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AT WORK
EEN GREEP UIT DIVERSE VOORBEELDEN UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN BOSKALIS

EEN E-LEARNING OVER VEILIGHEID
SAAI? HET ZAL JE VERRASSEN HOE
LEUK HET KAN ZIJN!
NINA is er voor iedereen op onze projecten. Om dat te ondersteunen is de NINA E-learning
beschikbaar voor zowel werknemers als (onder)aannemers. Christian Rathkamp, DOCM bij Boskalis
Hirdes in Hamburg heeft de E-learning kort geleden gedaan en deelt zijn ervaringen met ons.
“Ik vond het erg goed te doen, omdat je je geen zorgen hoefde te maken over goede of foute
antwoorden. Je kon je helemaal focussen op de boodschap.”
Christian Rathkamp woont in het
noordwesten van Duitsland, twintig
minuten van de kust. Voor zijn werk, het
leggen van kabels, is hij het liefst
dichtbij de kust. Op dit moment is hij
betrokken bij een onderhoudsklus in het
VK, bij het London Array
windmolenpark. Als DOCM houdt hij
zich bezig met al het dagelijkse werk
aan dek. “De grootste risico’s in mijn
werk? Ten eerste werk je in een
omgeving die niet mensvriendelijk is. Je
bent buiten in alle
weersomstandigheden, je werkt met
kabels en dus met gevoelige producten
en je werkt met zwaar materieel. Ten
tweede werk je met mensen: Je collega
kan een slechte dag hebben, dus je
moet ook voor hem opletten. Dit is
misschien wel het moeilijkste van ons
werk, want als een machine kapot is
dan is hij kapot, maar mensen kunnen
in vijf minuten veranderen.”
SITUATIES UIT HET ECHTE LEVEN
Wat Christian goed vond aan de
E-learning is dat alle situaties uit het
echte leven kwamen. Alle video’s
worden gemaakt op schepen en
projecten van Boskalis en alle mensen
die over veiligheid praten zijn echte
collega’s. “Het was heel afwisselend.
Het klinkt misschien vreemd, maar ik
lette extra goed op omdat ik steeds
verwachtte iemand die ik kende, of
mezelf, te zien in de video of in de

achtergrond (dat gebeurde jammer
genoeg niet!). Dat gaf misschien ook
wel een extra stimulans. De video’s zijn
niet te lang en zitten vol informatie. Het
gaat dus niet vervelen.”
GEEN DRUK
Wat Christian ook waardeerde is dat
hij zijn antwoorden zelf kon geven, in
zijn eigen woorden. Om een voorbeeld
te geven: je moet opschrijven hoe je
denkt over het delen van informatie over
ongelukken en bijna-ongelukken, of
commentaar geven op een video. “Bij
veel toetsen moet je het juiste antwoord
aanklikken en als je het fout hebt begint
de toets helemaal opnieuw. Dat is
vervelend en het geeft druk, omdat je
het certificaat nodig hebt als
toestemming om een klus te beginnen.
Bij de NINA E-learning was deze druk
er niet, omdat je eigenlijk niets fout kon
doen. Ik kon me focussen op de
E-learning zelf, kon het rustiger op me
in laten werken en meer aandacht
geven aan de essentiële dingen.”
NINA TALENTEN
Het doel van de E-learning is om je
meer bewust te maken van de NINA
Values en Rules, maar vooral van je
eigen rol daarin. Wat zijn je NINA
Talenten? Christian: “Wat ik door de
jaren heen geleerd heb is om relaxed te
blijven in stressvolle situaties. Mijn
aanpak is om kalm en rustig te blijven,
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de situatie te analyseren en opnieuw te
beginnen met een goed plan. En om te
communiceren. Tijdens een toolbox zie
ik soms dat mensen vraagtekens boven
hun hoofd hebben. Dan neem ik de tijd
die nodig is om ervoor te zorgen dat
iedereen het begrijpt.”
Over het geheel genomen is Christian
enthousiast over de E-learning. Op de
vraag wat er nog aan verbeterd kan
worden, antwoordt hij: “Houd het
up-to-date. En zorg dat je de aandacht
van mensen vasthoudt. Zorg voor een
verrassingselement. Zorg dat er
regelmatig nieuwe video’s zijn en dat je
er steeds andere collega’s bij betrekt.”
Zou je anderen adviseren om de
E-learning te doen? “Ja natuurlijk, het is
een makkelijke manier om over je
veiligheid na te denken en het kost niet
eens veel tijd!”
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Heb je de NINA E-learning nog niet gedaan? Ga dan snel naar:

 Boskalis Academy voor personeel van Boskalis (werknemers met Nederlands contract)
 Contractors portal voor (onder)aannemers, ingehuurd personeel en thuismarkten

