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Jurgina Feith, Global Assets &
Operations Manager BOSS
No primeiro mês do meu trabalho,
naveguei alguns dias a bordo do
DSV Constructor. Durante esse
tempo descobri imensas coisas
relacionadas com a intensa
colaboração em uma equipa de
mergulho. Aqui observamos um
exemplo clássico de
comportamento NINA perfeito: os
mergulhadores assumem
responsabilidade pela sua própria

segurança e pela dos seus colegas. Eles estão
sempre cientes de que suas vidas estão,
literalmente, nas mãos uns dos outros. Este
comportamento estende-se além da equipa de
mergulho. O navio deve permanecer firme na sua
posição, todas as máquinas e equipamentos
devem continuar a funcionar, o que exige boa
manutenção antes e durante o trabalho, as tarefas
devem ser claras e bem preparadas, os sistemas
de comunicação devem ser bons, assim como o
serviço de catering. Em resumo: trabalho em
equipa, com entendimento e respeito relativamente
ao papel e função de cada um. Conversei com
pessoas de todas as disciplinas no Constructor, a
respeito da sua visão sobre o seu trabalho e
segurança. Isto fornece perspetivas sobre as
escolhas que elas fazem e sobre o que desejam. E
porque me posso identificar melhor com o trabalho
deles, eu entendo melhor como posso - na minha
função - ajudá-los a trabalhar com mais segurança.
Uma coisa sei com certeza: a mim não me
apanham debaixo de água, mas farei tudo o que
estiver ao meu alcance para que os mergulhadores
que o fazem possam regressar com segurança à
superfície depois de uma operação.

Hans Bezuijen, Diretor de Operações de
Contratações Marítimas, partilha seu momento
NINA [No Injuries No Accidents (nenhuma
lesão, nenhum acidente)]:
"Quando estávamos a realizar um projeto em
Palermo com a Diamond Drilling, tudo correu
mal com o primeiro levantamento. Os armadores
da Diamond Drilling começaram a trabalhar sem
pensar duas vezes. Eles também indicaram que
não tinham tido tempo para inicializar o NINA
em conjunto, que estava programado para a
manhã seguinte.

NINA start-up com Diamond Drilling

PRIMEIRA WORKBOX

APRESENTADA NO BATIZADO DA FREEWAY
Na sexta-feira, dia 16 de janeiro, a draga Freeway foi batizada em Papendrecht. A
batizante Truus Verschoor (gerente do refeitório da empresa) desejou à embarcação e sua
tripulação uma viagem segura, após o que um rufar ensurdecedor de tambores ressoou do
navio - uma apresentação espetacular da tripulação. Naquele dia também foi apresentada
a primeira Workbox NINA. A Workbox oferece uma formação curta e prática para o
pessoal operacional, que os convida a partilhar as suas experiências. O tema desta
primeira Workbox é: ‘How to prevent hand injuries’. Como aquecimento, cada visitante
recebeu um par de luvas. Luvas estas que
Theo Baartmans, membro do conselho
administrativo, segurou durante seu
discurso de batismo: "Peguem nestas
luvas e mãos à obra com a Workbox!"
Mais informações? NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

Actividade de levantamento

Após uma discussão interna ('levamos adiante a
inicialização ou não, com ou sem o cliente?')
decidimos por fim arrancar e inicializar o
NINA. Para nossa surpresa, na manhã seguinte
a Diamond Drilling estava presente com seis
pessoas. Além disso, eles ajudaram ativamente
a pensar na execução e nos possíveis riscos do
trabalho. Esta alteração foi um alívio para
todos. Mais tarde, o gerente de projeto deles
informou-nos que adotaria o nosso exemplo
para outras localidades. Para mim, este foi um
bom momento NINA, provando que mesmo os
nossos(pre)conceitos sobre as pessoas nem
sempre estão certos.".

