FNV Waterbouw is de vakbond in de waterbouw. FNV Waterbouw behartigt de belangen van de baggeraars en van het varend personeel.
De bond is een onderdeel van Nautilus International.
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Tweede Kamerleden in gesprek met
FNV Waterbouw leden

Column
Charley Ramdas
Voorzitter FNV Waterbouw

Geslaagd vlootbezoek aan Van Oord’s
sleephopperzuiger HAM 317
Op 18 januari brachten FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas en communicatieadviseur Hans
Walthie een vlootbezoek aan Van Oord’s sleephopperzuiger HAM 317. Afgemeerd aan de Bijleveldhaven
in Vlissingen. In het kader van de komende nieuwe cao en buitenlandovereenkomst onderhandelingen
bezoekt FNV Waterbouw begin dit jaar een aantal schepen om met de bemanning van gedachten te
wisselen hierover.
Licht aan de horizon Beide
gasten werden hartelijk
ontvangen door Van Oord’s Fleet
manager Wilko Kok en kapitein
Richard Ouwehand. Wilko Kok
gaf namens Van Oord aan dat de
marktomstandigheden nog altijd
‘lastig’ zijn en dat er daardoor
ook helaas onlangs van een
aantal medewerkers van de
Cuttervloot afscheid is genomen.
‘Wij voorzien nog steeds een
moeilijk jaar, maar we zien ook
wel licht aan de horizon. Met
kansen op nieuwe projecten.
Hoewel veel mensen nu op
wachtgeld thuis zitten, is er geen
voornemen om meer mensen
boventallig te verklaren. We
kijken wel naar een betere mix
qua ﬂexibiliteit en eventuele
overplaatsingen naar andere
schepen. Er komen ook nog een
paar nieuwe schepen bij,
voorzien van de nieuwste ‘state
of the art’ uitrusting. Dat doen we
ook niet voor niks. We blijven in
de kern een gezond bedrijf en

kijken dan ook met vertrouwen
naar de toekomst.’
Werkgelegenheid centraal
FNV Waterbouw voorzitter
Charley Ramdas gaf aan dat de
FNV Waterbouw cao- en
buitenlandenquête, uitgezet
onder de leden, veel respons had
opgeleverd. En dat de leden zich
in overgrote meerderheid
kunnen vinden in ‘een goede
loonsverhoging’, maar vooral
ook in het garanderen van
werkgelegenheid en in het
investeren in Nederlands
vakmanschap. Ramdas: ‘Ook zijn
er veel mensen geïnteresseerd
om te onderzoeken hoe je eerder
zou kunnen stoppen met werken.
Duidelijk is en blijft dat dit een
zwaar beroep is en dat velen
terecht tegen de steeds hogere
AOW-leeftijd opzien.’
Verder legde Ramdas uit dat de
nieuw af te sluiten cao ook
meteen de basis vormt van het
nieuw af te sluiten buitenland-

overeenkomst en ook mede
bepalend is voor mensen met
een vlootstafcontract.
In een goed en constructief
gesprek waren vervolgens de
volgende reacties te beluisteren:
‘Je baan behouden, dat is voor
mij het belangrijkst’. ‘Er moet
meer geïnvesteerd worden in
Nederlandse vaklieden’. ‘Omen bijscholen moet makkelijker
worden’. ‘Vakantiebonnen zijn
uit de tijd’. ‘We hebben nu wel

eens recht op een goede
loonsverhoging’.
Vooroeversuppletie kust
Walcheren Na aﬂoop verzorgde
kapitein Ouwehand een
uitgebreide rondleiding over het
schip voor zijn gasten. Eind van
de middag zette de HAM 317 al
weer koers naar Oostkapelle om
daar weer verder te werken aan
de vooroeversuppletie voor de
kust van Walcheren.

De HAM 317 (IMO: 9208497, MMSI: 246016000) is een sleephopperzuiger, gebouwd in 2000 en varend onder de Nederlandse vlag.
HAM 317 heeft een lengte over alles van 95m en een breedte van 19m.
Haar Bruto tonnage bedraagt 4548 ton.

