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Voor een groot deel van de organisatie is het inmiddels
drie jaar geleden dat NINA is geïntroduceerd. Wat hebben
we sindsdien bereikt? Waar liggen nog uitdagingen?
En: wat kunnen we van elkaar leren? Daarover ging de
groepsdirectie in 2013 in gesprek met medewerkers van
de vloot, de uitvoering en de stafafdelingen.
Dat gebeurde in de vorm van reflectiesessies, waarbij verschillende medewerkers
in kleine groepen met elkaar open over
NINA spraken en ervaringen
uitwisselden. Het werden
drie geslaagde
bijeenkomsten,
die dit jaar een
vervolg krijgen.

Dit gaat goed
(H)erkenning

Iedereen onderkent het nut van NINA, er wordt over
gepraat en de wil om veilig te werken is er. We hebben
al mooie stappen gezet. Steun vanuit het management
draagt hieraan zeker bij.

Uitdragen

Start-up meetings zijn gebruikelijk geworden.
Hiermee gaan we met NINA aan de slag, samen met
alle betrokkenen, inclusief partners en klanten. We
stellen gezamenlijk team-doelstellingen op waar
iedereen zijn handtekening onder zet. Dit draagt bij
aan de open cultuur waarin NINA gedijt.

Dit zijn uitdagingen
Voorbereiding

Goede voorbereiding voorkomt verrassingen.
Maar sommige zaken blijven lastig. Bijvoorbeeld:
het uiteenlopende veiligheidsniveau van tijdelijke
bemanningen/medewerkers en onderaannemers.
Aandacht hiervoor blijft belangrijk.

Vasthouden

NINA is een veranderingsproces dat ieder op eigen
snelheid doorloopt. Het is de kunst om iedereen
aangesloten te houden en de kern van NINA zeker te
stellen. Hordes die we moeten nemen zijn: communicatie
(elkaar blijven aanspreken op gedrag), verschillen in
taal en cultuur, alle neuzen dezelfde kant op krijgen
(ook bij derden), persoonlijke verandering.

NINA is van grote invloed

op onze bedrijfscultuur
“Werkbezoeken geven mij niet altijd
de kans diepgaand met elkaar in
gesprek te gaan. Bij deze bijeen
komsten kon dat wel. Boeiend vond
ik dat veel gesprekken uitmondden in
discussies over slimmere en snellere
manieren om het werk te doen. Zo
zie je dat NINA een grote invloed
heeft op onze bedrijfscultuur. Ook in
de offshore, waar NINA pas recent
Peter van der Linde,
is geïntroduceerd, verwachten we dat
groepsdirecteur
bewustwording en daarover reflecteren
met elkaar een dimensie toevoegen op veiligheidsgebied.”
“De opzet van de reflectiesessies was de verdere ontwikkeling
van NINA te stimuleren door in open discussies ervaringen
te bespreken en te filosoferen over wat er beter of anders zou
kunnen. In die opzet zijn we zeker geslaagd. De deelnemers
toonden zich enthousiast en voelden zich betrokken bij het
programma.”

Constructief

meedenken en –praten
“Wat mij tijdens de reflectiesessies
opviel is dat iedereen beseft dat we
met NINA een lange weg te gaan
hebben. Maar laten we niet uit het
oog verliezen hoeveel vooruitgang we
al gemaakt hebben. Mijn persoonlijke
ervaring is dat je soms een
buitenstaander nodig hebt om je
daarop te wijzen. Zo merkte een
NINA-facilitator op dat bij ons aan
Rob de Lange,
boord de Filippijnse bemanning zo
aflos-kapitein Gateway
constructief meedenkt en -praat. Daar
besteden wij inderdaad veel aandacht aan, bijvoorbeeld door
ook hen prestartmeetings te laten organiseren.”
Meepraten?
Wilt u ook meepraten over NINA, uw ervaringen
delen en leren van collega’s? Meldt u dan nu aan voor
de reflectiesessies van 2014! Email: NINA@boskalis.nl

