WAT E R B O U W KO M PAS

20

17

18

20
VERENIGING VAN
WAT E R B O U W E R S

Inhoudsopgave

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen
en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen,
wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt
en over dijk en duin de grijze nevel valt
wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn
en natte westenwinden gieren van venijn,
dan vecht mijn land...
Mijn vlakke land...

Voorwoord

5

Vereniging van Waterbouwers

6

Markt

8

Sociale Zaken en Opleidingen

12

Nautische zaken

17

Relaties, lobby en politiek

20

Resultaten 2017

22

Ambities 2018 en verder...

23

Communicatie

24

Uit: Mijn vlakke land (Jacques Brel)
Kompas 2017 - 2018

3

Voorwoord
‘Duurzaamheid, investeren en
samenwerken zijn cruciaal
de komende jaren.’

In de waterbouw is anno 2018 ontzettend

Een andere ontwikkeling is dat er na een aantal

veel gaande. Daarom presenteren wij niet

magere jaren weer meer projecten op de markt

alleen onze jaarrapportage over 2017, maar

komen. Voor ons is het van groot belang dat er

geven wij u ook een inkijkje in onze ambitie
voor 2018. Het is goed om terug te kijken,
maar nog veel boeiender om vooruit te
kijken in deze tijden van duurzaamheid en
circulariteit.

bij aanbestedingstrajecten nog meer selectie
plaatsvindt op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid en dat we het tijdperk van loten achter ons
kunnen laten. De wereld om ons heen verandert
snel en waarschijnlijk worden de komende jaren
nog uitdagender dan we nu denken. Of onze
inschatting waar we over tien jaar staan juist is,

In 2050 moet Nederland, volgens het kabinet

moeten we afwachten.

Rutte III, klimaatneutraal zijn. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze sector.

Om onze ambities op het gebied van duur-

De Vereniging van Waterbouwers onderzoekt

zaamheid waar te maken, moet in dialoog met

samen met Rijkswaterstaat en de Waterschappen

opdrachtgevers veel geïnvesteerd worden in

hoe we duurzaamheid verder kunnen brengen

samenwerking op de projecten. Een goede

dan alleen CO2-reductie. Met dat doel in gedach-

samenwerking tussen alle partijen in onze sector

ten, zetten we in op intensivering van onze

en ook met de vele andere partijen in de gehele

overlegstructuren.

keten, is cruciaal voor de uitdaging waar we met
elkaar voor staan. Die unieke samenwerking wil-

Om echt energieneutraal te worden en al onze

len we als Vereniging van Waterbouwers ook de

ambities op het gebied van circulariteit waar te

komende jaren koesteren en verder uitbouwen.

maken, is een gezamenlijke investering nodig van
opdrachtgevers en de leden van de Vereniging

Hendrik Postma

van Waterbouwers. Een investering in zowel

Voorzitter Vereniging van Waterbouwers

drijvend materiaal, als in de kwaliteit van de
mensen die nodig zijn om dit te realiseren. Voor
de komende tien jaar betekent dit het verder
ontwikkelen van onze mensen, het aanleren van
nieuwe competenties en een sterkere focus op
nieuwe oplossingen voor maatschappelijke
(waterveiligheids)vraagstukken.
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Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers heeft

sen van de klant. Dat betekent dat zij niet alleen

al jarenlang een sterke positie in de water-

hun technische kwaliteiten moeten benadrukken,

bouwsector. De vereniging biedt haar leden

ook speelt de communicatie met opdrachtgever

een inhoudelijke platformfunctie, een
groot aantal activiteiten en zij verzorgt de
belangenbehartiging op het gebied van
wet- en regelgeving.

steeds vaker een doorslaggevende rol.’

Vooroplopen en realistisch zijn
De vereniging maakt zich ook hard voor aange-

‘Samenwerking geeft vorm
aan onze strategische koers’

paste wet- en regelgeving voor de zogenaamde
atypische drijvende werktuigen. Dat doet zij

‘De diversiteit van onze leden is groot en het

niet door oppositie in te nemen, maar weder-

werkveld waarin wij opereren is breed’, stelt

om door nadrukkelijk samenwerking te zoeken

Edwin Lokkerbol, directeur. ‘Welke eisen er aan

met individuele waterschappen, de Unie van

onze branche worden gesteld en hoe de wind de

Waterschappen, de Inspectie Leefomgeving en

komende jaren waait, kunnen wij niet voorspel-

Transport en met het ministerie van Infrastructuur

len. Wij hebben wel invloed op hoe we de zeilen

en Waterstaat. De huidige wet- en regelgeving

zetten. Door korte lijnen met overheden, politiek,

is echter gericht op reguliere scheepvaart, zoals

waterschappen en andere marktpartijen kunnen

binnenvaartschepen. ‘Voor drijvende werktuigen

praktijk tegenaan lopen. Soms is dit iets heel

‘best practices’ blijkt dat de verhouding tussen

wij altijd inspelen op de laatste ontwikkelingen.’