Kapitein Richard Ouwehand’: ‘Onder alle weersomstandigheden vakwerk afleveren, dat blijft een uitdaging’

MODERNE
WATERBOUWWERKGEVERS?
Fantastisch! Honderden reacties
ontvingen wij van onze leden op de
enquête over de inzet voor de komende
onderhandelingen over de cao en de
buitenlandovereenkomst. Dit geeft wel
aan dat dit onderwerp sterk leeft bij
onze leden!
Omdat de cao de basis vormt voor
zowel de buitenlandovereenkomst als
het vlootstafcontract is zo’n mooie
respons van grote waarde. Wat opvalt
is dat de aandacht voor behoud van
werkgelegenheid bijzonder groot is
onder onze leden. Er wordt duidelijk
afstand genomen van het idee dat
bedrijven er primair zijn voor zichzelf
(snelle winsten voor directies en
aandeelhouders) en pas lang daarna
voor werknemers (en hun gezinnen).
In de publieke opinie zie je ook steeds
meer dat met name jongeren steeds
minder geven om ‘louter winstgerichtheid’ van ondernemingen.
Werkzekerheid en je kunnen ontwikkelen staat voor hen steeds meer
voorop. Ook wordt er volstrekt anders
gekeken naar het flexibel maken van
arbeid. Ondernemingen die blijven
doorgaan met het afstoten van hun
vaste werknemers en niet ophouden
met het outsourcen van werk, zijn
inmiddels verdacht. En moeten daar
wel hele goede redenen voor hebben.
‘Moderne ondernemingen doen dat
niet meer’, is de overtuiging. Ik ben
dan ook zeer benieuwd hoe modern de
Waterbouw werkgevers willen zijn!

Het baggeren voor Van Oord bevalt Richard Ouwehand al ruim 22 jaar zeer
goed. Ook als kapitein aan boord bij de HAM 317. ‘Wat ik nog altijd als een
grote uitdaging voor mezelf zie is om onder alle weersomstandigheden er met
elkaar voor te zorgen dat we vakwerk kunnen afleveren. Je moet je
werkmethode steeds aanpassen en geen dag is hetzelfde zo. Verder vind ik
het mooie van dit beroep dat je 26 weken per jaar thuis bent. Vroeger als
vrijgezel had ik dat minder, maar nu ik een gezin met vrouw en kinderen heb,
hecht ik daar toch wel steeds meer aan…’
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INZET KOMENDE CAO ONDERHANDELINGEN

INVESTEREN IN NEDERLANDSE
Het zijn roerige tijden in de Waterbouw. Gelukkig gloort er ook wel hoop.
‘De orderportefeuilles laten tekenen van herstel zien’, zeggen
werkgevers. Deze tijd vraagt steeds meer om goede en innoverende
arbeidsverhoudingen.
Behoud van vakmanschap, werkgelegenheid en
koopkracht zijn geen vanzelfsprekendheden, maar
vragen om voortdurende alertheid van u en uw
vakbond: FNV Waterbouw.
Op basis van de input van onze leden die wij via
enquêtes, ledenbijeenkomsten, belrondes en
vlootbezoeken hebben ontvangen, wenst FNV
Waterbouw heldere en constructieve afspraken te
maken voor de nieuwe cao.
‘Investeren in Nederlandse vakmensen’ staat in
onze inzet voor de komende onderhandelingen
centraal.
De inzet kan gekenschetst worden als een
zorgvuldige balans tussen werk en koopkracht.
De volgende voorstellen zijn daarbij van belang:
Looptijd Gelet op de onzekere tijd in de sector
stellen wij een looptijd van 1 jaar voor.
Inkomen De koopkracht mag niet onder druk
komen te staan. Om die op peil te houden, zetten
wij in op een loonsverhoging van 3,5%.
Werkingssfeer Om interne uitwisseling van
medewerkers te bevorderen, wensen wij de
werkingssfeer van de Waterbouw Cao aan te
passen.
Werkgelegenheid Als gevolg van de huidige
situatie zien we dat bij verschillende
waterbouwbedrijven wordt gereorganiseerd.
Deze reorganisaties leidden tot verlies van
arbeidsplaatsen. Daarom zetten wij in op het
ontwikkelen van ontwikkelen die zich richten
op het tegengaan van gedwongen werkloosheid.
Dit willen wij realiseren door onder andere
medewerkers om - en bij te scholen, zodat zij in hun
eigen of andere bedrijven herplaatst kunnen
worden.

