
Leven en leren 
in de Waterbouw
Werken met passie en ambitie aan opleiden en ontwikkelen in de waterbouw



Voorwoord
Voor het leven in de delta’s in Nederland en elders in 
de wereld is de waterbouw van enorm groot belang. 
Waterbouwers hebben geleerd hoe zij kunnen leven 
en zelfs bouwen met water. Door hun inzet kunnen 
wij in onze samenleving veilig wonen, werken en  
recreëren. 

In de waterbouwsector wordt iedere dag hard gewerkt om 

dit leven op het gewenste niveau te houden. Tegelijkertijd 

moeten de waterbouwers een duurzame economische ont-

wikkeling mogelijk maken. De wereld is immers in sneltrein-

vaart aan het veranderen. De uitdagingen zijn enorm, kijkend 

naar technologie, klimaat en energie. 

Medewerkers in de waterbouw zijn goed opgeleide mensen, 

die vaak in zeer gespecialiseerde beroepen werkzaam zijn. 

Gedurende hun hele carrière hebben zij het vooruitzicht op 

een brede loopbaan, met aandacht voor persoonlijke ontwik-

keling en duurzame inzetbaarheid. Zowel in het binnen- als 

in het buitenland. Met veel passie en ambitie werken zij aan 

spraakmakende projecten. Innovatie, creativiteit en techno-

logie hoort bij het ontwerp en uitvoering van deze projecten 

en dus ook bij hun manier van werken.

Als secretaris van het O&O-fonds Waterbouw werk ik even-

eens met passie en ambitie in de waterbouw. Maar dan aan 

de O’s van Opleiden en Ontwikkelen. Het O&O-fonds onder-

steunt de sector met projecten die gericht zijn op promo-

tie, instroombevordering, ontwikkeling van lesmateriaal en 

onderwijs, ontwikkeling van medewerkers, sociaal beleid, 

duurzame inzetbaarheid en arbo & veiligheid. Het is één van 

onze doelen om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen 

met de juiste kennis, competenties en vaardigheden in onze 

sector komen én blijven. Alleen dan kunnen wij wereldwijd 

innovatieve projecten blijven uitvoeren en een waterveilige 

en klimaatbestendige wereld mogelijk maken.

Graag geven wij u inzicht in onze projecten en activiteiten. 

Wij hebben ervoor gekozen om dat langs een tijdlijn te doen 

die een leven lang waterbouw symboliseert: van kinderen op 

de basisschool naar jongeren in het voortgezet onderwijs 

en mbo- of hbo-onderwijs. En van jonge waterbouwers tot  

volwassen professionals die fit de finish halen en weerbaar 

zijn op de arbeidsmarkt.

Wij wensen u veel leesplezier!

Lea van Vlier

Secretaris O&O-fonds Waterbouw

‘Als je eenmaal gegrepen bent 
door waterbouw, dan kom je er 
nooit meer van los!’
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Het avontuur 
begint

Wat wij doen aan 
scholing en onderwijs 

voor jonge water-
bouwers in spé.

Veilig bouwen 
voor later

Wat wij doen om 
waterbouwers veilig 

te laten bouwen 
voor later.

Duurzaam 
doorgeven

Hoe wij ervoor zorgen 
dat waterbouwers 

fit de finish halen en 
weerbaar blijven op 

de arbeidsmarkt.

Boeit mij dat?!
Hoe wij jongeren 

van 12 - 18 jaar op 
het voortgezet 

onderwijs 
bereiken.

Later als ik 
groot ben...
Hoe wij kinderen 

van 6 - 12 jaar 
op basisscholen 

bereiken.
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Later als ik groot ben... De eerste ervaring met waterbouwen krijg je als je klein bent. Op het 
strand, als je met een emmertje, zand en zeewater een kasteel bouwt. 
Met een dam eromheen om het water tegen te houden.

1

Het bestuur en secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw 

hebben lang nagedacht hoe alle jonge kinderen in Nederland 

bereikt kunnen worden om ze al op jonge leeftijd bekend te 

maken met waterbouw. Als klein fonds hebben wij gekozen 

voor een indirecte aanpak, aansluitend bij bestaande initi-

atieven. Ook hebben wij ervoor gekozen om zelf de water-

bouw onder de aandacht van jonge kinderen te brengen. 

Daarbij maken we gebruik van informatie en materiaal dat 

de Stichting Techniekpromotie (STP) beschikbaar heeft. 

Het materiaal van deze stichting is erop gericht om jongeren 

een positief gevoel te geven over techniek en daarbij ook hun 

eigen talenten aan te spreken.

