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AT WORK

EEN GREEP UIT DIVERSE VOORBEELDEN UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN BOSKALIS

Sijb Dros, planner BKN Kust & Zeehavens, werkzaam op het project dijkversterking Texel

VAN TEGENVALLER NAAR OPLOSSING –
VERTROUWEN IS DE BASIS
“Ik ben verantwoordelijk voor de planning
van het project dijkversterking Texel. Dat
betekent dat ik alle vergunnings- en
contracteisen samen met de informatie uit
het ontwerp in een planning heb verwerkt.
Ook de uitvoeringsmethode en de
hoeveelheid te verzetten materiaal neem ik
daarin op. Die planning is de rode draad
voor de uitvoerder. Maar onderweg gebeurt
er van alles, en het is mijn taak om de
planning daar steeds op aan te passen.
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Dat is waar mijn werk NINA raakt. In het
werk heb je tegenvallers. Dat hoort erbij.
Waar het om gaat is hoe je daar mee
omgaat. Ik werk nu 3,5 jaar bij Boskalis en
ben als het ware opgevoed met het
NINA-programma. Ik merk dat ik de
NINA-aanpak meeneem in andere

werkzaamheden dan veilig werken alleen.
Een voorbeeld: ik heb gesignaleerd dat
we - door diverse oorzaken - de
werkzaamheden in een bepaald dijkvak
niet tijdig kunnen afronden. Tijdig houdt
in: in het open seizoen. Dijkwerkzaamheden mogen namelijk niet in herfst en
winter plaatsvinden, vanwege het risico
op storm. Dan kun je verschillende dingen
doen. Ik kies voor de NINA-aanpak: je
openstellen voor andere inzichten, de
dialoog aangaan, zaken bespreekbaar
maken. Als team zoeken we naar
oplossingen om het werk in het gesloten
seizoen op een verantwoorde manier af
te ronden. En we gaan in alle openheid
de discussie met de klant aan. Het gaat
om vertrouwen. En ik denk zeker dat de
NINA-aanpak hieraan bijdraagt.”

Jeffrey Erkelens, superintendent Offshore Contracting

NINA ALS MASCOTTE

OFFSHORE

“Aan boord van de Rockpiper is mijn taak
het werk vooraf in grote lijnen omschrijven
en vervolgens controleren of het zo wordt
uitgevoerd en of alles klopt. Ik ben het
aanspreekpunt voor de klant en de
projectmanager. Voor goed overleg is
wederzijds vertrouwen de basis. Ik moet
erop kunnen vertrouwen dat mensen mij
vragen stellen als ze ergens tegenaan
lopen. En zij moeten erop kunnen
vertrouwen dat ik goed reageer op hun
vragen. NINA helpt daarbij. Want als je
iets naar voren brengt word je er niet
persoonlijk op aangesproken: NINA
fungeert als een mascotte, aan wie je jouw
woorden kan toeschrijven. Niet voor niets
gaat op kantoor het kartonnen bord van
NINA mee naar ieder overleg; dat maakt
het makkelijker om zaken aan te kaarten.
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NINA is voor mij ook ‘fit for duty’. Begin
2016 werden wij in de Duitse Bocht
overvallen door slecht weer: freakwaves
beukten tegen de ramen van de
accommodatie met veel schade tot gevolg.
Nu wordt er meer rekening gehouden met
de weersverwachting en heb je minder snel
dergelijke ‘verrassingen’. Het voordeel: je
bent beter uitgerust, omdat je beter slaapt.
En dat is belangrijk. Als mij iets opvalt op
mijn scherm, ga ik naar de brug: klopt dit?
Dan kan het niet zo zijn dat ik moe of
misselijk ben, want dan ga ik dingen over
het hoofd zien. We moeten niet vergeten
dat op de schepen en projecten de goede
keuzes moeten worden gemaakt; daar
wordt immers het geld verdiend! Zo is ‘fit for
duty’ zowel belangrijk voor de veiligheid als
voor de uitvoering van het werk.”
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Richard Robertson, assistent salvage master, deelt zijn ervaringen.

