vizier is ook al een klein beetje gericht op 2018,
het jaar waarop het Platform Jonge Waterbouwers
het 20-jarig bestaan bereikt. “Dat gaan we dan
natuurlijk wel vieren.” En als eenmaal die mijlpaal
is bereikt dan komt voor Ruth zélf het einde van
haar lidmaatschap toch langzaam maar zeker in
zicht. Immers, de regels schrijven nu eenmaal voor
dat je tot je veertigste lid van het Platform Jonge
Waterbouwers kan blijven. “Dat zorgt enerzijds voor
doorstroming en anderzijds ben je op een gegeven
moment nu eenmaal niet meer jong.” Om daar na
een korte stilte met een lach op het gezicht er aan toe
te voegen: “gelukkig duurt dat voor mij nog vier jaar.”

Over het Platform Jonge
Waterbouwers
Het Platform Jonge Waterbouwers is in 1998 in
het leven geroepen om de sociale cohesie van
ledengroepen te bevorderen en het saamhorigheidsgevoel tussen jongeren in de waterbouw
te versterken. Ervaringen delen en kennisoverdracht staan centraal. Tevens vergemakkelijkt
dit de samenwerking in combinaties en onderaanneming.
De huisregels stellen: “Deelnemers aan het Platform zijn personen, werkzaam voor waterbouwleden van de vereniging of voor de vereniging,
die binnen hun werkkring een leidinggevende
of daarmee vergelijkbare positie bekleden.” De
achterliggende gedachte daarbij is dat de verbinding die ontstaat over de jaren gestand blijft en
ook blijft als de deelnemers door het bereiken
van de 40-jarige leeftijd het platform moet
verlaten. Hierdoor kan de leidinggevende van de
toekomst, bij de uitvoering van de werken in de
toekomst altijd terugvallen op het netwerk wat
hij of zij heeft opgebouwd.
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Colofon
Het WaterbouwKompas is een uitgave van de
Vereniging van Waterbouwers en is bedoeld
om haar leden en relaties te informeren
met een terugblik op het afgelopen jaar en
een vooruitblik naar het komende jaar. Het
WaterbouwKompas wordt samengesteld door
het bureau van de vereniging.
Voor reacties en nadere informatie kunt u terecht bij:

Vereniging van Waterbouwers
Brigitte van Arkel
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Telefoon 070 – 3490704
b.vanarkel@waterbouwers.nl
www.waterbouwers.nl
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