werkt dat net anders’, legt Edwin uit. ‘Voor onze

pragmatisch, zoals aanbestedingen. Maar we

opdrachtgever en opdrachtnemer begint te

atypische schepen zijn er eigenlijk andere regels

overleggen ook over flora- en faunawetgeving.

veranderen. ‘Voorheen hadden opdrachtgevers

Marktvisie waterbouw

nodig. Dat vergt een hoop overleg met de over-

Of over hoe we omgaan met ecologie. Het komt

en opdrachtnemers een traditionele hiërarchische

‘Samenwerking is ook in 2018 leidend voor onze

heid. We zoeken daarom naar een balans tussen

erop neer dat we mét elkaar willen praten in

verhouding met elkaar. Nu kijken zij niet alleen

koers. Wij zoeken nadrukkelijk naar manieren

voorop lopen in de branche en realistisch zijn

plaats van óver elkaar. Ook bij contracten

vaker bij elkaar in de keuken, maar delen zij ook

om met al onze relaties in gesprek te gaan en te

over wat er mogelijk is.’

zitten we steeds eerder met elkaar om tafel.

hun ‘best’ en ‘worst practices’ met elkaar.

We onderzoeken hoe offertes op een mooie

Bijvoorbeeld over het werken met Economisch

blijven. Daarmee kunnen we sturing en richting
geven aan de koers binnen de waterbouwsector’,

Dialoog aangaan

manier invulling kunnen geven aan het ontzorgen

Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). We zien

meent Edwin. ‘Eén van de veranderingen waar de

De vereniging gaat veelvuldig de dialoog aan met

van de opdrachtgevers. We vragen ons af welke

elkaar meer als samenwerkingspartners.

vereniging in 2018 mee te maken krijgt, is bijvoor-

een aantal grote opdrachtgevers als de water-

risico’s er zijn, of wat het escalatiemodel is.

In de toekomst kunnen we die samenwerking

beeld dat werkzaamheden op een andere manier

schappen, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven.

Vooraf denken we daar goed over na.’

verstevigen door pilots te draaien, bijvoorbeeld

aanbesteed moeten worden. De marktvisies van

Ook vindt er een coördinatieoverleg plaats over

zowel RWS als de waterschappen zijn daarbij

binnenlands baggerwerk, waarin vertegenwoor-

Lessons learned

ruimte voor projecten rondom innovatie of duur-

ontzettend belangrijk. Leden van de vereniging

digers van waterschappen en baggeraars plaats

De geleerde lessen bij aanbestedingen worden

zaamheid. Kortom, niet samenwerken is voor

moeten zich nog meer gaan richten op de wen-

hebben. ‘Samen staan we stil bij waar we in de

met de leden gedeeld. Bij bijeenkomsten rondom

ons geen optie!’
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Markt
Een van de doelen van de Vereniging van

drachtnemer. Eén van de deelnemers zei: “Voor

Waterbouwers is het verbeteren van de

80% zijn het net mijn collega’s, ze zitten net zo in

samenwerking tussen opdrachtgevers en

elkaar als wij.” Toen we op de markt- en inno-

Verbeteren planning waterbouwsector

de investeringsomvang van de waterschappen.

opdrachtnemers. Een prettige samenwer-

vatiedag van de waterschappen de uitwisseling

‘Een derde onderwerp waar veel aandacht voor

Die informatie wordt vervolgens gedeeld met

introduceerden, hebben we direct 150 namen

is, is het binnenlands baggeren. Er is onvoldoen-

opdrachtgevers en de markt.’

opgehaald van mensen die graag mee willen

de inzicht in de planning van waterbouwkundige

doen. De uitwisselingen zijn zo succesvol dat we

werken binnen de waterschappen. Wij streven

Flora en fauna

ermee doorgaan in 2018. Op een ongedwongen

naar een goede en reële planning, om daarmee

‘Een ander belangrijk onderwerp is flora en fauna.

manier een hele dag over ons werk praten, is

een betere spreiding van werken en inzicht in pro-

Er is terughoudendheid bij opdrachtgevers om

king tussen beide partijen is leidend bij
de marktvisietrajecten die opdrachtgevers
als de Waterschappen en Rijkswaterstaat
enkele jaren geleden zijn gestart.

