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Dilemma’s uit de praktijk:

Rijkswaterstaat ontmoet NINA

Binnen Boskalis heeft NINA haar weg gevonden. Maar
daarbuiten lopen wij tegen grote verschillen aan in
veiligheidsniveau en -bewustzijn. Zo stapten collega’s van
de Seaway jaren terug in de tijd toen zij op de Odessos
Shipyard in Varna aankwamen voor groot onderhoud.

“Waarom staan in de NINA Safety Statement de opdrachtgevers
niet genoemd?” Die vraag kreeg projectleider Marc Daan tijdens de
NINA start up meeting van het project Ontpoldering Noordwaard,
Nederland. De vragensteller was Erik-Jan Houwing, technisch
manager bij opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS). “NINA werkt
alleen als ook de opdrachtgever meegaat in de visie erachter”,
zegt hij. “Dus mag je eisen dat ook zij de Values en Rules naleven.
Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

NINA in Bulgarije

“Vrijwel niemand droeg standaard een helm”, vertelt kapitein Marco
de Bruin. “Laskabels en elektrische kabels werden doorgelust met
open kastjes. De steigers waren levensgevaarlijk. Iedereen liet alles
slingeren. Chaos. Dat was het.” Elektriciën Marcel de Visser knikt:
“Niemand sprak Engels. Aan vakmanschap ontbrak het niet, maar
ze nemen te grote risico’s. Leg dat maar eens uit met handen-envoeten werk.”
Maar wat doe je dan? Want het werk moet gedaan worden.
“Je moet niet de illusie hebben dat je in een paar weken de situatie
kunt veranderen”, zegt Marco de Bruin. “Maar je kunt wel een
begin maken. Helmen en beschermende kleding heeft de werf
op ons verzoek geregeld. We hebben de safety officer uitgenodigd
bij het dagelijkse werkoverleg. En we hebben hem leren kijken:
wat is er niet veilig? En hoe kan het beter?”

‘Dit is een levensstijl’

Het project Noordwaard is onderdeel van het programma
‘Ruimte voor de Rivier’. In opdracht van Rijkswaterstaat worden
verschillende polders heringericht. Boskalis voert het werk uit in een
aannemerscombinatie. “We hebben twee NINA Start Up meetings
gehouden,” vertelt Marc Daan. “Eén met de partners en één met de
opdrachtgever. Iedereen is enthousiast. De grootste meerwaarde
is voor mij ieders herkenning en erkenning dat veilig werken begint
bij jezelf, bij jouw houding en gedrag. Dat zie je ook aan de reactie
van Rijkswaterstaat.” Erik-Jan Houwing (RWS): “NINA is geen
werkmethode, maar een levensstijl. Dat werkt. Daarom gaan wij hierin
graag mee en zorgen wij ervoor dat onze mensen NINA leren kennen.”

De CTD hanteert voor de selectie van werven een risico analyse,
vertelt plantmanager Rick Maliepaard. “Daarbij ligt de focus op
procedures. De ervaring in Bulgarije leert ons dat we voortaan ook
naar de naleving en invulling in de praktijk moeten kijken.”
Inmiddels is deze omvangrijke reparatie zonder ongevallen tot een
goed einde gebracht. Marco de Bruin: “Dankzij de oplettendheid
van onze mensen: zij hebben veiligheid echt op het netvlies en
attenderen anderen erop.”
Lees het gehele verhaal op
www.boskalis-nina.com

Nieuwe film starring: NINA
De nieuwe NINA introductiefilm is uit!
Wat?
Alles waar NINA voor staat, de Values &
Rules en ieders rol in het veiligheidsbeleid.

Voor wie?
Iedereen die NINA een warm hart toedraagt!
Gebruik de film om NINA te introduceren bij

klanten, partners, nieuwe medewerkers.
Bij Start Up Meetings of een Toolbox.

Waar te zien?
Op www.boskalis-nina.com! De CTD
Plantteams nemen de film mee bij hun
eerstvolgende bezoek aan hun schepen.

Of bestel de film zelf: artikelnummer 6.274.434.

Recensies?
Wij zijn benieuwd naar reacties.
Deel ze met ons via NINA@boskalis.nl