Zeebenen in de klas
In de waterbouw maken we een onderscheid tussen natte 

en droge infra. Dat komt terug in de gastlessen die door 

het O&O fonds Waterbouw en andere partijen uit de Koop-

vaardij en de Bouw georganiseerd worden. De gastlessen 

“zeebenen in de klas” maken basisschoolleerlingen meer 

bekend met het beroep van zeevarende. Jaarlijks bezoeken 

circa 80 oud-zeevarenden in hun omgeving basisscholen.  

In totaal zijn er al meer dan 600 scholen bezocht en leer-

lingen enthousiast gemaakt voor het vak. Wij zijn in gesprek 

over een nauwere samenwerking via FNV Waterbouw. Daar-

naast leveren wij een financiële en inhoudelijke bijdrage aan 

de Go-Infra campagne. Deze campagne is erop gericht om 

kinderen bekend te maken met het begrip infrastructuur, de 

opleidingen en de beroepen in onze sector. In 2018 hebben 

25 basisscholen meegedaan, zijn 14 ambassadeurs ingezet 

en zijn circa 700 leerlingen in groep 7 en 8 bereikt.

Spelen met water, zand en stenen
Jarenlang hebben wij in onze Watertoolkit een proefje  

gehad met water, zand en stenen. De kisten werden als week-

project op basisscholen gebruikt. Wij hebben er ongelooflijk 

veel scholen en kinderen mee bereikt! Inmiddels is de fysieke 

Watertoolkit overgenomen door het Rode Kruis en vervan-

gen door digitale lesbrieven met de titel De Woeste Wereld, 

waar onder andere wordt ingegaan op waterveiligheid. Deze 

lesbrieven zijn bestemd voor de groepen 6, 7 en 8 en sluiten 

aan bij één van de kerndoelen in het basisonderwijs: oriënta-

tie op jezelf en de wereld. Toch zijn wij het spelelement niet 
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uit het oog verloren. Het spel Ons Water is met financiële 

steun van de sector ontwikkeld om kinderen, maar ook ou-

deren, bewust te maken van de risico’s op overstromingen. 

Ook wordt informatie gegeven over de voorbereidingen die 

mensen kunnen treffen om een eventuele overstroming het 

hoofd te bieden. 

Gamen met een sleephopperzuiger
Eén van onze paradepaardjes is nog steeds de Waterbouw 
Experience: multimediale spelcomputers waarmee jonge-

ren door gaming spelenderwijs kennis kunnen maken met de 

waterbouwberoepen en waterbouwopleidingen. Werkzaam-

heden met een sleephopperzuiger, snijkopzuiger, beunschip 

of stenenstorter worden op de spelcomputer gesimuleerd. 

Wanneer een spel succesvol is afgerond, kan de speler met 

de webcam een foto van zichzelf maken en versturen. De 

Waterbouw Experience is door het O&O-fonds Waterbouw 

ontwikkeld en gefinancierd. Ook al draait er nog een flink 

aantal spelcomputers tot volle tevredenheid op mooie wa-

terbouwlocaties, ze zijn toch na meer dan tien jaar intensief 

gebruik aan vervanging toe. Na onderzoek door gaming stu-

denten in 2018/2019 zijn wij met een leverancier in gesprek 

gegaan over de ontwikkeling van een nieuw digitaal spel. Dat 

spel wordt naar verwachting in 2020 verder ontwikkeld en in 

productie genomen.

Later als ik groot ben...
‘Wij zijn de aanjager van de Go-Infra campagne. 
Met inhoudelijke en financiële steun zorgen wij 
ervoor dat tijdens een twee uur durende gastles 
leerlingen uit groep 7/8 kennis maken met het 
begrip infrastructuur. Geen saaie theorie, maar 
échte kennis uit de praktijk. Met een mooie prijs 
voor de winnaar van de ontwerpwedstrijd. 
Waterbouwers werken op het snijvlak van natte 
en droge infra. Fijn dat ook zij aan de gastlessen 
een bijdrage leveren.’

Rob van Dalen
Directeur SPG Infra Vakopleidingen

Baggeren in de tuin
Voor ‘doe-kinderen’ biedt ook de Bagger Praktijk Tuin alle 

mogelijkheden. Deze tuin, die naast het Nationaal Bagger-

museum ligt, is tot stand gekomen met inhoudelijke en finan-

ciële steun van het O&O-fonds Waterbouw. Er zijn schoolex-

cursies mogelijk naar het museum en de tuin, in combinatie 

met gastlessen op school die door het O&O-fonds worden 

verzorgd. Ook dit draagt bij aan de bekendheid van de wa-

terbouwsector.

