Voor zoet en zout

FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de
waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden
FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus International
(zeevarenden). In 2015 is FNV Waterbouw volledig onderdeel geworden
van Nautilus International. Wie lid is van FNV Waterbouw krijgt voor zijn
contributie een lidmaatschap bij FNV Waterbouw en voor dezelfde prijs
ook een bij Nautilus International.
Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme
sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.
De Nederlandse vestiging van Nautilus International is de vroegere
Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ). Al meer dan 100 jaar
hebben zij ervaring in de maritieme sector. FNV Waterbouwleden kunnen
dus hun voordeel doen van de kennis en kunde en diensten van de
medewerkers van Nautilus International. FNV Waterbouw is met Nautilus
International gelieerd aan de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
en internationale Federaties van vakbonden.
FNV Waterbouw ziet het als haar belangrijkste taak om de belangen van
haar leden te behartigen. Dat gebeurt op verschillende manieren.
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Er kan enorm veel tijd gaan zitten in het invullen van
de jaarlijkse belastingaangifte. De FNV Belastingservice
is al tientallen jaren de grootste belastinghulp van
Nederland. Medewerkers zitten door het hele land en
wijzen met kennis van zaken de weg door de formulieren. Ook heeft FNV Waterbouw de kennis in huis op
het gebied van sociale zekerheid. Het kan namelijk
iedereen overkomen: door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een beroep moeten doen op de
sociale verzekeringen. Wie weet op dat moment waar
de juiste instantie, de juiste uitkering of aanvulling te
vinden is? In dat geval is het goed om te weten dat
FNV Waterbouw haar leden ook adviseert over uitkeringen en aanvullingen.
Aan het lidmaatschap van FNV Waterbouw zitten meer
voordeeltjes. Met de ledenpas krijgen leden korting op
vakantiereizen, elektronische apparatuur, enzovoorts.
De contributie voor FNV Waterbouw kan zelfs zeer
voordelig worden: u kunt deze eenmalig met het brutoloon verrekenen. Ook leden van FNV Waterbouw in
dienst bij Boskalis en bij Van Oord, vallend onder het
buitenlandcontract, kunnen de vakbondscontributie
via de werkgever verrekenen.
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Word lid van FNV Waterbouw en vul onderstaande gegevens volledig in.
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