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Harke Rutgers, Project Engineer
Boskalis Offshore
Op het Nordeste Project in Brazilië heeft onze
klant, Petrobas, de health en safety regels hoog
in het vaandel staan. De lokale safety inspectors
zijn zeer strikt in de naleving ervan. Een
voorbeeld: de operator van de verhoogde
graafmachine, die zowel op het land als in het
water kan manoeuvreren, moet zijn veiligheids
gordel om. Prima regel. Maar altijd? In lijn met
de NINA-filosofie proberen wij mensen aan het
denken te zetten over (hun) veiligheid. Na
overleg met de safety inspectors is besloten dat
het voor de operator veiliger is om de riem niet te
dragen als hij met de machine in het water werkt.

Ook hebben we het geven van
positieve feedback geïntrodu
ceerd. Vaak ligt de nadruk op
controle en naleving en krijg je
vooral opmerkingen als het niet
goed is. Maar positieve
feedback is evenzo belangrijk.
Dat ziet ook de klant. Samen
hebben we een ‘Safety
Appreciation Letter’ ontwikkeld,
waarmee we iemand bedanken
voor zijn inzet voor een veiliger
werkomgeving. We hebben
deze bijvoorbeeld toegekend
aan een operator die er echt
werk van maakt om de safety
inspectors uit te leggen wat hij
doet en die opheldering vraagt
als hem zaken niet duidelijk zijn.

NINA Awareness Day
In Congo organiseert het project geregeld
een NINA Awareness Day. Deze dag
combineert een praktische noodoefening
met een bijeenkomst van iedereen die op
het project werkt.
“Ons belangrijkste doel is mensen te onder
wijzen”, vertelt SHE-Q coördinator Marcellus
Nfah Ndoh. “Zij zijn vaak onbekend met de
risico’s van het werk, omdat waterbouw en
breakwater-constructie hier uitzonderlijk zijn.”
Met het evenement wil de afdeling ook de
onderlinge communicatie verbeteren: “Ons
project is over een groot gebied verspreid,
dus mensen kennen elkaar niet altijd.”

Deze positieve feedback verdient
nog meer aandacht wat mij
betreft. Want dit komt de
veiligheid en de synergie met
onze o zo belangrijke klanten
alleen maar ten goede!

Volgende maand in het
NINA Blog: Robert Landsborough,
Project Manager Rockfall

Nieuw: NINA The Experience
for teams only
NINA The Experience is een gloednieuwe teamsessie die binnenkort van start
gaat. In een eendaagse bijeenkomst op locatie geef je met je team een extra impuls
aan jullie ambities op het gebied van veiligheid. Jullie staan samen stil bij jullie rol
volgens NINA en hoe iedereen kan bijdragen aan een nog beter teamresultaat.
The Experience geeft vernieuwde inzichten, vult daar waar
nodig jullie NINA-bagage aan met nieuwe kennis
en vaardigheden en stelt de klokken weer gelijk.
Een waardevolle ondersteuning!
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Interesse? Vraag meer informatie
bij je SHE-Q afdeling of mail naar
NINA@boskalis.nl.
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Reddingsoperatie NINA Awareness Day

Redding op zee
Eerder dit jaar is er een NINA Awareness Day
gehouden rond het onderwerp ‘redding op
zee’. Een bijzonder nuttige oefening, zo
bleek. Marcellus: “Toen een paar weken later
iemand daadwerkelijk te water raakte, wist hij
wat hij moest doen: schoenen uit, kalm
blijven. Dit incident had een goede afloop;
wij konden de man redden. Iedereen wist hoe
te handelen en wie te waarschuwen. Daar
heeft de oefening zeker aan bijgedragen.”
Project manager Jeroen de Reus: “Iedereen is
enthousiast. Ook de klant, de havenauto
riteiten, die in de oefening hebben gepartici
peerd. De NINA Awareness Days zijn een
boost voor het veiligheidsbewustzijn en de
saamhorigheid: één familie, één doel.”

