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De vier grootste bedrijven in de waterbouw hebben hun thuis -
basis in België (DEME en Jan De Nul) en Nederland (Boskalis
en Van Oord). Deze bedrijven komen elkaar vaak tegen, op
bouwprojecten ver van huis, maar ook dichterbij, bijvoorbeeld
in de Westerschelde of op de Tweede Maasvlakte. 

Daarom overleggen de Belgische en
Nederlandse vakbonden die de belangen
van de werknemers in de waterbouw
behartigen, regelmatig met elkaar. Dat
gebeurde onlangs op Terschelling. Voor
de Belgische lezers die niet zo bekend
zijn met de kaart van Nederland, dat is
een eiland gelegen in de Waddenzee, in

het noorden van het land. Naar aan -
leiding van die bijeenkomst is besloten
tot deze speciale editie van het blad
Golf. Het is ditmaal een gezamenlijke
uitgave van twee Belgische en twee
Nederlandse vakbonden. Met verhalen
en ervaringen vanaf beide kanten van 
de grens.

EEN SPECIALE BELGISCH-
NEDERLANDSE UITGAVE

“VOORKOM
DUMPING VAN
ARBEIDS-
VOORWAARDEN”

“DE CONCUR-
RENTIE UIT 
AZIË DWINGT
ONS TOT 
SNELLE SAMEN-
WERKING”

LUC GEERARDYN (ABVV)

Ronny Matthysen is secretaris van de Belgi-
sche vakbond ACV. Hij is verantwoordelijk
voor de behartiging van de belangen van
de leden in de waterbouw bij DEME. Voor
Matthysen is de toenemende internationa-
lisering van de sector de grote uitdaging.
“Zowel DEME als Jan De Nul zijn betrokken
bij de uitbreiding van het Panamakanaal,
maar ook werknemers uit Panama zelf.
Daarom hebben we contacten gelegd met
de Panamese vakbeweging om samen te

werken. Want ook hier moet dumping van
arbeidsvoorwaarden worden voorkomen.” 
Over de populariteit van de waterbouw in
België merkt Matthysen op: “Als DEME en
Jan De Nul een vacature in de krant
plaatsen, reageren veel Belgen. Vervolgens
worden er  steeds vaker buitenlanders aan-
genomen. Maar bij een goed imago hoort
ook maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Daarin schieten deze bedrijven toch
een beetje tekort.”

“We moeten als internationale vakbeweging voor -
komen dat er dumping van arbeidsvoorwaarden
plaatsvindt. De opkomst van goedkope Chinese
concurrenten zullen de bedrijven in België en Neder -
land wellicht gebruiken om steeds goedkoper mensen
te willen aannemen. Dat moeten we tegengaan.”

“De concurrentie uit het oosten komt eraan. Nu pikken
ze alleen nog de routineklussen in. Maar het is een
kwestie van tijd voordat ze gevaarlijke concurrenten
te worden.”
Toch is Luc Geerardyn van de Belgische
vakbond ABVV niet pessimistisch over de
toekomst van de waterbouw. “Maar dan
moeten er wel afspraken worden gemaakt
tussen internationaal opererende
ondernemingen en de internationale
vakbeweging. Alleen zo voorkom je dat

bedrijven en werknemers door
internationale concurrentie tegen elkaar
worden uitgespeeld. Deze afspraken heten
International Framework Agreements. In
België is DEME bereid om de eerste
stappen op dit terrein te zetten, terwijl Jan
De Nul nog niet zover is.”

RONNY MATTHYSEN (ACV)



“BEWONDERING
VOOR DE POSITIE
VAN DE BELGISCHE
BONDEN IN DE
BEDRIJVEN”

“HET IS TIJD 
DAT WE ECHT
DOORPAKKEN”
AART VAN DEN BRINK (CNV VAKMENSEN)

Dick Koerselman is voorzitter van de
Nederlandse vakbond FNV Waterbouw. Hij
noemt enkele internationale trends in de
waterbouw. “De opkomst van Chinese con-
currenten. Het  verdwijnen van Neder-
landse en Belgische bemanningsleden op
schepen ten gunste van met name werkne-
mers uit de Filippijnen. Het gevaar van
piraterij. Waterbouwers die steeds vaker in
onherbergzame gebieden werken waardoor
ze lang moeten reizen voordat ze eindelijk
op hun werkplek zijn.”
Koerselman kijkt met enige bewondering
naar de positie van de Belgische vak-

bonden in de bedrijven. “Dat komt doordat
de bonden in België van oudsher betrokken
zijn bij de uitbetaling van allerlei sociale
voorzieningen. Dat kennen wij in Neder-
land niet. Door die betrokkenheid hebben
ze een band met hun leden waarvan wij
alleen kunnen dromen.”
Een opmerkelijk verschil tussen beide
landen is volgens Dick Koerselman het
imago van de waterbouw. “DEME en Jan De
Nul waren ooit onder werkzoekenden de
populairste ondernemingen van België. In
Nederland weten veel mensen niet eens
wat er gebeurt in de sector.”

