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Terugkijkend op de uitrol van NINA is voor
mij het meest spraakmakende dat het
iedereen verantwoordelijk heeft gemaakt
voor zijn eigen werk. Ik koester de open
discussies met de bemanningen, hoe we
omgaan met dilemma’s. Maar er is nog
steeds werk aan de winkel. Het is eenvoudig
om te zeggen dat je ‘voor’ veiligheid bent
en tegen anderen te roepen dat ze veilig
moeten werken. Maar zelf doen is een
ander verhaal. Laat ik met twee voorbeelden
mijn eigen worsteling illustreren.
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Ten eerste: het gebruik van je mobiel tijdens
het werk. Bellen tijdens het rijden heeft
hetzelfde effect op je rijvaardigheid als
alcohol. NINA heeft me doen inzien dat

telefoneren in de auto onacceptabel is.
Dus ben ik ermee gestopt; ik heb geen car-kit
meer. De drang om de telefoon te beant
woorden is niet verdwenen. Maar ik neem
niet op als ik rijd. Ten tweede: het dragen van
een fietshelm. Als deze verplicht zou worden
zou dit een enorme impact hebben op de
veiligheid van het Nederlandse verkeer. Maar
Nederlanders zullen nooit een wet accepteren
die dit voorschrijft. Tegelijkertijd zegt NINA
mij dat ik verantwoordelijk ben voor mijn
eigen veiligheid. Als ik mijn kinderen een
helm op zet, moet ik dat zelf dan ook niet
doen? Ik kan je zeggen: ik draag nu een
fietshelm. Ik voel me er lichtelijk mee voor
schut rijden. Maar liever voor schut en veilig,
dan stom zijn en spijt krijgen. Mijn
voorbeelden zijn kleine stapjes. Maar alle
kleine stapjes samen maken dat we vooruit
komen. Ik wens ons allen kracht en wijsheid
toe om door te gaan, en de beste en veiligste
onderneming ter wereld te worden!

ONDERAANNEMERS OP PROJECT VEJA MATE
LESSON LEARNT: HOE ZORG JE DAT IEDEREEN GETRAIND IS?
De installatie van de fundaties voor het windmolenpark Veja Mate nadert zijn
voltooiing. Het installeren van de transition pieces op de monopiles werd uitbesteed
aan Seajacks. TP Installation Manager Roderique van Erp vertelt over de
samenwerking en de rol van NINA.
HOE BEOORDEEL JE DE
VEILIGHEIDSSTANDAARD VAN EEN
ONDERAANNEMER
“Wij hebben alle procedures uitvoerig
beoordeeld. Op papier was uiteindelijk alles
goed voor elkaar. Maar dat is niet genoeg.
Want hoe zit het als er allerlei activiteiten in
de praktijk worden uitgevoerd aan boord?”
DAAROM GINGEN JULLIE GINGEN
VAN START MET EEN NINA KICKOFF EN DO IT TRAININGEN
“Klopt. De bemanning waardeerde het
interactieve karakter; normaliter moeten ze
bij een HSE-training van een klant een dag
lang een monoloog aanhoren.”
HOE VERLIEP DE OPERATIE?
“Er waren meerdere bijna-ongelukken als
gevolg van hijsincidenten. Vlak voordat we
als project de 1.000.000 LTI-vrije uren
zouden aantikken, was er een ernstig
incident: een rigger kwam klem te zitten
tijdens het hijsen van een groutzak vanuit

een container en brak zijn bekken. Wij
hebben het incident onderzocht en een
NINA Refresher georganiseerd.”
WAT HEEFT DEZE NINA REFRESHER
OPGELEVERD?
“Door het werk een halve dag stil te leggen
gaven wij een signaal af hoe belangrijk
wij veiligheid vinden. En we gaven de
bemanning een podium om hun ervaringen
en suggesties te delen. Het bleek dat 60%
van hen geen NINA training had gehad,
door personeelswisselingen. Dus heb je te
maken met verkeerde verwachtingen van
onze kant. Dat is een lesson learnt: hoe
zorg je dat iedereen getraind is? Verder
heeft de Refresher betrokkenheid vergroot:
de bemanning wilde meer weten over het
project en onze aanpak.”
WAT WAS HET GROOTSTE
DILEMMA?
“Het werk verliep trager dan gedacht en
er lagen boetes in het vooruitzicht voor

Seajacks - en daardoor ook voor Boskalis.
Er moest versneld worden, maar wij wilden
niet dat Seajacks onverantwoorde druk
zou zetten op hun eigen mensen. Daarom
hebben we intensief meegedacht over aanpassingen in de werkmethoden (die vaak
financiële investeringen betekenden). Er is
vaak een spanningsveld tussen veiligheid
en kosten, maar dat mag de werkvloer niet
raken. Je merkte echter dat de bemanning
het gevoel had in een spagaat te zitten:
veilig of snel? Maar het is geen kwestie
van kiezen: mijn ervaring bij WODS is dat
de beste installatietijden werden gehaald
toen er veiliger – beter voorbereid en dus
efficiënter – werd gewerkt.”

De jack up ‘Zaratan’ van Seajacks aan het werk
bij Veja Mate

