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UITROL NINA BIJ
SMIT SALVAGE
Op 16 juli gaf Robert-Jan
van Acker, Manager Director
Smit Salvage, de aftrap voor
de uitrol van NINA binnen
deze Business Unit.
“De NINA Management Sessie
leverde constructieve, leerzame en
verbindende momenten op.
Momenten die u hopelijk ook zult
ervaren bij de NINA trainingen
die na de zomer van start gaan.
Voor mij zit de meerwaarde van
NINA in het samen praten over
dilemma’s die je tegenkomt in je
werk, en conclusies trekken over
hoe nu verder. Dat vraagt
openheid en vertrouwen; een sfeer
waarin iedereen vragen durft te
stellen. Omdat iedereen beseft: ik
ben verantwoordelijk voor mijn
eigen veiligheid, en die van mijn
collega’s. Die pro-actieve houding,
daar maak ik mij als ambassadeur
van NINA graag sterk voor.”

NINA SR. MANAGEMENT SESSIE IN RENESSE

Mijn betrokkenheid bij NINA: “Ik zal NINA
omarmen.”
“Ik voel me sterker met NINA: zo werken wij, hier
staan we voor. Dat geldt voor zaken als
kwalitatief goede veiligheidsmiddelen, maar ook
voor de onderlinge sfeer. Voor het project Baltic
Ace heeft de bemanning een NINA Do-it training
gevolgd. Ik hoor ze nu geregeld tegen elkaar
zeggen: ‘Zet even je helm
op, want de kraan draait’.
Met NINA wordt er meer
over veiligheid gepraat,
vanuit het besef ‘we zijn hier
samen gekomen en we
willen ook weer samen,
heelhuids naar huis’.”
DAVID MAIN, GENERAL MANAGER SALVAGE
SOUTH-AFRICA

Mijn betrokkenheid bij NINA: “Ik zal ervoor zorgen
dat al het personeel waarmee ik samenwerk de
NINA filosofie volledig begrijpt en ik zal mijn best
doen om hun totale toewijding te verzekeren.”
“NINA is geen set regels, maar een mentaliteit.
Het een manier van denken over veiligheid, die
verder gaat dan je werk alleen. We kunnen veel
baat hebben bij de training sessies, omdat er een
open sfeer wordt gecreëerd waarin mensen hun
zorgen durven uiten, en van
elkaar leren. De uitdaging is
de filosofie van NINA
overbrengen op aan onze
onderaannemers, zodat we
samen kunnen zeggen: wij
doen potentieel gevaarlijk
werk op een veilige manier.”
REINDER PEEK, GENERAL MANAGER
SALVAGE ASIA

Mijn betrokkenheid bij NINA: “Ik zal er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat de liefde voor
NINA binnen onze organisatie overheerst.”
“Veiligheidsdilemma’s horen bij ons vak: Hoe
veilig is die sleepboot die je ongezien inhuurt?
Wat doe je als het lokaal gehuurde duikmasker
water maakt? Met NINA haal je deze dilemma’s
niet weg, maar je geeft mensen iets in handen
dat ze steunt om kritisch te
zijn en zonodig ‘nee’ te
zeggen. De waarden van
NINA liggen dicht bij je en
stimuleren je na te denken
over de vraag: ‘Wat vind jij
van deze situatie?’.”

