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Jurgina Feith, varainhallinta- ja
operatiivinen johtaja, BOSS
Työsuhteeni ensimmäisen
kuukauden aikana vietin muutaman
päivän DSV Constructorin
kannella. Siellä minulle avautui
aivan uusi maailma, kun tutustuin
sukeltajatiimin tiiviiseen
yhteistyöhön. Jos missään voi
nähdä malliesimerkin täydellisestä
NINA-toiminnasta, niin täällä:
sukeltajat ottavat vastuun omasta ja
työtovereittensa turvallisuudesta.

He tietävät, että heidän henkensä on
kirjaimellisesti toistensa käsissä. Sama asenne
ulottuu myös varsinaisen sukeltajatiimin
ulkopuolelle. Aluksen on pysyttävä hyvin
paikoillaan, kaikkien koneiden ja laitteiden on
toimittava, mikä vaatii huolellista huoltoa etukäteen
ja tehtävän aikana, tehtävänannon tulee olla
selkeä ja hyvin valmisteltu, viestintäjärjestelmien on
toimittava hyvin, samoin ruokahuollon. Lyhyesti: se
on tiimityötä, jossa jokaisen roolia ja tehtävää
ymmärretään ja arvostetaan.
Constructorilla keskustelin eri työtehtävissä
toimivien henkilöiden kanssa siitä, miten he
suhtautuvat työhönsä ja turvallisuuteen. Siten sain
käsityksen heidän tekemistään valinnoista ja
heidän toiveistaan. Ja koska nyt pystyn
samastumaan paremmin heidän työhönsä, käsitän
paremmin, kuinka minä omassa työssäni voin
auttaa heitä työskentelemään turvallisemmin.
Yhden asian tiedän varmasti: minua ei veden alle
saa, mutta teen kaiken voitavani, jotta sukeltajat
saadaan tehtäviensä jälkeen taas turvallisesti
pinnalle.

TÄYSKÄÄNNÖS
Hans Bezuijen, Marine Contracting osaston
operatiivinen johtaja, kertoo omasta NINAhetkestään:
”Kun meillä oli Palermossa yhteinen projekti
Diamond Drillingin kanssa, ensimmäisenä
päivänä moni asia meni pieleen. Diamond
Drillingin nostokoneiden käyttäjät aloittivat työt
suunnittelematta mitään etukäteen. He ilmoittivat
myös, ettei heillä olisi aikaa yhteiseen NINA
Start-up alkupalaveriin, joka oli suunniteltu
seuraavaksi aamuksi. Neuvoteltuamme asiasta
sisäisesti (’Pidetäänkö kokous joka tapauksessa,
tulivat asiakkaamme tai eivät?’) päätimme joka
tapauksessa pitää käynnistyskokouksen ja NINA
Start-upin.

NINA start-upin kanssa Diamond Drilling

ENSIMMÄINEN WORKBOX
ESITELTIIN FREEWAYN KASTAJAISISSA

Perjantaina tammikuun 16. päivänä Papendrechtissa kastettiin hopperiruoppaaja Freeway.
Laivan kummi, henkilöstöravintolan päällikkö Truus Verschoor toivotti alukselle ja miehistölle
turvallista matkaa, minkä jälkeen alukselta kuului korviahuumaava rummun pärinä – miehistö
esittäytyi yleisölle näyttävästi. Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös ensimmäinen NINA
Workbox Workbox on operatiiviselle henkilöstölle tarkoitettu lyhyt, käytännöllinen
koulutuspaketti, joka rohkaisee jakamaan kokemuksia. Ensimmäisen Workboxin aiheena oli
käsivammojen ennaltaehkäisy. Alkulämmittelyksi jokainen osallistuja sai oman käsineparin.
Kastepuheessaan hallituksen jäsen
Theo Baartmans kohotti käsineensä
ilmaan ja sanoi: ”Otetaan hanskat
naulasta ja Workbox käyttöön!”
Lisätietoa? NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

Nostotyöt

Olimme ällikällä lyötyjä, kun seuraavana
aamuna Diamond Drilling olikin paikalla kuuden
miehen voimin. Eikä siinä kaikki: he osallistuivat
aktiivisesti työn suunnitteluun ja mahdollisten
riskien arviointiin. Kaikki olivat helpottuneita
tästä täyskäännöksestä. Myöhemmin heidän
projektipäällikkönsä kertoi, että he
noudattaisivat esimerkkiämme muissakin
projekteissaan. Minulle se oli hieno NINA-hetki,
ja se todisti myös, etteivät omat (ennakko-)luulot
ihmisistä pidä aina paikkaansa.”