‘Ervaren en kundige werknemers zijn belangrijk in de bagger.’

‘Nederlanders zitten vaker thuis op
wachtgeld, terwijl op hun plek een uitzendkracht of buitenlander aan het werk is.’

jongeren doordat oudere werknemers minder gaan
werken, met behoud van een redelijk salaris en
dito pensioenopbouw. Jongeren komen zo aan het
werk en ouderen kunnen goed en gezond hun
pensioen halen.
Reparatie 3e WW jaar Het is van groot belang om
een goed vangnet te hebben als mensen onverhoopt
hun baan kwijt raken. Doordat de overheid de duur
van de WW van 3 jaar naar 2 jaar heeft gebracht,
willen wij dat repareren in de cao. Om ervoor te
zorgen dat mensen een goed WW vangnet blijven
behouden als zij hun baan verliezen.

‘Contracten worden niet verlengd, om
daarna dezelfde personen via een uitzendbureau in te huren voor hun vorige functie.’

‘Als het geld gaat kosten, werken we minder veilig.’

Overige punten Het komt voor dat werknemers
langer aan boord moeten blijven voor een klus of
dat zij hun systeemverlof moeten afbreken.
Hiervoor willen wij een compensatie afspreken.
Voor vluchten die langer dan 7 uur duren, willen
wij dat werknemers comfort class vliegen zodat zij
niet geradbraakt op het werk of thuis aankomen.

‘Er zijn te veel regels en lijstjes die ingevuld
moeten worden die niks meer met veiligheid
te maken hebben.’
‘Zorg ervoor dat alle reisuren betaald
worden, dat is al jaren een heikel punt.’

‘Voor de mensen op wachtgeld zou het een
uitkomst zijn om bijvoorbeeld via een uitzendbureau tijdelijk aan het werk te gaan om het
loon op peil te houden’.

‘Werkgevers kijken vanuit een tunnelvisie
naar hun werknemers en nemen onterecht
aan dat zij slechts beperkt inzetbaar zijn.’

‘Wat is dat voor gesodemieter over
pensioenfondsen? Handen af werkgevers!’
‘De ongelijkheid tussen CAO en Vlootstafcontract moet opgelost worden.’
‘Reisdagen = werkdagen. Van de dag dat je
van huis gaat tot de dag dat je thuis komt.’

DATA CAO ONDERHANDELINGEN
Herverdelen van werk en gezond je pensioen
halen: het Generatiepact Met Generatiepact
afspraken kunnen wij twee problemen oplossen.
Want het Generatiepact is een regeling waardoor in
bedrijven ruimte wordt gemaakt voor banen voor

Eerste ronde: 21 februari
Tweede ronde: 14 maart
Derde ronde: 5 april

Opzegging verschoven naar 1 januari 2019

Pensioen… waarom is het zo stil?
Regelmatig ontvangt FNV Waterbouw de
vraag ‘Hoe staat het nu met mijn pensioen?’
Die vraag horen wij met name van
medewerkers van Boskalis en Van Oord.
Begrijpelijk, want deze werkgevers hadden
immers de vrijwillige aansluiting bij het
pensioenfonds Waterbouw per 1 januari 2018
opgezegd. Dus voor de medewerkers die in
het buitenland werkzaam zijn, willen deze
twee ondernemingen de vrijwillige aansluiting onderbrengen bij het pensioenfonds
Graﬁmedia (PGB).
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Het gaat moeizaam Het blijkt echter niet zo
eenvoudig te zijn om dat voor elkaar te krijgen.
Onder andere om gelijkwaardige regelingen bij PGB
overeen te komen voor het:
- Nabestaanden pensioen
- Premievrije opbouw van het pensioen bij
arbeidsongeschiktheid
- Vrijwillige ANW- hiaatverzekering,
en een oplossing te vinden om ongewenste
verschillen in de toeslagverlening (indexatie) van
de pensioenaanspraken te voorkomen.
Opzegging verschoven naar 1 januari 2019 Er
moet dus nog het nodige werk worden verricht om de
vrijwillige aansluiting bij PGB voor elkaar te krijgen.
Daarom hebben Van Oord en Boskalis de opzegging
van de vrijwillige aansluiting inmiddels alweer
verschoven naar 1 januari 2019. Zoals eerder gemeld