“De markt waarop waterbouwbedrijven opereren, is
internationaal. Als belangenbehartiger ga je al snel
over grenzen heen. Dan blijken veel zaken niet alleen
bij ons maar ook in België te spelen.”“De samenwerking tussen de Belgische en Neder -

landse bonden kan nog beter. Het is nu tijd om door te
pakken. Er moet een echte goede coördinatie tussen
de vakbonden aan beide kant van de grens komen.”
Aart van den Brink is als bestuurder van
de Nederlandse vakbond CNV Vakmensen
vanaf het begin betrokken bij de samen-
werking tussen de vier bonden. “In 2006
hebben we de eerste conferentie georgani-
seerd waar we onze Belgische collega’s uit-
nodigden. Toen was het contact nog niet
veel meer dan aan elkaar snuffelen. Dat
werd gelukkig al snel anders.” 
Voor Van den Brink is het eindpunt nog

lang niet bereikt. “Als we werkelijk iets
willen doen aan de concurrentie op
arbeidsvoorwaarden tussen de twee
landen moeten we nog heel wat doen. Wat
de zaak moeilijker maakt, is dat voor de
werknemers in de waterbouw in Nederland
een eigen cao geldt en in België de water-
bouwers onderdeel zijn van de Bouw- en
Industrie-cao. Daarnaast worden in België
allerlei afspraken gemaakt per bedrijf.”

DICK KOERSELMAN (FNV WATERBOUW)

WATERBOUWERS VERTELLEN OVER HUN VAK

Kevin Reygaerts (32) werkt al 14
jaar voor Dredging International,
een van de werkmaatschappijen
van DEME. Hij is militant (kader-
lid) van het ACV. Daarnaast zit
hij in de ondernemingsraad en in
de commissie Veiligheid.  “Ik ben
eerste stuurman op een sleep-
hopperzuiger. Op dit moment
werk ik dicht bij huis, namelijk
op de Westerschelde. Twee jaar
geleden was ik veel verder weg,
in Pakistan, India en Dubai.”
In de afgelopen jaren heeft
Reygaerts het gewone bagger -
werk zien afnemen. “Nu al
bestaat zo’n 12 procent van de
werkzaamheden van onze
milieuafdeling DEC uit grond -
sanering. Dat neemt alleen maar

toe. Ook de offshore is in
opkomst. Dat levert niet alleen
maar voordelen op. Want voor
offshorejobs gelden strengere
eisen op het gebied van de
veiligheid. Het betekent dat
allerlei vergunningen nodig zijn.
De bureaucratie rondom het
werk wordt veel groter.”

Aan de weg timmeren
Ook Kees Zuidweg (49) is eerste
stuurman op een sleephopper -
zuiger, sinds 1993 bij Boskalis.
Hij is kaderlid van FNV Water -
bouw. Als we hem spreken heeft
hij zes weken vrijaf. Daarna gaat
hij weer naar Abu Dhabi. “Ik
vind dat de waterbouw in Neder -
land meer aan de weg mag
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Kees Zuidweg

“We zijn niet onder de
indruk van de Chinese
concurrentie”

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN DE WATERBOUW
ERUIT? WE VROEGEN HET AAN TWEE BELGEN
EN TWEE NEDERLANDERS. 
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timmeren om grotere bekendheid
te krijgen. Iedereen heeft
gehoord van de palmeilanden in
Dubai. Maar hoeveel mensen
weten dat het Nederlands bedrijf
Van Oord en het Belgisch bedrijf
Jan de Nul erbij betrokken was.
Overigens werden de werk -
zaamheden in Dubai in 2009
abrupt beëindigd, omdat het
land te maken kreeg met een
onroerend goed crisis. 
Sofie Meersman, secretaris van
het ACV bij Jan De Nul: “Na het
instorten van de baggeractiviteit
in Dubai hebben de bedrijven
hun werk zaamheden verlegd
naar Latijns- Amerika. Vandaag
lijkt het ergste voorbij. Grote
uitdaging blijft het vinden van
gemotiveerd en geschoold
personeel. De explosieve
uitbreiding van de vloot, vorig
jaar nam Jan De Nul negen
nieuwe schepen in gebruik,
vraagt om geschoolde arbeids -
krachten.” 