HOE KUN JE EEN BRUG SLAAN TUSSEN
TWEE TOTAAL VERSCHILLENDE
VEILIGHEIDSCULTUREN?
“Vorig jaar was ik betrokken bij het opdrijven van de Transocean Winner,
een olieplatform dat aan de grond was gelopen bij de Hebriden,
Schotland. Onze klant was het olie- en gasbedrijf Transocean, wat
betekende dat elke activiteit doordrenkt was met veiligheid. Aangezien al
onze operaties dat ook zijn, zou dit geen probleem moeten zijn. Echter:
als iemand een andere definitie van veiligheid hanteert, kan dat toch een
dilemma veroorzaken.
PROCEDURES VERSUS AD HOC BESLISSINGEN
Wij moesten samenwerken met de bemanning van het platform. Zij wilden
dat wij hun veiligheidscultuur overnamen, met zijn procedures, regels en
papierwerk. Terwijl we gewend zijn om ad hoc beslissingen te nemen. De
tijd drong, aangezien het platform zich in een noodsituatie bevond. Als je
maar tien dagen met gunstige weersomstandigheden hebt, waarom zou je
er dan vijf ‘verspillen’ aan een risk assessment, als wij dat in een uur
kunnen doen? Wij hebben de scenario’s in alle openheid met de klant
besproken. Met hun aanpak zouden we in tien dagen alleen de operatie
kunnen voorbereiden, terwijl we met onze aanpak in die tijd het platform
konden opdrijven.
VEILIG GEVAARLIJKE DINGEN DOEN
Nu zou je de indruk kunnen krijgen dat wij procedures wegwuiven om tijd
te winnen. Inderdaad, de tijd hebben om voor elke taak het papierwerk in
te vullen is een ‘luxe’ die wij niet kennen. Dat betekent echter niet dat onze
manier van werken minder veilig is. Alles begint met training en de
expertise van de medewerkers in het team. Voor taak-specifieke veiligheid
houden we teamoverleg, waarin we ingaan op wat er moet gebeuren,
wat er mis kan gaan en waar we voor moeten oppassen. Iedereen doet
hier zijn zegje. Als iedereen het eens is, gaan we aan de slag. Zo’n
overleg kan een paar minuten duren, of een uur, afhankelijk van de
complexiteit van het werk. Daarom zeg ik altijd: in salvage doen we
gevaarlijke dingen op een veilige manier.”
COMPROMIS
Uiteindelijk hebben we samen een compromis gesloten. Onze klant
erkende hoe wij werken: kleine teams van ervaren mensen, die met hun
voeten in de modder operaties en planningen opleggen. En wij
accepteerden dat er in hun branche standaardprocedures zijn waar je niet
omheen kunt. Wat belangrijk is, is dat zowel de klant als wij toegaven
hetzelfde doel na te streven: het platform veilig opdrijven, zonder risico’s
voor ‘life, limb or steel’. Je staat aan dezelfde kant, en de open
communicatie die NINA voorstaat, zorgt ervoor dat je dit ook uitspreekt.”

Twee weken nadat het platform aan de grond was gelopen is de
Transocean Winner met succes opgedreven, met de hulp van de
sleepboten Union Bear en Union Princess.
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Safe Design: Het team van project Marker Wadden ontwikkelde een (1) innovatief, (2) kostenbesparend
én (3) vooral veilig meetinstrument: het WKEG-baken.

‘DIT IS NIET HELEMAAL NINA, JONGENS.
LATEN WE IETS BETERS VERZINNEN!’
reflectorsticker, waar survey vanaf de
zanddam met een theodoliet metingen op
kan verrichten. En voilà: de WKEG-baken
(kort voor Willem Kegge-baken of
Water-Kleimengsel Eigen
Gewichtsconsolidatie-baken) was een feit.