Bouwt een waterbouwer echt met water?
Met het tv-programma Later Als Ik Groot Ben van Jochem 

van Gelder, bereiken we dit jaar een groot, jong publiek met 

vragen als: Weet je wat een Waterbouwer doet? Bouwt een 

waterbouwer echt met water? Timo, die waterbouwer wil 

worden, weet inmiddels het antwoord op deze en andere 

vragen. Hij heeft een bezoek gebracht aan de STC Group 

en is daar op zoek gegaan naar zijn toekomstige opleiding. 

Ook heeft hij een dagje meegewerkt aan de vernieuwing van 

de Afsluitdijk. De uitzending met Timo vindt eind december 

2019 plaats en wordt in april 2020 herhaald.
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Bij een gastles in het midden van het land hebben de jongeren nog 
nooit gehoord over de aanleg van Maasvlakte 2 en het werk van de 
waterbouwers. Het boeit ze ook niet echt, tot het moment dat er met 
passie wordt verteld over de mooie technologische ontwikkelingen 
in de sector. Over wat waterbouwers doen aan behoud van ons 
klimaat en hoe zij werken met de natuur. 

Het O&O-fonds Waterbouw wil graag jongeren in het voort-

gezet onderwijs bereiken, maar wat boeit hen dat? In ons 

beleid richten wij ons op zowel de onderbouw als de boven-

bouw. De eerste groep jongeren staat voor hun profielkeuze, 

de tweede groep oriënteert zich op een beroepsopleiding en 

hun toekomstige studie. Je bereikt jongeren het beste door 

in te spelen op hun passies. Dat doen we met veel enthou- 

siasme, maar we kunnen het niet alleen. 

Waterbouwambassadeurs
Hoe interessant en uitdagend het is om 

in onze sector te leren en werken, willen 

we jongeren graag zelf laten beleven. 

Daarom maken wij voor de gastlessen gebruik van water-

bouwambassadeurs. Dit zijn jonge professionals die onder 

andere lid zijn van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) 

van de Vereniging van Waterbouwers. Zij laten de leerlin-

gen zien dat er zowel nationaal als internationaal veel per-

spectief voor ze is. Dit jaar worden er in de omgeving van 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Utrecht circa 50 

scholen bezocht met een gastles. Het aantal waterbouw- 

ambassadeurs is na een oproep weer gegroeid tot ongeveer 

20 jonge medewerkers die graag over hun beroep vertellen. 

De planning van de gastlessen is uitbesteed. Zo wordt naar 

een zo goed mogelijke match gezocht tussen de school en 

de waterbouwambassadeur.
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Boeit mij dat ?!

11Leven en leren  in de Waterbouw



Boeit mij dat?!
Leerlingen bouwen Marker Wadden en 
Schiphol in zee
Graag willen wij zekerheid dat waterbouw in de lespakket-

ten van het voortgezet onderwijs wordt geborgd. Samen met  

Podium ontwikkelen wij daarom lesbrieven voor de onder- 

en bovenbouw van havo/vwo. De lesbrieven Maasvlakte 2, 

die samen met het Havenbedrijf Rotterdam zijn ontwikkeld, 

zijn nog steeds actueel. In januari 2019 zijn er voor de onder- 

en bovenbouw van havo/vwo nieuwe lesbrieven toegevoegd 

met de titel Land Boven Water. Met deze lesmodule koppe-

len de leerlingen hun kennis van de vakken aardrijkskunde, 

natuurkunde, economie en biologie aan de beroepspraktijk 

van de waterbouw. Het is een digitale les, waarin leerlingen 

in de onderbouw met een simulatie hun eigen Marker Wad-

den gaan bouwen. Zo ontdekken ze hoe waterbouwers bou-

wen met de natuur en een bijdrage leveren aan het behoud 

van biodiversiteit. In de bovenbouw gaan de leerlingen aan 

de slag met de aanleg van Schiphol in zee. In 2020 wordt 

een vervolgopdracht gegeven aan Podium voor de verdere 

ontwikkeling van lesbrieven. Gemiddeld heeft de website 

tussen de 750 en 1500 bezoekers per maand. Veel jongeren 

zijn begaan met thema’s als klimaatverandering, ecologie en 

biodiversiteit. Met de lessen proberen wij op een boeiende 

manier in te spelen op hun interesses.