Grote toekomst
Volgens Kees Zuidweg heeft de
waterbouw een grote toekomst.
“De schepen worden steeds
groter, dus moeten de havens om
deze schepen te kunnen ontvan -
gen steeds dieper worden. Ik ben
niet bang voor Chinese concur -
rentie. Want er is nu al veel
concurrentie tussen zelfstandige
ondernemingen en staatsbagger -
bedrijven. Maar liefst 40 procent
van het werk in de wereld wordt
uitgevoerd door staatsonderne -
mingen.”
Reinier van der Roest (42) werkt
inmiddels tien jaar bij Van Oord
waar hij namens FNV Waterb ouw
in de ondernemingsraad zit. Op
dit moment is hij betrokken bij
de bouw van een schip. Daarna
vertrekt hij weer naar het
buitenland. Ook Van der Roest is
niet onder de indruk van de
Chinese concurrentie. “Ze doen
in Afrika eenvoudig baggerwerk.
Daar blijft het bij. Het duurt nog

tien tot vijftien jaar voordat ze de
hoogwaardige projecten kunnen
uitvoeren die wij doen. Want je
kunt wel een modern schip
hebben, daarmee heb je de
kennis nog niet in huis.” 

Onderwijs
Met Kevin Reygaerts en Reinier
van der Roest praten we over het
waterbouwonderwijs. “Er bestaat
geen baggerschool in België,
zoals in Nederland,” zegt
Reygaerts met enige spijt. “De
bedrijven organiseren zelf
diverse trainingen. Het zou beter
zijn als er zo’n gedegen opleiding
zou bestaan als in Nederland.”
Reinier van der Roest is als
Nederlander weliswaar tevreden
met de baggerschool, toch heeft
hij kritiek. “Die opleiding zou
veel meer reclame voor zichzelf
moeten maken. Het aantal
studenten dat zich aanmeldt, is
minimaal. Eigenlijk geldt dat
voor de hele sector, die onbekend -
 heid. Daardoor is er heel weinig
instroom van Neder landers.”

Adrenaline
Tot slot vragen we wat er aan -
trek kelijk is aan de waterbouw.
Kevin Reygaerts: “De machines
waarmee we werken. Dat zijn
hele grote machtige apparaten.
Dat geeft me meer adrenaline
dan bij wijze van spreken in een
Porsche rijden.”
Voor Kees Zuidweg is het onder
meer het leven aan boord in
verre oorden. “In de afgelopen
achttien jaar heb ik hooguit twee
jaar in Nederland gewerkt. Ik
vind het geen probleem om zes
weken van huis te zijn, want
daarna ben ik ook zes weken
thuis. Wie kan dat zeggen? Je
maakt land uit zee. Eerst is er
niets, alleen maar water. Na
verloop van tijd ligt er een
prachtig eiland.” 
Reinier van der Roest vindt de
afwisseling geweldig. “In 2008
was een derde van onze vloot in

Dubai vanwege de aanleg van de
palmeilanden. Een jaar later
waren we daar al weer weg en op
diverse plekken elders op de
wereld aan het werk. Zo kom je
op plaatsen waar je anders nooit
zou zijn gekomen. Ik heb bijvoor -
beeld de Formule 1 in Bahrein
gezien. Wanneer kun je dat
doen?”

Reinier van der Roest

Kevin Reygaerts

Sofie Meersman

LEDEN KUNNEN MET 
VRAGEN OF PROBLEMEN 
BIJ HUN BOND TERECHT.

FNV Waterbouw
Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden
T +31 (0) 88 575 77 60
I www.fnvwaterbouw.nl

CNV Vakmensen
Antwoordnummer 4308
3500 VE  Utrecht
T +31 (0) 30 751 10 07
I www.cnvvakmensen.nl

ABVV Algemene Centrale
Hoogstraat 26
B 1000 Brussel
T +32 (0)2 549 05 49
I www.accg.be

ACV
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 222 70 81
I www.acvbie.be



KNIP DEZE BON UIT EN VERSTUUR
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FNV WATERBOUW
Antwoordnummer 2275
3440 VB Woerden
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Contributie betaling

Ik machtig FNV Waterbouw om via FNV Bouw /

Nautilus INT, CNV Vakmensen, ACV of ABVV de

maandelijks verschuldigde contributie automa-

tisch af te schrijven van mijn bankrekening-

nummer:

Datum

Handtekening

De Vlaamse en Nederlandse
waterbouwers en vakbondsbe-
stuurders krijgen een rondleiding
door het simulatorcentrum dat
onder meer trainingen verzorgt
voor de baggersector. 
Pim Werner is manager trainin -
gen. “Vroeger hadden we een
opleidingsschip dat vijftien jaar
geleden aan vervanging toe was.
Maar moesten we dat wel doen?
Want we waren altijd afhankelijk
van de weersomstandigheden.
Als we wilden oefenen tijdens
storm en regen en het was
prachtig weer konden we dus niet
trainen. Daarom besloten we een
simulatorcentrum in te richten.” 

