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foto cover: Proefopstelling van de HIL open
water test, met ingetekend de dieselmotor.
Behorend bij het artikel 'Hardware in the
Loop' (foto Huijgens/Vrijdag)

ROB PULLES, VOORZITTER KVMO

Column

O

ok in dit Marineblad weer artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Van de
toepassing van Virtual Reality tijdens opleiding en training, via een nieuwe
onderzoeksmethode voor het testen van scheepsvoortstuwing naar het
onderwerp mensenrechten bij maritieme operaties. Waar marineofficieren zich
toch allemaal mee bezighouden!
Wat bijna alle artikelen gemeenschappelijk hebben is dat
ze aanbevelen bepaalde dingen anders te gaan doen.
Veranderingen dus. Gelukkig hebben alle artikelen ook gemeen
dat ze niet sec verandering bepleiten maar vooral verbetering.
Beter nieuwe apparatuur testen, beter oefenen, beter
produceren, beter mensenrechten beschermen. Volgens mij is
verbeteren de essentie van veranderen. En dat betekent wat
mij betreft omgekeerd dus ook dat als een verandering geen
verbetering is, we deze achterwege kunnen laten.
Een veel voorkomende eigenschap van veranderingen, innovaties en vernieuwingen is
dat ze in het begin niet altijd goed gaan. Misschien was toch niet alles helemaal goed
doordacht, of liepen zaken anders dan gepland. Dat kan erg vervelend, tijdrovend,
duur of zelfs gevaarlijk zijn. Een risico daarbij is dat men de tijdelijke tegenslag ziet als
het niet werken van de verandering. En dat men die verandering (verbetering!) dus
niet zou moeten doorzetten. Juist dan is het belangrijk om vol te houden en de drive
te behouden om de verbetering door te zetten. Daarbij moet men uiteraard niet blind
doorstomen. Signalen die aangeven dat er iets niet goed gaat, moeten worden opgepikt
en meegenomen in de verdere verbetering.
Naast de kinderziektes kan een verbetering zorgen voor iets dat nog nooit eerder is
gebeurd. Een dichte brug op een schip, een waterdichte deur die met één hendel open
en dicht gaat (de Royal Navy vond dat deze eeuw pas een goed idee), een daglicht
commandocentrale, onbemande machinekamers en TC’s, geen papieren kaart meer op
de brug, vrouwen bij de onderzeedienst, ga zo maar door. Tegen al deze veranderingen
is weerstand geweest, vaak omdat ze onbekend waren en men het oude vertrouwde
niet kwijt wilde. Achteraf bleek dat ze toch allemaal verbeteringen waren en nu weten
we niet beter.
Even een kleine sidestep: de discussie over de COVID-vaccins vind ik in deze categorie
vallen. Ja, ze zijn nieuw en ja, ze zijn snel ontwikkeld, sneller dan ooit tevoren. En dat
roept weerstand op. Kan zo snel invoeren wel goed zijn, zijn ze wel voldoende getest?
Ik heb daar vertrouwen in. Als de maat voor betrouwbaarheid van iets de tijdsduur van
de ontwikkeling daarvan is, dan zou het alleen maar langer gaan duren voor innovaties
plaatsvinden, immers hoe later die innovaties dan komen, hoe betrouwbaarder ze
zouden zijn! En ook bij de invoering van de vaccins zullen er dingen misgaan. Maar ik
denk dat de vaccinaties voor een enorme verbetering zullen zorgen en dat het daarom
hard nodig is ze in te voeren.
Terug naar dit Marineblad. Alle artikelen komen van mensen uit de praktijk, die zien
welke veranderingen, verbeteringen er nodig zijn. Dat vergroot volgens mij juist de kans
van slagen van die veranderingen: ze komen vanuit de organisatie, er is al draagvlak en
er is al gezien wat er echt nodig is. Onze cartoonist Henk Boomstra slaat hierover, zoals
gebruikelijk, de spijker weer vol op z’n kop. Ik wens u veel leesplezier en vooral inspiratie
toe en ik nodig u uit uw eigen ideeën en verbetering naar voren te brengen. En gebruik
daar vooral uw Marineblad voor!
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