Kom naar een onderwijsbeurs
Waterbouw.nl staat al jaren met een eigen stand op de 

vier grote onderwijsbeurzen in Nederland. Een deskundig 

voorlichter staat er samen met docenten en studenten van  

maritieme scholen. Hij geeft ouders en leerlingen informatie 

over een geschikte vervolgopleiding waarmee de leerling in 

de waterbouwsector kan komen werken. Het effect van deze 

onderwijsbeurzen wordt door marktleider OGZ bijgehouden 

in statistieken en managementrapportages. Dat geeft ons 

een goed inzicht in ons bereik: met de vier beurzen hebben 

wij een potentieel bereik van ongeveer 80.000 bezoekers 

per jaar. Ter ondersteuning van onze onderwijsbeurzen en 

open dagen bij scholen zijn wij gestart met een bewustwor-

dingscampagne voor jongeren. Jongeren worden via sociale 

media uitgenodigd om zelf hun toekomst te maken.

Kijkje in de toekomst
Een speciale samenwerking is er met Futureland en het 

Educatief Informatie Centrum Rotterdam (EIC). In beide 

centra staat een Waterbouw Experience die daar door veel 

bezoekers wordt gebruikt. Futureland is begonnen als infor-

matiecentrum bij de aanleg van Maasvlakte 2 en inmiddels 

uitgegroeid tot een centrum dat beter bezocht wordt dan 

menig museum. Als subsidieverstrekker bij de ontwikkeling 

van het centrum krijgen wij nog steeds alle medewerking bij 

‘Dagelijks bezoeken veel scholen met hun 
leerlingen de Rotterdamse haven en het EIC,
in totaal zo’n 22.000 leerlingen per jaar. 
Zij ontdekken en beleven de mogelijkheden 
om in de haven te werken. 

Op onze expositie staat ook een Waterbouw 
Experience. De leerlingen worden met een app 
over de expositie geleid en beantwoorden vragen 
over alle sectoren, waaronder de waterbouw. 

Onze lange samenwerking met het O&O-fonds 
Waterbouw is hecht en draagt bij aan de 
instroombevordering van jong haven- en 
waterbouwtalent.’

Mary Dotsch
Directeur EIC Mainport Rotterdam

het regelen van bezoeken en rondleidingen. Het EIC wordt 

dagelijks bezocht door onderwijsinstellingen met hun leer-

lingen, die daar kennismaken met verschillende maritieme 

sectoren, waaronder waterbouw.

Spreekbeurt
Voor jongeren die een spreekbeurt willen houden of meer 

willen weten over de waterbouw, hebben wij een aparte pa-

gina ingericht op onze website Waterbouw.nl. Naast infor-

matie vinden ze er ook filmpjes. Die bieden wij tegenwoordig 

ook aan via onze eigen Youtube- en Vimeokanalen.
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Het avontuur begint Daar ga je dan, als aankomend maritiem waterbouwer. Je eerste 
stagedag begint en het schip ligt ergens in een verre haven. Je ouders 
en je school laten je zomaar alleen op reis gaan. Alle ‘helpers’ om je 
heen zijn verdwenen, jij bent nu zelf aan zet.

De jonge waterbouwer in wording is op de één of andere  

manier in aanraking gekomen met onze sector. Hij is zo  

enthousiast geworden dat hij met een beroepsopleiding in 

de waterbouw gaat starten. Het O&O-fonds Waterbouw 

zorgt voor instroombevordering naar opleidingen die voor 

onze sector, vooral voor de cao Waterbouw, van belang zijn: 

maritieme en infra opleidingen op mbo- en hbo-niveau. 

Ontwikkelen wat het bedrijfsleven nodig heeft
Wij doen meer dan instroombevordering alleen. Samen met 

de Vereniging van Waterbouwers onderhouden wij een uitge-

breid scholennetwerk. Kennis uit de beroepspraktijk kunnen 

wij zo optimaal inzetten in het waterbouwonderwijs. Op die 

manier zijn onderwijsinstellin-

gen in staat om studenten 

af te leveren met de kwa-

liteiten en competenties 

die het bedrijfsleven écht nodig heeft. De ambitie is om te 

zorgen voor een doorlopende leerlijn van vmbo - mbo - hbo 

naar uiteindelijk wetenschappelijk onderwijs. Het O&O-

fonds Waterbouw is betrokken bij bedrijfstak- en beroepen-

veldcommissies, raden van advies, klankbordgroepen en de 

sectorkamer SBB (specifiek voor maritiem mbo-onderwijs).

