
De verandering zijn

Blijf in contact!
• Bekijk www.Oceansx.nl – Oplossen vanuit beweging

• berend@oceansx.nl voor reacties en tips

• Volg ons op       @oceansx.nl en       /company/oceans/

Onderlinge verbinding & triggers

Berend van de Kraats is 
oud-onderzeebootcom-
mandant en initiatiefnemer 
van BOOST. Met de maat-
schappelijk geïntegreerde 
doetank OceansX werkt 
hij nu aan een nieuwe 
manier van organiseren. 
Hierin staat het mense-
lijk potentieel centraal en 
wordt het volledig ingezet 
om te werken aan wat ons 
dierbaar is.

In een onderzeeboot onder water is het verhaal waarmee we schaken al snel ‘boeiend’. 
Krijgen we het verhaal ook zo boeiend als de context niet vastomlijnd is, zoals duur-
zaamheid, inclusiviteit en innovatie? OceansX onderzoekt dat met haar Xploraties.

In mijn vorige column ben ik ingegaan op het formuleren van zo’n boeiend verhaal. De 
take away: liever het verhaal groter maken om zoveel mogelijk mensen blijvend te bin-
den. Naast het boeiende verhaal waren er nog twee andere essentiële ingrediënten voor 
een ‘Xploratie’: het faciliteren van open verbindingen en het inbouwen van consistente 
triggers. Aan de hand van Xploratie Oceans1 ga ik daar op in.

Oceans1 biedt een spel voor bemanningen van schepen. Zij kunnen punten verdienen 
door korte filmpjes met andere deelnemers te delen. Het gaat om activiteiten die de 
 voetafdruk (footprint) van het schip verkleinen. Een open verbinding dus. Vaak inspi-
rerend en soms geruststellend omdat het bij anderen ook niet loopt zoals ze hadden 
gehoopt. Ook worden met regelmaat datasets verzameld. Deze datasets ondersteunen, 
naast concrete terugkoppeling van de genomen acties, de digitale transitie naar data 
voor efficiënt onderhoud. Vlak na de zomervakantie hebben we een goede kick-off 
gehad met de vijf deelnemende schepen van de Koninklijke Marine. In totaal doen er 
negen schepen mee met Oceans1, waaronder ook schepen van de Deense Marine en 
van Oord. Voor veel bemanningen was het najaarsprogramma echter gevuld, waardoor 
in die periode hun Xploratie niet veel aandacht kon krijgen. Begrijpelijk. En nu?

Op zo’n moment is er een trigger nodig. Dus lanceerden we tijdens kerst de ‘Christmas 
Mission’ (zie QR-code). Een missie die specifiek uitvoerbaar was tijdens het verlof: zo 
min mogelijk energie verbruiken. We hebben de enthousiastelingen opgezocht, filmpjes 
gemaakt en de dataverzameling gestroomlijnd. Zelfs de verlichting in de grootste kerst-
boom van Noord Holland werd onderwerp van gesprek! Of de Christmas Mission resul-
taat oplevert? Aandacht levert altijd wat op. Uiteindelijk zou het mooi zijn als Oceans1-
activiteiten wekelijks worden meegenomen in het MT-overleg of in elke havenbriefing. 
Pas dán is de bemanning zelf eigenaar van de benodigde triggers.

Om daar te komen is onderlinge (open) verbinding tussen de stakeholders van de be-
manningen ook cruciaal. Rondom de footprint heb ik het dan over opwerkautoriteiten, 
de Arbo & milieubureaus en de instandhoudingsafdelingen. Door als stakeholders onder-
ling te verbinden kunnen zij gecoördineerd de bemanning benaderen en ze optimaal on-
dersteunen in hun beweging. Echter, door de organisatorische verkokering zijn taken en 
verantwoordelijkheden van deze stakeholders te zeer opgedeeld. Om de bemanningen 
te bereiken worden vervolgens veel gelijkwaardige activiteiten onderzocht en onderno-
men waardoor de werkdruk overal als onnodig hoog wordt ervaren. Kortom, dáár zit 
nog veel inefficiëntie en kan veel menselijk potentieel beter ingezet worden.

In elk boeiend transitie- of innovatieverhaal (waaronder duurzaamheid, inclusiviteit, 
digitalisering, human capital, etc.) blijft het op zijn tijd consistent triggeren van de mens 
een belangrijke factor. Als de praktijkexperts in verbinding staan gaat dat duidelijk snel-
ler. Maar om het proces verder te versnellen is het óók essentieel dat de ondersteunende 
instanties openlijk verbinden.

'Uiteindelijk zou het 
mooi zijn als Oceans1-
activiteiten wekelijks 

worden meegenomen 
in het MT-overleg of 
in elke havenbriefing’
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