vervullen de OR – en van beide ondernemingen
hierbij een cruciale rol. Zij moeten namens de
werknemers van beide bedrijven instemmen met de
overstap naar PGB. Navraag bij OR leden leerde dat
zij nog steeds wachten op een uitgewerkt plan van
respectievelijk Van Oord en Boskalis.
Het is verstandig uw OR te verzoeken om u
tijdig te betrekken bij hun besluitvorming!
Inmiddels hebben wij vernomen dat ook DCR de
vrijwillige aansluiting bij het pensioenfonds
Waterbouw met ingang van 1 januari 2019 heeft
opgezegd. Aangezien er bij DCR ( nog) geen OR is,
zal deze werkgever, naar alle waarschijnlijkheid,
iedere individuele medewerker om instemming
moeten vragen.

VAKMENSEN STAAT CENTRAAL!
‘Werkgevers kijken vanuit een tunnelvisie
naar hun werknemers en nemen onterecht
aan dat zij slechts beperkt inzetbaar zijn.’
‘Generatiepact is prima voorstel. Ik weet niet of ik met
65 jaar nog 5 meter, of meer, touwladder kan beklimmen!’
‘Besteed meer aandacht aan de toekomst
van oudere (50+) werknemers. Gaan die
het volhouden aan boord tot 67 jaar?’
‘Zorg ervoor dat we met 60 jaar kunnen stoppen,
dan komt er vanzelf plek voor jongeren; het is voor
de meesten niet meer op te brengen na de 60’.
‘Weg met die vakantiebonnen.’
‘Voor 80 of 90% in het buitenland lijkt
mij dat generatiepact niet mogelijk.’

‘Gedurende het verlof vinden nu steeds meer
verplichte training en ontwikkeling cursussen
plaats. Sociale factor familie lijdt hieronder.’
‘Zorg voor een maand betaald ouderschapsverlof; doe eens modern.’

‘Ik hoop nooit in de WW te komen en al helemaal
niet voor lang, maar mocht het toch gebeuren dan
maar volgens de oude regeling, dus drie jaar.’
‘Geef compensatie als de leefomstandigheden
lager zijn dan een vooraf vastgelegde norm.’
‘Regel internet met voldoende bandbreedte,
berekend op het aantal bewoners van
de unit.’
‘Werknemers worden nu als het de werkgever
maar even uitkomt op wachtgeld gestuurd. Het
wachtgeld moet omhoog. Zodat het voor de
werkgever minder aantrekkelijk wordt om
mensen op wachtgeld te sturen.’

MAAK GEBRUIK VAN DE LANDELIJKE
BELASTINGSERVICE FNV VOOR UW AANGIFTE 2017
Vaak op korte afstand van uw woonadres wachten
invullers van de Belastingservice FNV, waarbij FNV
Waterbouw ook is aangesloten, op uw komst om
gratis en deskundig uw aangiftebiljet vóór 1 mei 2018
in te vullen!
Vanaf 1 maart tot 1 mei 2018 geeft Belastingservice FNV
gratis hulp bij het invullen van uw belastingaangifte en
het aanvragen van toeslagen. U kunt hiervoor een
afspraak maken bij een van de 500 invullocaties in
het land. De afspraakgegevens staan dan ook op
www.afspraakmakenfnv.nl.
Hoe maakt u een afspraak?
Online: Ga naar www.fnv.nl/belastingservice of
www.afspraakmakenfnv.nl. Daar kunt u online een
afspraak maken. Als u dat hebt gedaan, ontvangt u per

e-mail een bevestiging en een overzicht van de
gegevens die u moet meenemen naar de afspraak.
U wilt uw aangifte door FNV Waterbouw/Nautilus
laten invullen?
Stuur per post of per e-mail kopieën van al uw gegevens
naar FNV Waterbouw.
Aangiftebrief, machtigingscode of Digid codes en
volledige gegevens moet u aan FNV Waterbouw toe
zenden: infowaterbouw@nautilusint.org.
Het is dus van groot belang dat u, als u gebruik maakt
van deze mogelijkheid, zelf eerst uitstel aanvraagt en
dat ook aan ons meldt!