Leden Vergadering in 2018 gepresenteerd.’

Om daar te komen, verzamelen we in 2018 samen
met de Unie van Waterschappen informatie over

de marktvisie in de praktijk brengen. Het is onze

ductiemiddelen, mensen en investeringen te krij-

aannemers te laten werken in het broedseizoen.

De successen van het afgelopen jaar hebben

uitdaging om opdrachtgevers en opdrachtnemers

gen. Dat heeft een positief effect op de kwaliteit.

Voor een deel missen ze het vertrouwen in de

vooral te maken met deze marktvisietrajecten.

die met een bepaald onderwerp verder willen, bij

Fay van Dongen, verantwoordelijk voor de Kern-

elkaar te brengen.’

groep Markt bij de Vereniging van Waterbouwers,
legt uit welke ontwikkeling het afgelopen jaar

Betere spreiding in marktvolume

heeft plaatsgevonden en wat de visie op de

‘Een andere trend is het zorgelijke marktvolume.

toekomst is.

Door de programmering van het Deltafonds is de
hoeveelheid werken van 1,1 miljard naar 700

Wat zijn de trends nu en in 2018?

miljoen gegaan. Dit legt een grote druk op de

‘Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van

markt. In de periode 2022-2025 verwachten we

samenwerking en het verbeteren daarvan. Dit

wederom een dip. Om die tegen te gaan en een

deden we bijvoorbeeld door het organiseren van

betere spreiding te krijgen, hebben we het

uitwisselingen tussen opdrachtgevers en op-

Hoogwaterbeschermingsprogramma verzocht

drachtnemers, om elkaar beter te leren kennen.

om bepaalde werken naar voren te halen.

Dat is heel goed gelukt. Het verschil in belangen,

Ook zijn we, als onderdeel van de Task Force

processen en achtergrond geeft natuurlijk een

Delta Technologie, met het ministerie van Infra-

bepaalde relatie, maar uiteindelijk kijkt iedereen

structuur & Waterstaat in gesprek om een even-

op dezelfde manier naar het maken van mooie

wichtiger werkvolume te creëren. We hebben

werken. Dat ontdek je pas als je met elkaar in

het Economisch Instituut voor de Bouw gevraagd

gesprek gaat’, legt Fay uit. ‘Zo hebben we

om te onderzoeken welke gevolgen het markt-

uitwisselingsdagen georganiseerd, waarbij een

volume heeft, zodat bedrijven kunnen voorsor-

opdrachtgever een dag meeliep met een op-

teren. Dit rapport wordt tijdens onze Algemene

8
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aannemers en zijn ze bang voor imagoschade.

Vonken in duurzaamheid

Maar het is zonde om niet jaarrond te kunnen

‘Ons laatste belangrijke speerpunt is duurzaam-

baggeren. Daarom willen we een goed onder-

heid. Meer vonken en minder vinken! Dus stoppen

zoek uitvoeren en samen met opdrachtgevers

met checklist-denken en meer maatschappelijke

een protocol opstellen onder welke voorwaarden

meerwaarde brengen in projecten. Hoe we dat

er wel jaarrond gebaggerd kan worden. In 2018

doen? Wij gaan onderscheidende aanbiedingen

organiseren we een aantal pilotprojecten. Daarin

doen waarin duurzaamheid terugkomt. Als basis-

kan ervaring worden opgedaan met het werken in

niveau hanteren we in de uitvraag niveau 3 van de

het broedseizoen.’

CO2 Prestatieladder voor projecten in de sector.
Opdrachtgevers met hogere duurzaamheids-

Betere manier van aanbesteden

ambities kunnen specifieke duurzaamheidseisen

‘Het volgende grote doel in 2018 is dat er een

of BPKV-criteria uitvragen. Daarboven kunnen

doorbraak nodig is op het gebied van aanbe-

we specifieke duurzaamheidsitems aanbrengen.

steden. Bij de waterschappen wordt hiermee al

We bieden opdrachtgevers aan om samen duur-

volop geëxperimenteerd. We zijn in overleg met

zaamheidskansen te signaleren. Of om ideeën te

Rijkswaterstaat hoe ook zij kunnen versnellen met

toetsen aan de uitvoeringskennis van de markt.

het verbeteren van hun selectiesysteem. Met als

Samen zoeken we uit hoe we duurzaamheids-

uitgangspunt ‘stoppen met (bij)loten’. Bij Rijkswa-

ambities in een duurzame uitvraag, aanbieding

terstaat wordt een systeem gehanteerd waarbij

en uitvoering kunnen realiseren.’

eerst een kwaliteitsselectie plaatsvindt van drie
bedrijven. Overige inschrijvers worden bijgeloot.

