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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/

Xploratie Coastline

Berend van de Kraats is 
oudonderzeebootcom
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.

Dit basisconcept kan vervolgens uitgroeien tot een netwerk van meerdere platforms 
die autonoom in het Caribisch gebied de vraag naar water(-behandeling) kunnen 
matchen met het aanbod. In dit geval betreft het niet alleen drinkwater maar 

ook water voor landbouw, grijswater en afvalwater(verwerking). Behoorlijke kans 
voor regionale rampenbestrijding, voedselveiligheid en klimaatweerbaarheid. Oftewel 
voor agrarische ondernemers, het bedrijfsleven, internationale hulporganisaties en 
(semi-)overheden. Dit complexe stakeholderveld noodzaakt samenwerkingen op 
vertrouwen. Samenwerkingen waarin twee FTE’s er drie worden en voortschrijdende 
technologie kunnen omarmen en een veranderende maatschappelijke vraag adaptief 
het hoofd kunnen bieden. Het is een proces waarin een balans gevonden dient te 
worden tussen vertrouwen om te bewegen en angst om wat te verliezen. OceansX, 
met haar onafhankelijke structuur, aanpak en principes, bouwt verder op dit soort 
samenwerkingen.

In gesprek met vertegenwoordigers van organisaties merken we dat, los van de gemeen-
schappelijke intentie, het proces vaak start, of vastloopt, vanuit zorgen over beschikbare 
(menselijke) capaciteit, Non Disclosure Agreements, Intellectual Property Rights, prefer-
red supplierships, etc. Uit onze ervaring blijkt dat een-op-eengesprekken buiten een 
zakelijke setting de basis voor samenwerking vaker en makkelijker gevonden worden. 
Indien de gemeenschappelijk intentie en drive aanwezig is, leidt dat tot een ‘laten we 
maar beginnen en dan kijken we wel waar we tegenaan lopen en hoe we dat gaan 
oplossen.’ En dát willen we juist vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst! Bij 
 OceansX bestaat zo’n overeenkomst inmiddels uit twee gedeelten. Een beschrijving van 
de samenwerking met het individu (de ‘Xplorer’) en een afgesproken kader met de orga-
nisatie waar hij of zij deel van uitmaakt. Mocht de relatie van het individu met zijn orga-
nisatie veranderen, zal de samenwerkingsovereenkomst opnieuw worden beschouwd. 
De samenwerking met de Xplorer is een psychologisch contract. Het bestaat uit een set 
principes vastgelegd in een manifest; als ik daar een beroep op deed waren de tranen, 
vreugde of loyaliteit het snelst aanwezig. Op zo’n contract, oprecht opgemaakt tussen 
twee individuen, kan je (en willen we als OceansX) vertrouwen. 

Het afgesproken kader met de organisatie wordt bepaald door zaken waar we ons aan 
moeten houden en zaken die we moeten vermijden. Van belang bij het opstellen is dat 
er vanuit de risico’s van het bedrijf moet worden geredeneerd. En dus niet vanuit de 
ervaring, verantwoordelijkheid of talenten van de Xplorer. Dit laatste is vergelijkbaar met 
de kaders die een commandant meegeeft aan zijn/haar wachtsofficier. Die kaders zeg-
gen, als het goed is, iets over de commandant en zijn capaciteiten om bij het overschrij-
den van de kaders nog altijd, vanuit eindverantwoordelijkheid, te kunnen handelen. Op 
die manier geeft hij/zij een wachtsofficier de meeste vrijheidsgraden mee en wordt diens 
potentieel optimaal benut.

‘Uit onze ervaring 
blijkt dat één op 
één gesprekken 

buiten een zakelijke 
setting de basis 

voor samenwerking 
vaker en makkelijker 
gevonden worden’

Met Xploratie Coastline willen we effectieve, efficiënte én duurzame humanitaire 
hulpverlening operaties ondersteunen. In de basis bestaat het Coastlineconcept 
uit een drijvend ponton met waterbehandelingsinstallaties. Deze installaties 
produceren en behandelen (drink)water met behulp van schone energie. De 
ponton is modulair opgebouwd en kan allerlei technieken integreren, zoals: 
reverse osmose, zuivering, revitalisatie, etc. Tijdens een ramp wordt het platform 
naar locatie gesleept en genereert het 1 miljoen liter drinkwater.


