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Suurimmassa osassa organisaatiotamme NINA on ollut
käytössä kolme vuotta. Mitä olemme tänä aikana
saavuttaneet? Millaisia haasteita meillä on edessämme?
Entä mitä voimme oppia toisiltamme? Näistä kysymyksistä
ryhmänjohto keskusteli vuonna 2013 miehistön,
työntekijöiden ja johtajien kanssa.
Työntekijät keskustelivat NINAsta ja
vaihtoivat aiheeseen liittyviä kokemuksia
pienryhmäkeskusteluissa. Viime vuonna
järjestimme kolme onnistunutta
keskustelutilaisuutta
ja tänä vuonna
järjestämme uusia
tilaisuuksia.

Saavutukset
Kiitoksia

Kaikki tiedostavat NINAn tarpeellisuuden, keskustelevat
aiheesta ja haluavat työskennellä turvallisesti. Olemme
edenneet jo pitkälle. Tuki johdon taholta auttaa
kehitystä.

Sanoman levitys

Käynnistyskokoukset ovat yleistyneet. Niiden
tarkoituksena on saada kaikki osapuolet, mukaan
lukien liikekumppanit ja asiakkaat, sitoutumaan NINAn
käyttöönottoon. Määritämme yhdessä tiimin tavoitteet,
jotka jokainen allekirjoittaa. Tämä kannustaa
avoimeen kulttuuriin, joka tukee NINAn kehitystä.

Haasteet
Valmistelu

Huolellinen valmistelu estää yllätykset. Jotkut asiat
ovat kuitenkin edelleen hankalia. Esimerkiksi:
väliaikaisen miehistön / väliaikaisten työntekijöiden ja
aliurakoitsijoiden eriävät turvallisuuskäytännöt.
Tähän on edelleen tärkeää kiinnittää huomiota.

Pidettävä kiinni

NINA on muutosprosessi, jonka jokainen käy läpi
omaan tahtiinsa. On tärkeää, että kaikki tuntevat
osallistuvansa ohjelmaan ja että NINAn perusarvot
on varmistettu. Haasteita muodostavat: viestintä
(on tärkeää huomauttaa toisten vaarallisista
työtavoista), kieli- ja kulttuurierot, yhteiset tavoitteet
(myös kolmansilla osapuolilla) ja henkilökohtaiset
muutokset.

NINAlla on suuri vaikutus

yrityskulttuuriimme
"Työmaakäynneillä minulla ei ole aina
mahdollisuutta syvällisiin
keskusteluihin, siksi nämä
keskustelutilaisuudet olivat erityisen
arvokkaita. Oli kiinnostavaa
huomata, että monissa pienryhmissä
päädyttiin pohtimaan sitä, kuinka työ
olisi mahdollista suorittaa paremmin
tai nopeammin. Tämä osoittaa, että
NINAlla on suuri vaikutus
Peter van der Linde,
yrityskulttuuriimme. Myös offshoreryhmänjohtaja
tehtävissä, missä NINA on otettu vasta
äskettäin käyttöön, oletamme NINAan tutustumisen ja siitä
keskustelemisen lisäävän turvallisuutta."

"Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena on stimuloida NINAn
kehittämistä vaihtamalla kokemuksia ja pohtimalla yhdessä, mitä
voitaisiin tehdä paremmin tai toisin. Tässä onnistuimme selkeästi.
Keskustelutilaisuuksien osanottajat olivat innostuneita ja tunsivat
olevansa osallisina ohjelmassa."

Rakentava osallistuminen
kehitystyöhön ja keskusteluihin
"Keskustelutilaisuuksissa huomasin
kaikkien käsittävän, että NINAa on
vielä kehitettävä paljon. Ei tule
kuitenkaan unohtaa kaikkea sitä, mitä
olemme jo ehtineet saavuttaa.
Henkilökohtaisen kokemukseni mukaan
joskus tarvitaan joku ulkopuolinen
muistuttamaan tästä. Esimerkiksi yksi
NINAn tukipalveluja tarjoavat osapuoli
oli huomannut filippiiniläisen
Rob de Lange,
miehistömme pohtivan rakentavasti
Gatewayn vuorokapteeni
työn suorittamiseen liittyviä seikkoja.
Pyrimme kehittämään rakentavaa osallistumista esimerkiksi antamalla
myös heidän järjestää käyttöönottoa valmistelevia kokouksia."

Haluatko mukaan keskustelemaan?
Haluatko keskustella NINAan liittyvistä asioista, jakaa
kokemuksiasi ja oppia kollegoilta? Ilmoittaudu johonkin
vuonna 2014 järjestettävistä keskustelutilaisuuksista!
S-posti: NINA@boskalis.nl