FNV Waterbouw daagt baggeraar
Smals voor de rechter
FNV Waterbouw stapt naar de rechter omdat het in Cuijk (Noord-Brabant)
gevestigde baggerbedrijf Royal Smals weigert een nieuwe Buitenlandregeling voor haar medewerkers met de vakbond af te spreken.
De onderhandelingen over een nieuwe Buitenlandregeling tussen FNV
Waterbouw en Smals waren afgelopen jaar zo goed als afgerond. Smals en
FNV Waterbouw waren alleen nog in overleg over een aanpassing van de
concept Buitenlandregeling, toen zomaar zonder enig overleg FNV Waterbouw
als onderhandelingspartner werd ingewisseld door de OR.
FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas: “Onze leden hebben uitdrukkelijk
de wens uitgesproken dat wij, namens hen, de nieuwe Buitenlandregeling op
inhoud beoordelen. Bovendien zijn wij als vakbond de eerst aangewezen
partij om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden in de Waterbouw. Wij
hebben ook de juiste kennis in huis om dit voor onze leden te doen. Smals wil
hierover echter, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant, niet met
ons praten. Sterker nog: de directie heeft maling aan ons en de wens van onze
leden, werkzaam bij Smals. Deze houding van Smals laat ons geen andere
keuze dan naar de rechter te stappen.”
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‘Nederlands vakmanschap in Waterbouw moet blijven’

TWEEDE KAMERLEDEN IN GESPREK MET FNV WATERBOUW LEDEN
Op 31 januari vond een indringend gesprek plaats tussen enkele Tweede
Kamerleden, hun beleidsmedewerkers en leden en bestuurders van FNV
Waterbouw/Nautilus. Onderwerp: ‘Stop de verdringing in de Waterbouw
van Nederlandse vaklieden’. Mede gebaseerd op de uitkomsten van de vorig
jaar gehouden FNV Waterbouw enquête ‘Stop de Verdringing in de Waterbouw’.
Ruim 250 Waterbouw werknemers vulden deze enquête in en
waren het eens met deze stelling.
Slechts 17 afwijzende reacties
kwamen binnen. Tevens
ontvingen wij vele honderden
instemmende reacties binnen op
FNV Waterbouw Facebook. Hier
zaten ook een aantal negatieve
reacties bij. Met als rode draad
vooral veel teleurgestelde
reacties als dat ‘de bond te laat is
om dit nu nog aan de kaak te
stellen’ en ‘dat dit al veel eerder
had moeten gebeuren’.

Tijdelijke pulpcontracten FNV
Waterbouw voorzitter Charley
Ramdas stelde bij de start van dit
gesprek: ‘Waren vroeger onze
Hollands Gloriebedrijven in de
Waterbouw nog trots op Nederlandse vakmensen, nu zie je de
laatste jaren toch een trend dat
hardwerkende Nederlandse
vaklieden, steeds meer het veld
moeten ruimen voor Oost Europese en Aziatische werknemers,
vaak aangenomen op tijdelijke
pulpcontracten. Die mogen dan
eerst nog even ingewerkt worden

door de vaste Nederlandse vakkrachten en vervolgens worden
zij aan de kant gezet. Hiermee
ondermijn je deze mooie sector.
Je moet je immers ook als politiek
toch af gaan vragen of je dit soort
bedrijven, als ze zo doorgaan,
nog langer wil promoten op
handelsmissies en dergelijke.’
Persoonlijke verhalen Hierna
lieten onder meer de Tweede
Kamer leden Corrie van Brenk
(50Plus), Gijs van Dijk (PvdA) en
beleidsmedewerker Bas Maes

(SP) zich uitvoerig informeren
over de persoonlijke verhalen
van een aantal FNV Waterbouw &
Nautilus leden, die zelf getroﬀen
zijn door verdringing in de
Waterbouw.
Een greep uit de reacties:
‘Klanten van Fairmount vragen
tijdens hun surveys ook altijd of
het schip over goed gekwalificeerde, liefst Hollandse,
bemanningsleden bestaat. Dan
wordt er vrolijk ja geknikt door de
bedrijfsleiding. En ondertussen
worden wij er nu gewoon uitgeknikkerd. Om vervangen te worden door buitenlandse uitzendkrachten met pulpcontracten.’
‘Er wordt nu steeds meer onder
Cypriotische of Maltese vlag
gevaren, daar loopt de Nederlandse staat steeds meer
belastinggeld en pensioenafdrachten mis.’
‘Er zitten nu veel Nederlanders op
wachtgeld, terwijl buitenlanders
regelmatig worden ingevlogen om
een klus te doen. Te zot voor
woorden.’
‘Kabinetsleden hebben de mond
vol over HollandsGloriebedrijven,
maar over het dumpen van
Nederlandse bemanningsleden
hoor je ze niet.’
‘Als er steeds meer Nederlandse
vakmensen verdwijnen, dan vrees
ik dat we niet lang meer op een
olieramp of aanvaring voor de
Nederlandse kust hoeven te
wachten. Zoals onlangs voor de
Chinese kust gebeurde...
Er worden mensen met een soms
onvoldoende opleiding uit lage
lonen landen op zeer specialistisch werk gezet. Hierbij worden