Pilotprojecten

Maar bedrijven kunnen hun bedrijfsvoering niet

‘In 2017 hebben we samen met het Hoogwa-

baseren op het geluk van ingeloot worden. Zij wil-

terbeschermingsprogramma een onderzoek

len op kwaliteit beoordeeld worden, en terecht.

gedaan naar duurzaamheid in HWBP projecten.

Ook is selectie op prijs in dit soort complexe

In twee pilotprojecten bij Stichtse Rijnlanden en

werken niet langer gewenst. Wij zijn van mening

Rivierenland hebben we naar manieren gezocht

dat je aannemers voor langere termijn vrij moet

om samen duurzaamheid in projecten te brengen.

laten om zelf de keuze te maken om al dan niet

Daar gaan we ook in 2018 mee door. Tot slot zijn

in te schrijven. Vanwege de hoge tenderkosten

we met de waterschappen en Rijkswaterstaat

volgt er dan vanzelf een natuurlijke selectie. Dit

in gesprek over concurrentie op het gebied van

is onderwerp van gesprek met Rijkswaterstaat,

CO2-uitstoot in projecten. Samen onderzoeken

Bouwend Nederland, MKB Infra en NL Ingenieurs.

we hoe de reductie van CO2-uitstoot onderdeel

Daarmee laten we Rijkswaterstaat zien dat we als

kan zijn van de concurrentie en de aanbesteding’,

markt verenigd zijn.’

besluit Fay.
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’Elkaar beter
leren kennen
is de basis van
de Marktvisie’

Sociale Zaken en Opleidingen
Op het brede terrein van personeelsbeleid

hebben we het Economisch Instituut voor de

kijkt de Vereniging van Waterbouwers ver

Bouw opdracht gegeven om verwachtingen op

naar buiten. Wat is de behoefte op de

de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Vervolgens

arbeidsmarkt in de waterbouwsector?

maken wij de koppeling naar onderwijsinstellin-

Wat is de verwachting op langere termijn?
De vereniging houdt de trends in de gaten
en overlegt met werkgevers en bedrijven
om aansluiting te zoeken tussen aanbod
en vraag.

gen om de lesprogramma’s aan te passen. Samen
met een netwerk aan docenten en scholen schrijven we een curriculum voor opleidingen in de
waterbouwsector. Om een trend te voorspellen
als leerlingen over vier jaar de school verlaten, is
soms best lastig. Er kan ineens behoefte zijn aan
mensen die op bepaalde projecten kunnen wer-

Henry Bleker, verantwoordelijk voor de Kerngroep

ken. We kijken daarom ook naar meer flexibiliteit

Sociale Zaken en Opleidingen, legt uit dat de

in de opleidingsprogramma’s.’

Vereniging op dit vlak vier hoofddoelen heeft:

Verbinding tussen scholen en arbeidsmarkt
1.

Instroombevordering en promotie

2. 	Kennisuitwisseling tussen scholen en

‘We merken dat bedrijven vooral bezig zijn met
het hier en nu. Vandaag moet immers de tent
goed draaien. Het is lastig voor bedrijven om hun

Unieke opleiding in waterbouwsector

een bepaald kennisniveau gebracht, waardoor er

personeelsstrategie aan te passen aan lange

‘Als branchevereniging nemen we een bijzondere

een gemeenschappelijk begrippenkader en taal

termijntrends. Wij maken de verbinding tussen de

positie in bij het opleiden van werknemers. Wij

ontstaat.’