Specialistisch waterbouwonderwijs
Wij investeren veel in maritiem onderwijs. Zo dragen wij bij 

aan de ontwikkeling en het onderhoud van een cuttersimula-

tor bij de STC Group en een hoppersimulator bij het Maritiem 

Instituut Willem Barentsz (MIWB). De bijzondere band met 

beide scholen is terug te zien in het specialistische water-

bouwonderwijs dat deze scholen aanbieden. Door docent-
stages te organiseren, komt ook op een andere manier de 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand.
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Het avontuur begint
Nieuwe stijl: maritiem officier
Onlangs is een nieuw competentieprofiel opgeleverd: mari-
tiem officier nieuwe stijl. In het profiel zijn meerdere dis-

ciplines opgenomen. Daarmee kan de officier in de koop-

vaardij, visserij of waterbouw werken. Dit is mede mogelijk 

gemaakt met een financiële bijdrage van ons fonds. Met het 

nieuwe profiel wordt tegemoet gekomen aan de wens om 

doorstroom van de ene naar de andere sector te bevorderen. 

Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de maritieme beroeps-

opleiding op een hoog niveau geborgd. Het gaat hier over 

specialistische opleidingen met een gering aantal leerlingen. 

In verband met doelmatigheid in het onderwijs proberen 

daarom wij het aantal kwalificatiedossiers te beperken. Door 

in de opleiding meer aandacht te besteden aan ‘21st century 

skills’, worden studenten beter voorbereid op maritieme in-

novaties en technologische ontwikkelingen gedurende hun 

loopbaan.

Aantrekkelijk onderwijs en goede stageplek
Tijdens open dagen met stagebeurzen op scholen zoeken 

studenten naar een stageplaats bij bedrijven. Het is een  

ongeschreven regel dat het O&O-fonds Waterbouw zorgt 

voor instroombevordering aan de voorkant van de oplei-

ding en dat aan de achterkant het bedrijfsleven klaar staat 

om studenten een stage en later een baan aan te bieden. 

De jonge waterbouwer is zich waarschijnlijk niet bewust van 

de inspanningen die wij doen om aantrekkelijk onderwijs en 

mooie banen te realiseren. Net zo min zal hij zich bewust zijn 

van het feit dat wij bedrijven met het geven van stagever-
goedingen stimuleren om voldoende stageplaatsen aan te 

bieden. Onze inspanningen zorgen voor een win-win situatie 

voor de hele sector.

Stagevoorbereiding
Maritieme studenten worden goed voorbereid op hun eerste 

stage. Zo volgen zij de les ‘Wat neem je mee in je koffer?’. 
Deze stagevoorbereiding wordt gegeven door onze bagger-

pastor. Deze ervaren pastor weet als geen ander hoe het  

leven aan boord van onze schepen verloopt. Tijdens zijn les 

gaat hij ook in op de verschillende nationaliteiten 

en cultuurverschillen aan boord. 

Toekomstperspectief van de jonge waterbouwer
Als de waterbouwer zijn plaats heeft gevonden in onze sec-

tor en aan de start staat van zijn loopbaan, dan begint het 

echte avontuur. De jonge waterbouwer gaat werken in een 

moderne, internationale en dynamische sector. Hij heeft een 

goed toekomstperspectief en kan een leven lang leren. Dat 

begint met het opbouwen van werkervaring op verschillende  

projecten in binnen- en buitenland. Deze praktijkkennis 

wordt in de volgende jaren verder uitgebouwd met perma-

nente (bij)scholing.

Groeien met ambitie
In een sterk veranderende wereld waarin technologische 

vernieuwingen elkaar snel opvolgen, zijn er binnen de  

waterbouw steeds nieuwe vaardigheden nodig. Voor onze 

werkgevers is het een vanzelfsprekendheid dat zij medever-

antwoordelijk zijn om de kennis en vaardigheden van hun 

medewerkers op peil te houden. Zo gaan zij mee met de  

innovatieve - en groeiambities van onze sector. Om werk-

gevers te stimuleren om hun medewerkers te scholen, ver-

goedt het O&O-fonds Waterbouw bepaalde opleidingen en 

cursussen. Deze cursusdeclaraties kunnen bij het fonds 

worden ingediend.

‘Binnen de Maritieme Academie Holland werken zes maritieme 
onderwijsinstellingen samen uit het noorden en westen van 
Nederland. Zij verzorgen opleidingen, cursussen en toegepast 
onderzoek van vmbo en mbo tot aan hbo-master niveau. 
Door die samenwerking zijn we beter in staat de kwaliteit 
van het maritiem onderwijs te borgen en gaan we doelmatig 
om met menskracht en middelen. Sinds eind 2019 is er een 
landelijke samenwerking gerealiseerd met alle maritieme 
beroepsopleiders in Nederland. 

