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AT WORK

EEN GREEP UIT DIVERSE VOORBEELDEN UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN BOSKALIS

René Stolk, controller project Zeesluis IJmuiden

"DOOR HET TE ZIEN GA JE HET
SNAPPEN."
“Toen ik in 2012 als Finance trainee
begon, had ik nul ervaring met techniek of
veiligheid. In de eerste trainingsweek kreeg
ik een NINA-training, waarbij ik leerde
dat ik de NINA-filosofie moest uitdragen.
‘Mooi’, dacht ik, ‘maar hoe dan?’.
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Een van mijn projecten bracht mij naar
Vietnam. Toen daar een medische kliniek
werd ingericht, dacht ik eerst alleen ‘goh,
wat kost dat veel!’. Tot ik hoorde dat het
eerstvolgende ziekenhuisje op drie uur
rijden lag. Dan begrijp je de noodzaak
en beoordeel je het anders. In Brazilië
deed ik met andere kantoormedewerkers
een maandelijkse veiligheidsinspectie op
een van de werkplaatsen of het werkend
materieel. ‘Wie ben ik om hier iets over te
zeggen?’, dacht ik eerst. Het is lastig om je
over die schroom heen te zetten. Wat hielp

was dat ik altijd genuanceerde feedback
kreeg als ik iets zei of vroeg. Daardoor
groeit je zelfvertrouwen. Nu denk ik nooit
meer ‘het zal wel goed zijn’ als ik ergens
mijn vraagtekens bij heb. Net zoals ik ook
nooit meer denk ‘het zal wel zo horen’ als
een taxichauffeur met zijn ogen dicht rijdt
(de man was serieus in slaap gevallen…).
Mijn vraag ‘hoe dan?’ is dus beantwoord.
Door het te zien ga je het snappen.
Dankzij de open sfeer onder collega’s heb
ik geleerd mijn mond open te doen, voor
mijn veiligheid en die van een ander.
Ik kom geregeld achter mijn bureau
vandaan om een rondje over het werk
te maken. Niet alleen kan ik dan beter
inschatten of mijn budget goed aansluit bij
de werkelijkheid, het maakt ook dat ik mij
betrokken voel.”

Jaco Sluijmers is operations manager & salvage master in Houston. Met bijna veertig jaar werkervaring in
de maritieme bergingsindustrie weet hij hoe belangrijk teamwork is.

"WE HEBBEN ELKAAR ALLEMAAL NODIG."

SALVAGE
“Als je aan boord van een brandend
schip stapt, heb je niets aan standaard
veiligheidsinstructies. Dan komt je oerinstinct
boven en werk je samen met je ploeg
een lijstje af dat gebaseerd is op je
werkervaring. Maar wat we ALTIJD doen
is elkaar in de gaten houden. Daarom is
het belangrijk dat je een hecht team vormt,
waarin ongeacht rangen en standen wordt
samengewerkt.”

Hoe bouw je een hecht team?
“Ik houd iedereen in de gaten tijdens een
project: Zondert iemand zich af? Wordt
iemand genegeerd? Wie vormen clubjes?
Ik probeer de spreekwoordelijke angels
eruit te halen, want een goede sfeer is voor
mij nummer één, en, heel belangrijk, ik
ben altijd beschikbaar voor een gesprek.
Zo bouw ik aan mijn team en aan het
veiligheidsbewustzijn. In een ervaren
team heb je aan een half woord genoeg.
Maar regelmatig krijgen we ook nieuwe
collega’s mee. Voor hen spreken we tijdens
de gebruikelijke safety en toolboxmeetings
alles tot in detail door. Zo leren zij waarom
we de dingen doen zoals we ze doen. Dat
begrip is belangrijk, in eerste instantie voor
hun eigen veiligheid, maar ook voor het
grotere plaatje: goede veiligheidsstatistieken
kunnen bijdragen aan een gunning van een
werk.”
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CIRKELS
Ieder werk kent verschillende partijen: je
eigen team, kantoor, de klant et cetera.
Jaco ziet hen als cirkels: “Ik streef er altijd
naar om de cirkels te laten overlappen;
alleen dan is er voldoende basis voor een
goedlopend project.”
Wat is daarvoor nodig?
“Interesse: je moet de (veiligheids)cultuur
van de ander willen leren kennen. En
communicatie: je moet er steeds voor zorgen
dat iedereen op de hoogte is en blijft van
wat er gebeurt en waarom. Ook hier is de
sfeer belangrijk: iedereen moet zijn zegje
durven en willen doen. Ik denk dat we
in de tijd vòòr NINA de raakvlakken niet
altijd vonden. Dat had zijn terugslag op
veiligheid: ik heb ongevallen meegemaakt
die nu hoogstwaarschijnlijk niet meer voor
komen, omdat we veel meer dingen GOED
doorspreken. Daarom ben ik blij met de
instrumenten van NINA die dat ondersteunen.”
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De beslissing ‘stop the job’ neem je niet lichtvaardig. Voor Ronny Guldentops, kapitein van de AHTS
President Hubert, was de veiligheid van zijn team doorslaggevend.