vier- tot vijfjarige cyclus van opleidingen en de

bieden een post-hbo-opleiding in de waterbouw

personeelsvraag van bedrijven. Ook organiseren

aan: Voortgezette Opleiding Waterbouw Werken

Cao’s Waterbouw en Bouw en Infra

we ontmoetingsdagen voor docenten. Door jon-

(VOUW). Die opleiding is uniek in Nederland en

‘Ook helpen wij mee bij de totstandkoming

Aanpassen lesprogramma’s

geren te stimuleren om een waterbouwkundige

één van onze grootste successen. Wij zijn erin

van goede arbeidsvoorwaarden binnen de cao

Volgens Henry Bleker is de waterbouwsector

opleiding te volgen, zorgen we ervoor dat er de

geslaagd om lastige, theoretische lesstof in een

Waterbouw. Onder deze cao vallen veel varende

vaak onderdeel van een grotere markt, zoals

komende jaren voldoende aanbod is. Verder zijn

digitale e-learning omgeving te krijgen. Ook de

beroepen, zoals stuurlieden en werktuigkundigen.

infrastructuur. ‘De werknemers van onze leden

mijn collega Lea van Vlier en ik zeer actief binnen

examens worden digitaal afgenomen. De lesstof

Wij onderhandelen met de vakbonden over de

zijn actief aan boord van vaartuigen, aan de wal

de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en

wordt volledig samengesteld door inhoudsdes-

arbeidsvoorwaarden voor deze groepen, zodat de

op projecten en op kantoor. Wij houden ons

Bedrijfsleven (SBB). Wij geven mede vorm aan

kundigen van waterbouwbedrijven en is daardoor

waterbouwsector een aantrekkelijke sector blijft

bezig met de vraag aan wat voor soort mensen

de inhoud van maritieme en infra-gerelateerde

altijd actueel. Waterbouwers zijn zeer gepassio-

om in te werken. De vereniging is ook partij bij de

de komende jaren behoefte is. Waar ontstaan

mbo-beroepsopleidingen.’

neerde mensen, hun inzet binnen deze opleiding

cao Bouw en Infra, die vooral is gericht op men-

is ontzettend groot. De werknemers worden op

sen die aan wal werken. We hebben afspraken

arbeidsmarkt
3. 	Leven lang leren mogelijk maken voor
werknemers
4. 	Totstandkoming van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

de vacatures? Om daar inzicht in te verkrijgen
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gemaakt met Bouwend Nederland om de inbreng

gewezen op de top 5 risico’s Waterbouw:

vanuit de waterbouw te borgen en elkaar op de

uitglijden of vallen, een snijwond oplopen,

hoogte te houden van ontwikkelingen in de sector.’

bekneld raken, geraakt worden door een object
en iets in de ogen krijgen. Ook is de Laatste

Veilig werken

Minuut Risico Analyse verspreid, een handige

Een veilige werkplek is een goede werkplek. Om

checklist om veilig te werken. ‘Die filmpjes en

goed werkgeverschap te bevorderen, arbeidsom-

posters zijn zo’n succes, dat we in 2018 een

standigheden te verbeteren en aandacht te vra-

Engelstalige vertaling gaan maken. We willen

gen voor veilig werken, heeft Lea van Vlier vanuit

bereiken dat de materialen in 2018 gebruikt

haar dossier Arbo & Veiligheid een veilig werken

worden bij Toolbox meetingen en Laatste Minuut

campagne opgestart. Met animatiefilmpjes en

Risico Analyses (LMRA). Het project is een samen-

posters is groots ingezet op het thema en werd

werking van het O&O fonds Waterbouw, die het

de aandacht getrokken van veel medewerkers

project financiert, en de werkgroep Arbo van de

van waterbouwbedrijven. In de campagne werd

Vereniging van Waterbouwers,’ aldus Lea.

‘Verbindingen maken tussen
opleiding en arbeidsmarkt’

14
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Nautische zaken
Onder de leden van de Vereniging van

hele specifieke werkschepen, die zijn gebouwd

Waterbouwers bevindt zich een enorme

en uitgerust om specifieke waterbouwwerk zoals

diversiteit in aangesloten bedrijven en

bijvoorbeeld baggeren of zandsuppleties te kun-

type vaartuigen. Iedereen kent wel de grote
diversiteit aan bedrijven in de waterbouwsector, maar dat is slechts het topje van
de ijsberg. Het aantal leden uit het middenen kleinbedrijf is vele malen groter. Toch
blijken er ook overeenkomsten te zijn.

nen uitvoeren. Anders dan de reguliere scheepvaart varen deze werkschepen niet met een
lading van A naar B. Zij hebben dus ook een ander
uitstootprofiel dan reguliere schepen. Wij vragen
mondiaal en nationaal begrip voor de atypische
kenmerken en werkzaamheden van onze schepen. Daarom zoeken we aansluiting bij regelgeving van de International Maritime Organization,

‘De waterbouwschepen zijn atypisch’, begint

de Europese Unie en Nederland als vlaggenstaat.’