Wij zien dat het O&O-fonds Waterbouw een trouwe samen-
werkingspartner is voor het maritiem onderwijs en vaak een 
voortrekkersrol vervult. Recent nog bij het ontwikkelen van 
het nieuwe beroepscompetentieprofiel maritiem officier. 
Daarbij verbindt het O&O-fonds Waterbouw niet alleen de 
waterbouw met het maritiem onderwijs, maar ook met 
diverse andere maritieme partijen.’ 

Leon Maas
Directeur bestuurder Maritieme Academie Holland
Kwartiermaker landelijke samenwerking Maritiem 
Beroeps Onderwijs
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Veilig bouwen voor later Verantwoord en duurzaam waterbouwen, dat is onze droom. Samen 
zorgen wij voor een waterveilige leefomgeving, nu en in de toekomst. 

In onze sector hechten wij grote waarde aan goede arbeids-

omstandigheden. Veiligheid en goede zorg voor waterbou-

wers die op complexe projecten en soms afgelegen plaatsen 

werken, is diep verankerd in het arbeidsomstandigheden-

beleid van onze sector. Waterbouwers hebben geleerd hoe 

zij kunnen leven en zelfs bouwen met water. Door hun inzet 

kunnen wij in onze samenleving veilig wonen, werken en 

recreëren. In de waterbouwsector wordt iedere dag hard 

gewerkt om dit leven op het gewenste niveau te houden. 

Tegelijkertijd moeten de waterbouwers een duurzame eco-

nomische ontwikkeling mogelijk maken. Vanuit het O&O-

fonds Waterbouw besteden wij veel tijd en aandacht aan de 

ontwikkeling van allerlei materiaal dat waterbouwers daarbij 

op weg helpt. Het materiaal geeft weer hoe wij in de sector 

omgaan met veiligheidsrisico’s tijdens het werk.

Omgaan met risico’s
In de Arbocatalogus Waterbouw zijn de algemene en speci-

fieke risico’s aangegeven die op onze sector van toepassing 

zijn. Vanuit deze Arbocatalogus kan men op een eenvoudige 

manier toegang krijgen tot informatie over maatregelen om 

de genoemde risico’s uit te schakelen of beheersbaar te ma-

ken. Deze maatregelen kunnen algemeen van aard zijn, maar 

kunnen ook specifiek op onze sector van toepassing zijn.

Top 5 risico’s
Ondanks het feit dat wij in de sector veel doen aan veilig-

heidsmanagement, blijkt een aantal risico’s moeilijk uit te 

bannen. Procedures en systemen kunnen we aanpassen. 

Kennis en informatie kunnen we doorgeven, maar gedrag 

op de werkplek is moeilijker te beïnvloeden. De werkgroep 

Arbo heeft om die reden een toolkit ontwikkeld over de  

top 5 arbo-risico’s in onze sector. Met animatiefilmpjes, 

flyers en een checklist helpen wij bedrijven om deze risico’s  

te minimaliseren.
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Veilig bouwen voor later
Veiligheidsinstructieboekje
Om veilig werken te bevorderen, hebben wij een veiligheids-
instructieboekje ontwikkeld. Bedrijven kunnen het boekje 

aanvragen, maar ook individuele werknemers die onder de 

cao Waterbouw vallen. Het boekje, dat gemakkelijk is mee te 

nemen in bijvoorbeeld een overall of binnenzak, is beschik-

baar in het Nederlands, Engels, Frans, Portugees en Spaans. 

Om alle informatie over veilig werken in de waterbouw  

makkelijker op internet terug te vinden, komt er een aparte 

website: www.veiligwerkenindewaterbouw.nl. Deze website 

gaat eind 2019 live en geeft een eenvoudige ingang naar 

alle informatie en producten die vanuit Waterbouw.nl ter  

beschikking worden gesteld.

Menselijke aandacht
Naast al het materiaal om veilig te werken, is er ook aan-

dacht voor het menselijk welzijn aan boord van onze sche-

pen en projecten. De baggerpastor vanuit de Stichting 
Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) is in allerlei situaties 

onafhankelijk gesprekspartner, ongeacht de geloofs- of le-

vensovertuiging van de betrokkenen. Hij bezoekt regelmatig 

projecten in binnen- en buitenland en wordt vaak ingezet 

bij een ongeval of een calamiteit. Hij biedt individuele werk- 

nemers een luisterend oor, maar is er ook voor hun gezinnen. 

Het O&O-fonds Waterbouw ondersteunt de SPWO met een 

financiële bijdrage.

