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INSPIRERENDE
GEZONDHEIDSZORG(EN)
IN VIETNAM hoe ga je de gezondheidszorg organiseren als de NINA EXPERIENCE
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Frans Thomassen, project manager
“Na een reis van 24 uur, met twee
vliegtuigen en een autorit van vier
uur over een gatenkaas-weg,
arriveerde ik eerder dit jaar op onze
zeer afgelegen projectlocatie in
Nghi Son, Vietnam. Klaar voor een
nieuwe uitdaging, zowel qua werk
als qua werkomstandigheden. Want

dichtstbijzijnde eerstehulppost op één uur rijden
ligt en de eerste kwalitatief goede kliniek nog
zeker drie uur verder? Uiteindelijk zijn we een
overeenkomst aangegaan met International SOS
(I-SOS). We hebben op de site een kliniek
ingericht die 24/7 bemensd wordt door
vakkundige dokters, die steun krijgen van de
regionale I-SOS Repatriëringscentra. Ook hebben
we een eigen ambulance aangeschaft, omdat het
dorp waar wij verblijven er geen heeft. Onze
dokters hebben al twee repatriëringsacties
georganiseerd en de klant ondersteund bij een
acute operatie in de haven. Deze pro-actieve
aansturing om de veiligheidssituatie goed te
organiseren heeft mij behoed voor een aantal
slapeloze nachten. Het voelt goed dat wij onze
collega’s de best denkbare zorg kunnen bieden
mocht er onverhoopt iets misgaan.”

KENNIS

DELEN
Op het Boskalis Knowledge Festival
1.0, begin november in Papendrecht,
kregen bezoekers van de NINA-stand
informatie over het programma én
konden zij hun feedback geven.
Het festival was een initiatief van de BODP-groep ’13-’14. Mede-organisator Henrik Keij:
“Met workshops en een kennisbraderie was het een interactief festival waar de ruim 200
deelnemers letterlijk kennis konden ‘halen’ en ‘brengen’.”
Hieronder de meeste gehoorde geluiden over NINA:

IN GREEN BAY
Een NINA-training kan een eye-opener zijn.
Ook voor opdrachtgevers.
Fox River Clean Up is een waterbodemsanerings
project in de VS. Boskalis Environmental
ontwikkelde er een reinigingsinstallatie voor.
De lokale operators kregen onlangs een NINA
Experience (een training die een nieuwe impuls
geeft aan het veiligheidsdenken), mét hoofd
aannemer Tetra Tech en baggerbedrijf Brennan.
Projectmanager Rudy Driessen: “De benadering
van veiligheid wordt hier ingegeven door het
fenomeen ‘liability’: aansprakelijkheid als er iets
mis gaat. Het gevolg: dichtgetimmerde
veiligheidsprotocollen, strikte hiërarchie,
afgebakende taken. Met NINA steken wij in op
eigen verantwoordelijkheid en initiatief: ‘Heb jij
een idee hoe het beter kan? Zeg het dan!’
De operators moesten hieraan wennen, maar
inmiddels werpt dit zijn vruchten af, in de sfeer
én in de statistieken.”
VAN ‘SAY’ NAAR ‘DO’
Tetra Tech en Brennan zijn enthousiast over de
NINA aanpak, vertelt Rudy: “Na de Experience
heeft Tetra Tech een van zijn veiligheidsposters
herschreven. Stond er eerst: ‘If you see someting,
say something’ (ofwel: meld het bij je
leidinggevende), nu staat er: ‘If you see
something, do something’. Mooi toch?!”

DIT GAAT GOED, NINA:
• Heeft een sterke uitstraling, is goed zichtbaar en wordt breed gedragen.
• Verbindt, creëert bewustzijn en een gemeenschappelijke veiligheidsidentiteit.
• Stimuleert en vergemakkelijkt open discussies op de werkvloer.
• Wordt een manier van leven.
DIT ZIJN AANDACHTSPUNTEN:
Implementatie:	invoering van NINA bij MNO, Salvage en Dockwise;
toepassing op kantoor.
Voortgang:
om NINA levend te houden is geregeld een ‘boost’ nodig.
Inhoud:
aandacht voor gezondheid (Fit for Duty).
Toekomst:
NINA nog dichter bij de mensen krijgen, dus nog meer naar de praktijk!

NINA Experience Fox River Clean Up project