!
Word lid van FNV Waterbouw en vul onderstaande gegevens volledig in.
Persoonsgegevens
Naam en voorletters

M/V

Adres

KNIP DEZE BON UIT EN VERSTUUR
ZONDER POSTZEGEL NAAR:
FNV WATERBOUW
Antwoordnummer 90200
3009 VB Rotterdam

Postcode en woonplaats

Het nieuwe lid werd aangemeld door:

Telefoon

Naam en voorletters

E-mail adres
Geboortedatum

Adres

Werkgevergegevens
Werkgever

te

een gebrek aan bekwaamheid en
een onvoldoende kennis van de
Engelse taal voor lief genomen. Zo
worden buitenlandse werknemers
bijvoorbeeld veel langer aan
boord gehouden, worden langere
werkuren gedraaid, slaat
daardoor de vermoeidheid toe en
kun je brokken verwachten…’
‘We zijn op deze wijze al 10 jaar
achteruit aan het baggeren en de
Nederlandse jeugd, die van de
zeevaartscholen afkomt, zie je
hierdoor helaas ook steeds minder
aan boord…’
Petitie aan Kamercommissie
AO Arbeidsmarkt Uiteindelijk
adviseerden de aanwezige politici
om deze zaken via een petitie aan
te bieden aan de Kamercommissieleden van het AO (Algemeen
Overleg) Arbeidsmarktbeleid op
14 februari (na het ter perse gaan
van dit nummer). En gaven aan
‘nadrukkelijk op de hoogte te
willen blijven’ van (nabije)
toekomstige ontwikkelingen op
dit gebied.
FNV Waterbouw voorzitter
Charley Ramdas bedankte de
Kamerleden en hun beleidsmedewerkers voor hun aandacht en
bedankte de aanwezige leden
voor hun ‘moedige inbreng’.
Verder stelde Ramdas vast dat de
‘verdringing in de Waterbouw’ nu
ook in ieder geval op de politieke
agenda staat en dat ‘we er de
komende tijd ook, samen met
onze leden, in de bedrijven
nadrukkelijk mee aan de slag
gaan.’

Vul nú de bon in
en word lid!
Goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkplek. FNV Waterbouw komt op voor uw belangen.
De bond is er ook voor loopbaanadviezen, belastingtips, rechtsbijstand en ﬂinke kortingen op uw
zorgverzekering. U bent al lid voor 17,55 euro per
maand. Jongeren en parttimers krijgen korting.
In veel gevallen kan de vakbondscontributie van
uw inkomstenbelasting worden afgetrokken. Dit
voordeel kan oplopen tot € 80,- per jaar.

Postcode en woonplaats

Adres werkgever

Leden van FNV Waterbouw kunnen met
vragen of problemen bij hun bond terecht.

Postcode en woonplaats
Lidnummer FNV Waterbouw/Nautilus lid
Beroep
Ik ontvang graag de attentie

Contributie betaling
Ik machtig FNV Waterbouw om via Nautilus International de maandelijks verschuldigde

contributie automatisch af te schrijven van mijn IBAN:

Datum
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Handtekening

Kijk voor de meest actuele contributiebedragen
op www.fnvwaterbouw.nl/lidmaatschap.html

FNV Waterbouw
Schorpioenstraat 266
3067 KW Rotterdam Alexander
Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam
FNV Waterbouw is verder bereikbaar:
- onder telefoonnummer: 010 - 286 29 79
- via de e-mail:
infowaterbouw@nautilusint.org
- en de website: www.fnvwaterbouw.nl
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