Steeds moeilijker
We zijn op een kopie van een brug
van een valpijpschip. Buiten is
een olieplatform zichtbaar. 
Werner: “Dit is onze DP/DT-simu-
lator. Hier leren studenten een
schip te besturen dat met DP en
DT op zijn plek blijft liggen. Met
deze simulator kunnen we ver-
schillende type schepen
nabootsen. We kunnen ook
diverse scheepsbruggen aan
elkaar koppelen. Bijvoorbeeld:
op de DP-brug simuleren we een
pijpenlegger. Vervolgens kop-
pelen we er een brug aan van een
schip dat pijpen brengt. Hierdoor
moet de DP reageren zodat de 
pijpenlegger op zijn positie blijft
liggen. In totaal kunnen we vijf

schepen aan elkaar koppelen.”
Er kunnen ook diverse vaarge-
bieden worden geprogrammeerd.
Bijvoorbeeld de havens van 
Rotterdam, Singapore, Hong 
Kong, Sidney, New York en 
Hamburg, of de Duitse Bocht en
het Kanaal. 
In het simulatorcentrum is ook
een machinekamer nagebouwd.
Zoals op een echt schip krijgen
de studenten er orders vanaf de
brug. Het ruikt er zelfs naar olie.
Daar zorgt een vat olie in de hoek
voor.

Sleephoppersimulator
Om waterbouwstudenten te
trainen is in januari een zeer
moderne sleephoppersimulator
in gebruik genomen. 
Pim Werner: “Hiermee simuleren
we alle handelingen, zoals vol en
leeg varen, zuigen en lossen. Bij
het lossen zijn vele varianten
mogelijk, bijvoorbeeld rain-
bowen, walpersen, lossen via de
zuigbuis en dumpen. Heel bij-
zonder is dat we met deze simu-
lator ook de diepgang van het
schip kunnen beïnvloeden door
virtueel te laden of te lossen.”
Na de uitleg van Pim Werner is
het tijd voor actie. Hij verdwijnt
naar de aanpalende computer-
ruimte. Voordat we het beseffen
vliegt er een helikopter vlak
langs de brug en verschijnt er een
schip in de verte. En begint de

horizon flink te bewegen waar-
door het schip behoorlijk gaat
slingeren. 
Alhoewel? Even later staan we
beneden op de vloer van de hal.
Boven ons de brug, daaronder een
groot aantal computers gekoppeld
aan enkele beamers. We wisten
het natuurlijk wel, maar zien het
nu met eigen ogen. Het is nep,
maar wel levensechte nep.

MARITIEM INSTITUUT WILLEM BARENTSZ 
ULTRA MODERN SIMULATIE-
CENTRUM OP TERSCHELLING
Je weet dat het nep is, maar toch. Als de kalme zee veran-
dert in een woeste kolkende watermassa met hoge golven
krijgen sommigen toch een wat ongemakkelijk gevoel in
de maag. Maar de scheepsbrug waarop we staan is niet
echt. Hij staat in het simulatorcentrum van het Maritiem
Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. 

SIMULATORCENTRUM MIWB
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) is vernoemd naar een op
Terschelling geboren zeeman en ontdekkingsreiziger die leefde in de
zestiende eeuw. Het MIWB bestaat als zeevaartschool sinds 1875. Het
instituut leidt op voor leidinggevende functies in de koopvaardij, de marine
en de waterbouw. Er zijn zo’n 430 studenten. Onderdeel van het MIWB is
een Simulatiecentrum. Hier volgend elk jaar ruim 800 studenten van alle
maritieme opleidingen in Nederland trainingen. Het MIWB verzorgt ook
trainingen voor de waterbouw. Hierbij is de Stichting Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds voor de Waterbouw (SOOW) nauw betrokken.

Word lid van: 

FNV Waterbouw (Nederland)

CNV Vakmensen (Nederland)

ACV (België)

ABVV ( België)

en vul onderstaande gegevens volledig in. 

Persoonsgegevens

Naam en voorletters M / V

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Telefoon

E-mail adres

Geboortedatum Nationaliteit

Werkgevergegevens

Werkgever te

Adres werkgever

Postcode en woonplaats

Land

Beroep

Mijn salaris bedraagt € bruto per maand / per vier weken*

Ik ben wel / niet* in het bezit van een zeegaande vaarbevoegdheid

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Vul nú de bon in
en word lid!
Goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werk-
plek. Wij komen op voor uw belangen. 
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