‘In de werkgroep Arbo ben ik al jaren betrokken 
bij het in stand houden van de Arbocatalogus 
Waterbouw. Voor SHQE oftewel KAM afdelingen 
in de waterbouw is het een onmisbaar document 
bij de instructie van nieuw personeel, het voor-
bereiden van projecten en het beheersen van 
risico’s. Het veiligheidsinstructieboekje is een 
paar jaar geleden gereviseerd en nog steeds 
een handzaam boekje dat wij graag aan al 
onze medewerkers meegeven. Zo bouwen wij 
veilig voor later.’

Marc Keijzer
Hoofd QHSE, Van den Herik-Sliedrecht
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Duurzaam doorgeven ‘Duurzaam doorgeven’ is bewust een wat dubbele titel. Het gaat 
namelijk niet alleen over de vraag hoe wij kennis en kunde overdragen 
op de generatie die na ons komt. Het gaat ook over de vraag hoe wij 
fit de finish halen. Eigenlijk gaat het over hoe wij weerbaar op de 
arbeidsmarkt blijven. 

Hoe wij kennis en kunde op een duurzame manier kunnen 

doorgeven en daarbij zelf fit de finish halen, zijn hele actuele 

vragen. Het houdt sociale partners in de waterbouw behoor-

lijk bezig. Hoe kunnen wij het beste duurzaam ondernemen 

met onze focus op later én op de toekomst van degenen die 

na ons komen?

Eigen inspirerende plek vormgeven
De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innova-

tieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstper-

spectief biedt. Maar ook als een sector waar werknemers 

geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blij-

ven op de arbeidsmarkt. Een plek waar oudere werknemers 

op een gezonde manier hun pensioen halen. Werkgevers en 

werknemers zijn het aan de cao-tafel eens dat het belangrijk 

is om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op thema’s die hier-

toe bijdragen. De inzet van cao-partijen moet leiden tot een 

inspirerende omgeving waar trotse waterbouwers werken, 

die met vertrouwen hun eigen plek in een snel veranderende 

wereld en arbeidsmarkt kunnen vormgeven.

Gezond leven en werken
Duurzame inzetbaarheid staat al sinds 2013 op de agenda 

van sociale partners. Sinds die tijd is er veel gebeurd: on-

derzoek bij werkgevers, het aanbieden van een inzetbaar- 

heidsscan aan medewerkers, de lancering van de 

website www.gezondwerkenindewaterbouw.nl 

en een jarenlange intensieve campagne door 

het O&O-fonds Waterbouw op duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. 

Op de website vinden werkgevers 

en werknemers een schat aan 

informatie en inspiratie over 

gezond leven en werken.
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Zelf regie nemen
Ook wordt er door een werkgroep die bestaat uit deelnemers 

vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties gewerkt aan 

een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Binnen dat 

beleid is er aandacht voor een persoonlijk ontwikkelings-

budget en ouderenbeleid. Vanaf 2020 start het O&O-fonds 

Waterbouw met een bewustwordingscampagne die duur- 

zame inzetbaarheid nog beter bij werkgevers en werknemers 

onder de aandacht brengt. Wij willen daarmee bereiken dat 

medewerkers zélf de regie nemen op hun duurzame inzet-

baarheid. Er komen daarom voorlichtingsfilmpjes, nieuws-

brieven en brochures om de producten die wij aanbieden 

onder de aandacht te brengen.

‘Hoe blijven medewerkers gezond, gemotiveerd en 
vakbekwaam inzetbaar, zowel binnen als buiten 
de sector? We ondersteunen de sector al een aantal 
jaar bij projecten rondom deze vragen. Belangrijk 
hierbij is om samen met werkgevers en werkne-
mers te kijken naar oplossingen die recht doen 
aan de behoeften en belangen van beide partijen. 
We verheugen ons erop om met onze ervaring 
het O&O-fonds Waterbouw te ondersteunen bij 
de uitrol van een bewustwordingsprogramma 
‘gezond werken in de waterbouw’.’

Marieke van Essen
Adviseur a-advies

Visual: De Nieuwe Afsluitdijk / FeddesOlthof

Bouwen aan een duurzame toekomst
De Vismigratierivier is een 4 km lange, slingerende rivier 

dwars door de Afsluitdijk. Door een (afsluitbare) opening 

kunnen trekvissen als zalm, paling en spiering 24 uur per 

dag heen en weer zwemmen, waarmee de Wad denzee, 

het IJsselmeer en het achterland weer met elkaar ver-

bonden zijn. Diverse landen hebben al belangstelling 

voor het ingenieuze concept getoond, omdat wereldwijd  

honderden dammen, dijken en stuwen de vissen beletten 

om tussen zout naar zoet water te zwemmen (realisatie 

2020 - 2023).
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Wow! Techniek - Stichting Techniek Promotie (STP)
https://techniekpromotie.nl