Chantal Schillemans, verantwoordelijk voor de
Kerngroep Nautische Zaken. ‘Dat is een hele

Veiligheid

specifieke vloot, die een aparte aanpak vergt.

‘Een andere ontwikkeling waarmee wij te maken

Via diverse kanalen krijgen de waterbouwers te

hebben, is de certificering drijvende werktuigen.

maken met strengere uitstootnormen waaraan de

Vanaf 30 december 2018 moet deze vloot ge-

vloot moet (gaan) voldoen. Duurzaamheid is een

keurd en gecertificeerd zijn. Dat ondersteunt

grote en blijvende ontwikkeling in de scheep-

de Vereniging van Waterbouwers van harte, wij

vaart, zowel binnen de zeegaande vloot als de

tonen graag aan dat we deugdelijke en veilige

binnenvaartvloot. Waterbouwers bezitten sche-

vaartuigen hebben. Alleen is de betreffende

pen in beide segmenten. Die strengere uitstoot-

regelgeving geschreven voor binnenschepen

normen gaan dus grote gevolgen hebben voor de

op de Rijn. De atypische vaartuigen waarvoor wij

waterbouwersector.’

de belangen behartigen, verdienen een eigen
aanpak. Daarom hebben we meegewerkt aan

16
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Begrip vragen voor atypische vloot

een versoepeling van de technische richtlijn voor

‘De Vereniging van Waterbouwers vraagt aan-

kleinschalig materieel, werkzaam op zone 4 in

dacht voor de specifieke kenmerken van werk-

Nederland. Een lightversie. Ook werken we con-

schepen. Wij willen graag een bijdrage leveren

structief mee om de wijze van certificering van

aan de vergroening van de nationale en inter-

koppelpontons verhelderd te krijgen. Samen met

nationale scheepvaart, maar wel op een manier

de Inspectie Leefomgeving en Transport probe-

waarop we eraan kunnen voldoen. Wij hebben

ren we tot pragmatische regelgeving te komen.
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Daarmee hopen we dat de branche en keurings-

Strategisch Overleg Binnenvaart

instanties veiligheid prioriteren, maar wel op een

‘De Vereniging van Waterbouwers mocht recen-

manier waarop we er op een positieve manier aan

telijk aanschuiven bij het reguliere strategisch

kunnen voldoen.’

overleg binnenvaart. Dit is fijn, want in dit overleg
wordt uitgewerkt op welke wijze wet- en regelge-

Loodsplicht nieuwe stijl

ving wordt geïnterpreteerd. Het overleg gaat over

‘In beginsel zijn alle zeeschepen die de Neder-

de binnenvaartvloot. Ons doel is dat er maat-

landse havens in- en uitvaren ‘loodsplichtig’. Ook

werk regelgeving voor afwijkende schepen in de

hier speelt weer het onderscheid tussen zeesche-

binnenvaart wordt gemaakt. We zoeken zoveel

pen die lading vervoeren en onze werkschepen

mogelijk de samenwerking met partners die be-

die de waterwegen faciliteren. Ze zorgen er-

leid maken, om te blijven benadrukken wat onze

voor dat de vaarwegen goed en diep genoeg te

werkschepen precies doen. We zijn heel blij dat

bevaren zijn. Ook realiseren onze schepen natte

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

infrastructuur, zoals kades. Samen met het mi-

Inspectie Leefomgeving en Transport en keu-

nisterie van Infrastructuur en Waterstaat bekijken

ringsinstanties naar ons willen luisteren en onze

we nu of we een aanpassing kunnen doen aan de

input goed weten te interpreteren.’

‘We vragen mondiaal
begrip voor onze
atypische vaartuigen’

loodsplicht, zodat die geen verzwaring oplevert
voor onze schepen. We hebben actief input geleverd op het wetsvoorstel Loodsplicht Nieuwe Stijl,
dat rekening houdt met onze specifieke schepen
en de aard van de werkzaamheden. Het wetsvoorstel komt in 2018 in de consultatieronde.’
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Relaties, lobby en politiek

Politiek

De groep relaties van de Vereniging van

wordt het wegsijpelen van water onder een dijk

Waterbouwers bestaat uit zo’n 200 orga-

tegengegaan door geotextiel aan te brengen.’

nisaties uit verschillende hoeken. Samen
met deze relaties zoekt de vereniging naar
zoveel mogelijk toekomstmogelijkheden
voor leden. Dat gaat niet alleen over het
zorgen voor voldoende werk, maar ook

