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AT WORK
ESIMERKKE JÄ BOSK ALIKSEN PÄIVIT TÄISISTÄ KOKEMUKSISTA

| White Marlin, United Arabic Emirates

NINA ASTUU KUVAAN
Joke van Vugt, Director Corporate SHE-Q
10 vuotta NINA tarjoaa täydellisen tilaisuuden pohtia suurempaa turvallisuuskuvaa.
Se herättää eloon tarinoita menneiltä vuosilta. Näitä tarinoita sävyttävät ylpeys, mutta joskus myös
epäonnistumisiin liittyvä häpeä. Tarinat saavat meidät muistelemaan ongelmatilanteita, joissa emme
onnistuneet takaamaan työskentelyn turvallisuutta. Juuri silloin NINA astuu kuvaan. Mietimme omaa
toimintaamme ja meidät valtaa voimaton tunne, koska meillä ei menneisyyden tarinassa ollut muita
toimintavaihtoehtoja.
NINA tarjoaa arvokkaan valintamahdollisuuden: opi kovan kautta tai opi ajattelemalla. Kovan kautta oppiminen tarkoittaa, että
seuraamme toisia ja mietimme, mitä he olisivat voineet tehdä eri tavalla. Pahimmillaan se tarkoittaa onnettomuuksia ja kärsimistä.
Ajattelemalla oppiminen taas tarkoittaa peiliin katsomista eli omien työtapojen arviointia.
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Vaatii rohkeutta jakaa henkilökohtaisia tarinoita, jotka liittyvät turvallisuuteen (ja vaarallisiin työtapoihin). Kuitenkin juuri tämä
lähestymistapa on auttanut parantamaan turvallisuutta Boskaliksessa valtavin harppauksin. Nykyään tiedämme, että tarinankerronta on
johtamisen tärkeä työväline.
Kun silmäilen NINAn kymmenvuotista kehitystarinaa, olen ylpeä voidessani todeta, että NINA on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Olen
ylpeä kaikista kollegoistani, jotka ovat valmiita jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan turvallisuuteen liittyvistä ongelmatilanteista ja
jakamaan kanssamme näistä tilanteista saamansa opit. Näin me kaikki voimme oppia ajattelemalla.
Toivon sinulle ja läheisillesi voimia ja rohkeutta selvitä tästä vaikeasta ajasta, joka on osoittanut meille kaikille, kuinka arvokkaita terveys
ja turvallisuus ovat. Toivon, että jaksatte pysyä positiivisina tämän kevään tapahtumista aiheutuvien huolien ja koettelemusten keskellä.

”HIHAT HEILUMAAN”
Rik Lammes, Segment Director Export & Nearshore, Boskalis Subsea Cables
”Muutama vuosi sitten otimme vastaan haastavan projektin Itä-Englannin rannikon tuntumassa.
Tähän energiayhtiö RWE Groupin Galloper-projektiin kuului rantautumisoperaatio sekä
kaapeleiden hautaaminen. Kun aura oli vedetty rantaan ja kaapeli oli saatu vedettyä rantaan,
suoritettiin tarvittavat valmistelut kaapelin hautaamista varten. Ndurance, joka oli 400 metrin päässä rannasta, alkoi vetää auraa
maissa olevan miehistön ohjauksella. Ensimmäisellä vedolla auran etusylinterit kuitenkin rikkoutuivat.
Ilmeni, että aallot olivat muodostaneet auran eteen pienen hiekkasärkän, joka oli jälkikäteen tarkasteltuna riittävän suuri muuttamaan
auran etusylinterien toimintaa auraa vedettäessä. Mikä neuvoksi? Projektitiimi analysoi tilanteen huolellisesti ja auraustiimi kartoitti
korjausmahdollisuudet. Varaosia oli onneksi käytettävissä, joten se ei ollut ongelma. Sää oli edelleen hyvä, mutta kello alkoi olla
paljon ja säätilan odotettiin muuttuvan. Kaikkien (myös minun) ensimmäinen ajatus oli ’Hihat heilumaan’. Projektitiimin jäsenet osoittivat
kuitenkin sisäistäneensä NINAn opit: he päättivät, että on parasta nukkua yön yli ja aloittaa korjaustyöt seuraavana aamuna, kun
olemme kaikki ensin levänneet. Aura saatiin korjattua ja kaapeli haudattua.
Olen edelleen ylpeä tästä päätöksestä suorittaa työt kaikessa rauhassa ja ennen kaikkea turvallisesti. Se osoittaa erinomaista NINAkäyttäytymistä. Aivan mahtava tiimi!”

STAY HEALTHY, STAY SAFE.
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