DREDGING
Stel je voor: je zit met een stagiair in een
peilbootje op een binnenzee waar een
kunstmatig eiland wordt aangelegd. Het
bootje wordt via touwen voortgetrokken
door twee auto’s die zich links en rechts op
de omringende zanddam bevinden. Dat
was de situatie in het Markermeer (NoordHolland/Flevoland) waar ingenieur Roeland
Lievens (D&II - DR DTED Hydronamic) zich
bevond. Hij moest metingen verrichten om
het zettingsproces van de klei te monitoren.
Het voelde niet goed, vertelt hij. “Er waren
voldoende maatregelen getroffen om het
gecontroleerd en veilig uit te voeren, maar
het vergde wel een grote mate van
oplettendheid van alle betrokkenen. Na de
eerste meting betwijfelde ik of we dat elke
keer konden blijven opbrengen. Eerst dacht
ik nog ‘ik doe het alleen, want ik vind het te
gevaarlijk voor de stagiair’. Maar ik ben nu

vader geworden, dus zei ik tegen mezelf
‘nee, als ik het een ander niet wil laten
doen, moet ik het zelf ook niet doen’.”
SCHROOM
Toen Roeland dit, met enige schroom,
meldde aan toenmalig hoofduitvoerder
Bart van Asperen zei deze direct ‘dan
gaan we een andere manier zoeken’. En
dat ‘we’ werd letterlijk genomen: het hele
team boog zich erover: Leon van Gent,
Lennart Mastenbroek, Simon van Riet,
Willem Kegge. Deze laatste kwam op het
idee om zakbakens te gebruiken. Daarmee
ging Roeland aan de slag. Hij ontwikkelde
een zakbaken van polystyreen die door de
bovenste waterlaag heen zakt en blijft
drijven op de klei-soep eronder (het
gedeelte dat gemonitord moet worden).
Erop werd een holle buis geplaatst met een

EFFICIËNTER
“Iedereen was enthousiast en
constructief,” zegt Roeland. “Als je dingen
aankaart onder de NINA-vlag is de
mentaliteit er één van ‘dat pakken we
direct aan’. Als dan later blijkt dat de
nieuwe manier behalve veiliger ook nog
efficiënter is, want waar eerst vier man
een dag lang aan het meten waren is nu
één surveyor in een halve dag klaar, dan
is dat dubbel winst.”

OVER HET PROJECT
MARKER WADDEN
In het Markeermeer (NoordHolland/Flevoland) wordt een
archipel van kunstmatige eilanden
gerealiseerd om de ecologische
diversiteit in het gebied te
bevorderen. Snijkopzuiger Edax
schiep in 2016 de basis met
lokaal gewonnen klei. Oplevering
is 2020. Intussen monitort Boskalis
hoe de klei zich ‘zet’. Met deze
survey-gegevens kunnen de
betrokken ingenieurs hun theorie
toetsen en zo nodig de werkwijze
aanpassen aan de nieuwe realiteit.

EVEN VOORSTELLEN:
DE COLLEGA’S ACHTER NINA AT WORK
Over veiligheid valt veel te zeggen. Maar wat is écht de
moeite waard om te delen? Wat wilt u lezen? En hoe kunnen
wij nog beter aansluiten bij de behoefte van onze lezers?
De nieuwe redactie van NINA at Work, bestaande uit Annette Panajoti,
Judith Reemnet, Ellen Hagenaars (allen Corporate SHE-Q), Hetty Deelen
(D&II SHE-Q) en Jacqueline Kuijpers (tekstschrijver), gaat met deze vragen
aan de slag.
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WILT U UW ERVARINGEN DELEN IN
NINA AT WORK? GRAAG!
Het thema voor de NINA At Work nummer 5
(verschijning begin augustus) is: ‘Werken met
subcontractors en NINA’.
Aanmelden vóór 5 juni op NINA@boskalis.com.

