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Hans Bezuijen, Operations manager Marine
Contracting, deelt zijn NINA-moment:
“Toen wij in Palermo een project gingen doen
met Diamond Drilling ging er met de eerste lift
van alles fout. De riggers van Diamond Drilling
gingen zonder na te denken aan het werk. Zij
gaven ook aan geen tijd te hebben voor de
gezamenlijke NINA Start-up die de volgende
ochtend op het programma stond.
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schoolvoorbeeld van perfect NINA-gedrag getoond
wordt, dan is het hier: duikers nemen verant
woordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die
van hun collega’s. Ze weten immers dat hun leven
letterlijk in elkaars handen ligt. Deze houding strekt
verder dan het duikteam alleen. Het schip moet
goed op zijn plek blijven liggen, alle machines en
het equipment moeten blijven werken, wat goed
onderhoud vooraf en tijdens de job vereist, de
werkopdracht moet helder en goed voorbereid zijn,
de communicatie-systemen moeten goed zijn, net
als de catering. Kortom: teamwork, met begrip en
respect voor elkaars rol en taak.

OMMEKEER

Jurgina Feith, Global Assets &
Operations Manager BOSS
“In de eerste maand van mijn
dienstverband heb ik een paar
dagen meegevaren aan boord van
de DSV Constructor. Daar is voor
mij een wereld open gegaan over
de intense samenwerking in een
duikteam. Als er ergens een

Ik heb op de Constructor mensen uit alle disciplines
gesproken over hoe zij tegen hun werk en de
veiligheid aankijken. Dat geeft inzicht in de keuzes
die zij maken en de wensen die zij hebben. En
omdat ik mij beter kan inleven in hun werk begrijp
ik beter hoe ik hen – in mijn functie - kan helpen
veiliger te werken. Eén ding weet ik zeker: mij
krijgen ze niet onder water, maar ik zal er alles aan
doen wat in mijn vermogen ligt om de duikers die
dat wel doen, na een klus weer veilig boven water
te krijgen.”

NINA Start-up met Diamond Drilling

EERSTE WORKBOX

GEPRESENTEERD BIJ DOOP FREEWAY
Op vrijdag 16 januari werd de hopperzuiger Freeway in Papendrecht gedoopt.
Doopvrouwe Truus Verschoor (hoofd bedrijfsrestaurant) wenste het schip en haar bemanning
een behouden vaart, waarna een oorverdovend tromgeroffel vanaf het schip klonk - een
spetterend optreden van de bemanningsleden. Op deze dag werd ook de eerste NINA
Workbox gepresenteerd. De Workbox biedt een korte, praktische training voor operationele
mensen die uitnodigt tot het delen van ervaringen. Het thema van deze eerste Workbox:
‘How to prevent hand injuries’. Ter opwarming kreeg iedere bezoeker een paar
handschoenen aangereikt.Handschoenen
die Theo Baartmans, lid van de Raad
van Bestuur, in zijn doop-speech omhoog
hield: “Neem die handschoen op en ga
aan de slag met de Workbox!”
Meer informatie? NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

Hijsactiviteit

Na intern overleg (‘laten we de start-up wel of
niet doorgaan, met of zonder klant?’) besloten
we toch gewoon een Kick-off en een NINA
Start-up te doen. Wat schetst onze verbazing:
de volgende morgen was Diamond Drilling met
zes man present. En: ze dachten actief mee
over de uitvoering en de mogelijke risico’s van
het werk. Deze ommekeer was voor iedereen
een verademing. Later gaf hun projectmanager
te kennen dat ze ons voorbeeld ook elders
zouden overnemen. Voor mij is dit een mooi
NINA-moment, dat bewijst dat ook je eigen
(voor)oordelen over mensen niet altijd kloppen.”