Innovatie in aanbestedingen
‘Om deze en andere problemen het hoofd te
kunnen bieden, moeten we anders met elkaar
voor innovatie in aanbestedingstrajecten. Ook
zorgen wij er graag voor dat aanbestedingen

kwalitatief aanbesteden. ‘We proberen de

toegankelijk blijven voor zowel het groot- als

koek voor onze leden zo groot mogelijk te

het midden- en kleinbedrijf. Twee relaties met

maken’, legt Edwin Lokkerbol uit. ‘Daarom

een grote bereidheid op het gebied van meer

onderstrepen we altijd het belang van de

innovatie in aanbestedingen, zijn het Hoogwater-

tionaal perspectief. Het gedachtengoed
van de waterbouwsector moeten we
koesteren en nog verder uitbouwen.‘

D66, CDA, VVD
Deltafonds
Ministerie van
Economische Zaken

MKB-NL

Klimaatneutraal in 2050

MIRT

Hoogwaterbeschermingsprogramma

VNO-NCW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat

WAT E R S C H A P P E N

Regeerakkoord

gaan samenwerken. Wij streven naar meer ruimte

over het toepassen van innovaties en beter

waterbouw, vanuit nationaal naar interna-

Directie Infrastructuur en Waterstaat

Deltacommissaris
Havenbedrijf Rotterdam

beschermingsprogramma (HWBP) en het Havenbedrijf Rotterdam. De samenwerking met deze
twee partijen heeft al tot mooie resultaten geleid,
en zal dat in de toekomst zeker blijven doen.’

Lobby en politiek
Waterveiligheid zeker stellen

‘Ook hebben we veel contact met de politiek.

‘De zeespiegelstijging is een mondiaal probleem.

Zo praten we voorafgaand aan debatten regel-

Daarnaast daalt de bodem jaarlijks wereldwijd, van

matig over onze branche met kamerleden. Alle

twee centimeter in Gouda tot twintig centimeter

regelgeving voor de binnen- en zeevaart is im-

in Jakarta. Ook de regen komt in steeds grotere

mers ook van toepassing op onze grote vloot van

en afwisselende hoeveelheden. We weten dus

baggerschepen. We moeten dus goed opletten

zeker dat we over twintig tot dertig jaar een groot

of het beleid van de overheid qua regelgeving

probleem hebben op het gebied van waterveilig-

ook in onze sector goed uitgevoerd kan worden.

heid. De technieken om de waterveiligheid in de

Ook is er geregeld overleg met de Inspectie

toekomst zeker te stellen, moeten we echter nog

Leefomgeving en Transport (ILT) en de directie

ontwikkelen. Daar hebben we de komende jaren

Maritiem van het ministerie van Infrastructuur

nog de tijd voor, daarna niet meer. Uiteraard zijn er

en Waterstaat. Samenwerking staat ook hier

al veel initiatieven ontplooid, zoals ‘piping’. Daarbij

centraal, dan bereiken we het meest.’
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Resultaten 2017
Lightversie certificering voor drijvende werktuigen afgestemd met I en W en ILT

Ambities 2018 en verder...
Concrete pilots organiseren voor Marktvisie i.s.m. RWS en waterschappen;
meer samenwerken opdrachtgevers

Wetsvoorstel Loodsplicht Nieuwe Stijl; helderheid voor schepen waterbouwers
Concrete duurzaamheidspilots met HWBP/RWS en Vallei en Veluwe gerealiseerd

Meer duidelijkheid ILT over keuringen en handhaving certificering

20

Meer ruimte voor innovatieve toepassingen in werken van waterschappen

18

Richting gegeven aan toekomst BPF waterbouw

Veel aandacht voor duurzaamheid vloot waterbouwers binnen IMO

Meer bijeenkomsten voor leden georganiseerd

en binnenvaartregelingen
Intensivering instroombevordering en uitbreiding scholennetwerk,

Naar voren halen projecten komende jaren in dialoog met Ministerie

gebaseerd op de uitkomsten van een arbeidsmarktonderzoek

en HWBP

in de waterbouw

Betere spreiding van werken in de periode 2022-2028

Ontwikkeling Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid o.a. binnen de kaders

Veiligheid als thema onder de aandacht van leden gebracht via

van de CAO Waterbouw

lancering van animatiefilmpjes top 5 risico’s in de waterbouw
Een nieuw beroepscompetentieprofiel voor de maritiem professional

nautisch onderwijs 2022
Rapport Marktvisie in de (kleinschalige) baggersector: gezamenlijke
standpunten en plan hoe die verder gebracht kunnen worden