"VIND IK DIT VERANTWOORD VOOR
MIJN MENSEN?"
Op een gitzwarte avond in februari vaart de
President Hubert uit. Nabij de Britse kust is
een schip in moeilijkheden; de bemanning
wacht op redding. “We vertrokken met
windkracht negen en de wind zou verder
aanpikken,” vertelt Ronny Guldentops. Als
ze bij daglicht aankomen zien ze hoe het
schip als een speelbal op de golven heen
en weer slingert. De crew schiet direct een
lijn over. Het is het begin van een
reddingsactie die na een reeks tegenslagen
uren later eindigt in een forse domper: de
lijn wordt door een monstergolf gebroken.
De mannen van de Hubert staan weer met
lege handen.
Wat gebeurt er dan met je?
Ronny: “Die ontgoocheling moesten wij eerst
verwerken. En dan ben ik gaan denken:
Wil ik een herhaling van deze situatie in de
nacht? Vind ik dit verantwoord voor mijn
team? Maar hoe zit het met mijn
verantwoordelijkheid ten opzichte van het
andere schip? Ik heb toen iedereen bijeen
geroepen. Wij zijn een ploeg en ieders
woord is evenveel waard. Niemand gaf

aan te willen stoppen; de beslissing lag bij
mij. Uiteindelijk besloot ik om de operatie
op te schorten tot het weer zou verbeteren.
Want het voornaamste is ‘veiligheid eigen
bemanning eerst’.”
De Hubert bleef die nacht in de buurt om zo
nodig assistentie te kunnen verlenen. De
volgende dag werd de klus in rustiger weer
geklaard.
VERTROUWEN
Terugkijkend zegt Ronny: “Zo’n dilemma gun
je niemand.” Wat hielp is dat hij zich
gesteund wist door zijn team, door kantoor
en door de woorden van de andere
kapitein: ‘I’ve seen your ship, I’ve seen your
crew, I’ve seen your manouvre, I’ve seen it
all and I understand.’
Die steun komt volgens eerste stuurman
Geert Stenger voort uit het vertrouwen dat
Ronny geniet. “Ik weet dat hij nooit de
grenzen opzoekt.”
Hoe bouw je dat vertrouwen op?
Ronny: “Vertrouwen moet je verdienen. Wat
ik doe is het team verantwoordelijkheid

OFFSHORE
geven. Ik probeer de jongens iets te leren
door ze het zelf te laten doen. Ik geef ze de
ruimte om hun eigen fouten te maken, maar
ik ben er altijd bij. Verantwoordelijkheid
geven is niet hetzelfde als de
verantwoordelijkheid afgeven.”

Op het project Markerwadden (Noord-Holland/Flevoland) ervaart projectleider Bart van Asperen dat zijn
visie op teamwork (mede) wordt ingegeven door zijn hoge veiligheidsbewustzijn.

"IK WIL IEDEREEN AAN DEZELFDE KANT
KRIJGEN."

DREDGING
“Ik voel mij verantwoordelijk voor de
veiligheid van ons projectteam, maar ook
voor het grotere team van uitvoerenden en

opdrachtgevers. En zelfs voor de bezoekers
die hier nu en in de toekomst komen
vogelspotten”, zegt Bart van Asperen.

als je het eens bent over de risico’s kun je
gezamenlijk goede beheersmaatregelen
treffen.”

Hoe bedoel je?
“Wij spuiten hier natuureilanden op van klei
en slib, waar rondom op de zanddijken
wandelpaden worden aangelegd. De
opdrachtgever gaat ervan uit dat bezoekers
in de toekomst ook over de eilanden zelf
kunnen lopen. Wij hebben hen echter vanaf
het begin gezegd dat er weliswaar een
dunne korst zal ontstaan op het slib, maar
dat die zeker niet sterk genoeg zal zijn om
over te lopen. Het gevaar is dat je vast komt
te zitten. Ik zou het verschrikkelijk vinden als
ik over een aantal jaar in de krant zou lezen
dat hier iemand is verongelukt.”

Hoe werk je daaraan?
“Binnen het projectteam houden we
toolboxen en bespreken we de veiligheid in
onze wekelijkse vergaderingen. Ik wil
openheid creëren, zodat mensen bij mij
aankloppen als er iets is. En áls ze dat doen
zorg ik dat er iets mee gebeurt. Zo creëer je
vertrouwen. Dat is de basis in je eigen
team, maar ook in de relatie tot de
opdrachtgever en eventuele andere partijen.
De klant moet vertrouwen krijgen in onze
expertise en oprechtheid. Dat kost tijd. En je
moet een beetje ‘geluk’ hebben: zo kwamen
reddingswerkers bij een oefening zelf vast te
zitten in het slib. Nu snapt de klant onze
zorg beter. Wij denken nu (pro)actief mee
over de mogelijkheden om bezoekers te
informeren over de gevaren.”

OPENHEID
Zo ervaart Bart hoe diep geworteld de
filosofie van NINA inmiddels is. “Ik wil
iedereen aan dezelfde kant krijgen, want
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