Zeebenen in de klas
www.zeebenengezocht.nl 

GO-Infra gastlessen op basisscholen
https://jegaathetmaken.nl/goinfra

De Woeste Wereld
www.rodekruis.nl/doe-mee/lesmateriaal-voor-docenten/

basisonderwijs-de-woeste-wereld

Ons water
www.rodekruis.nl/persbericht/driekwart-nederlanders-niet-

goed-voorbereid-op-overstroming

Waterbouw Experience
www.waterbouw.nl/jongeren/promotie-waterbouw-1/

waterbouwexperiences-1

Nationaal Baggermuseum
www.nationaalbaggermuseum.nl

Later als ik groot ben… tv programma Jochem van Gelder
www.lateralsikgrootben.tv

Waterbouwprojecten 
voor kinderen:

Gastlessen Waterbouw
www.waterbouw.nl/opleiders/gastlessen-en-lesbrieven/gastlessen

Lesbrieven Waterbouw
https://landbovenwater.nl

Onderwijsbeurzen Waterbouw
https://onderwijsbeurzen.nl

Futureland
www.futureland.nl/bezoek

Educatief Informatie Centrum Rotterdam (EIC)
www.eic-mainport.nl

Informatiemateriaal
www.waterbouw.nl/jongeren/informatiemateriaal-waterbouw-1

Youtube: www.youtube.com/user/waterbouwnederland

Vimeo: https://vimeo.com/waterbouw

Jongerencampagne Maak de toekomst
www.waterbouw.nl/maakdetoekomst

Projecten voor 
jongeren:

Scholennetwerk Waterbouw
www.waterbouw.nl/opleiders/opleidingen-waterbouw/

kennisinfrastructuur-waterbouw

Docentstages
www.waterbouw.nl/nieuws/2018/4/docentstages-waterbouw

Beroepscompetentieprofiel Maritiem officier nieuwe stijl
www.s-bb.nl/nieuws/beroepscompetentieprofiel-maritiem-

officier-klaar-voor-de-toekomst

Stagevergoeding voor bedrijven Waterbouw
www.waterbouw.nl/werkgevers/opleiding-en-ontwikkeling/

stagevergoeding

Wat neem je mee in je koffer?
www.waterbouw.nl/jongeren/stageplek-en-sollicitatie

Scholing Waterbouw
www.waterbouw.nl/scholing

Cursusdeclaraties Waterbouw
www.waterbouw.nl/werkgevers/opleiding-en-ontwikkeling/cursussen

De mogelijkheden voor 
jonge waterbouwers:

Arbocatalogus Waterbouw
www.arbocataloguswaterbouw.nl

Top 5 arbo-risico’s Waterbouw
https://www.veiligwerkenindewaterbouw.nl/top5risicos

Veiligheidsinstructieboekje
www.waterbouw.nl/werkgevers/arbocatalogus-waterbouw/

veiligheidsinstructieboekje-waterbouw

Veilig werken in de waterbouw
www.veiligwerkenindewaterbouw.nl

Stichting Pastoraat Werkers Overzee
www.spwo.nl

Goede zorg voor 
de waterbouwers:

Gezond werken in de waterbouw
www.gezondwerkenindewaterbouw.nl

Duurzaam werken én fit 
de finish halen:
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Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw
Bezuidenhoutseweg 12   |   2594 AV  Den Haag   |   T  +31 (0)70 349 07 00

info@waterbouwers.nl   |   www.waterbouw.nl

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw
De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw is opgericht door partijen die betrokken zijn bij 

de cao Waterbouw: CNV Vakmensen, FNV Waterbouw en de Vereniging van Waterbouwers.

Waterbouw.nl
Het O&O-fonds Waterbouw werkt onder de merknaam Waterbouw.nl. Het bestuur van het fonds is paritair 

samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het secretariaat van het 

O&O-fonds Waterbouw is gevestigd te Den Haag en bestaat uit Lea van Vlier, secretaris Cao-Partijen en 

O&O-fonds Waterbouw, en Jenda Horák, beleidsmedewerker Cao-Partijen en O&O-fonds Waterbouw.

Financiën
De inkomsten van het O&O-fonds Waterbouw bestaan voornamelijk uit een premieheffing op het pensioen-

plichtige loon van medewerkers in de cao Waterbouw. Dit is geregeld in de Bedrijfstakeigen Regelingen 

(CAO BTER Waterbouw). De premie bedraagt op dit moment conform de CAO BTER Waterbouw 2,5%. 

De jaarlijkse bestedingsruimte is 1,2 tot 1,4 mln. Lea van Vlier en Jenda Horák
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