20

Vernieuwen kaders Maritiem mbo-onderwijs o.a. via miniconferentie

17

Digitale examens VOUW en oplevering van 2 e-learning modules

Administratieve lasten CO2-ladder verminderd


VOUW: twee nieuwe e-learning modules en onderhoud aan
vijf vragenbanken
Aanpassing selectiemethode bij RWS zonder (bij)loten en met
een rol voor (aangepaste) prestatiemeting

HbR aanpassing standaard Dc contract, grootste struikelblok op het gebied van
aansprakelijkheid en risico aangepast

22

als basis voor herziening van nautisch mbo-onderwijs
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Planning en spreiding van werken bij waterschappen
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Communicatie
In deze rapportage kunt u lezen dat de wa-

Cultuuromslag in de keten

terbouwsector voor enorme opgaven staat.

Inge Wijzenbroek, verantwoordelijk voor Commu-

We moeten bijvoorbeeld energieneutraal

nicatie, heeft als taak om de leden van de Vereni-

worden in 2050. Dat betekent de komende
jaren al de realisatie van een enorme CO2-

ging van Waterbouwers op de hoogte te brengen

‘Werken aan heldere toegang tot
informatie over duurzaamheid’

van ontwikkelingen, trends en activiteiten in de
waterbouwsector en de visie en ambitie van de

mogelijke oplossingen. Hetzelfde geldt voor het

Met onze icoonprojecten en het delen van ‘best

vereniging zelf. ‘In de komende periode staat de

verduurzamen van aanbestedingen, waarbij het

practises’ laten we zien dat het kan, veranderen

energietransitie hoog op de agenda. Het is voor

niet alleen meer over de begroting gaat. Eigenlijk

en het voortouw nemen in de keten. Op die

ste prijs gaan, maar ook over duurzaamheid.

onze leden soms moeilijk om hun bedrijfsvoering

betekent dit een cultuuromslag in de gehele

manier ontstaat er niet alleen een gezonde

Er gaat dus veel veranderen voor de leden

aan te passen aan de ambities op het gebied

keten. Die proberen wij zo goed mogelijk te

sector, maar wordt deze ook doorontwikkeld,

van de Vereniging van Waterbouwers.

van duurzaamheid. Wij informeren leden over

ondersteunen vanuit communicatie.’

waardoor de waterbouw internationaal voorop

reductie. Ook willen we bereiken dat aanbestedingen niet alleen maar over de laag-

blijft lopen.’

Toekomstige generaties
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‘We merken dat de waterbouwsector op zoek is

Slimme systemen

naar nieuwe manieren van werken en bouwen.

‘Informatieverspreiding is cruciaal bij het creëren

Er ligt voor de Vereniging van Waterbouwers

van meer bewustwording bij onze leden. Dat doen

een grote opgave om dat proces te ondersteu-

we door het gebruik van social media, via ons

nen. Als communicatieadviseur wil ik graag onze

blad De Waterbouwer, de website en door het

leden op weg helpen. Heldere communicatie

organiseren van bijeenkomsten. Informatie over

is daarbij heel belangrijk. Eigenlijk is de vereni-

de sector moet toegankelijk zijn voor iedereen.

ging een doorgeefluik van relevante informatie

Het komende jaar gaan wij ‘slimme systemen’

voor onze leden. Bij de leden is trouwens al veel

inzetten, zoals een goed werkende website met

kennis aanwezig over het belang van de ener-

een gepersonaliseerde inlog waarmee onze leden

gietransitie. Op cognitief gebied heeft er dus al

specifieke informatie krijgen over de ontwerpen

een verandering plaatsgevonden. Veranderen

die hen persoonlijk aangaan. Een newsfeed gaat

doen we duidelijk niet alleen voor onszelf, maar

hen infomeren over ontwikkelingen binnen de sec-

ook voor toekomstige generaties. Om gewicht te

tor. Daarmee kunnen wij onze leden een compleet

geven aan onze standpunten, onderhouden wij

platform bieden waarop zij elkaar kunnen vinden,

veel contacten met stakeholders en de media.

elkaars expertises kunnen bekijken en informatie

Ook gaan opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, de

met elkaar kunnen uitwisselen. Dat biedt hen en

waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam

het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn toegevoeg-

steeds vaker met onze leden onderling in dialoog.

de waarde en meer kennis in de gehele transitie.’
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