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A
ls commandant van een onderzeeboot ben ik ervan doordrongen dat alles een 
limiet heeft. De duikdiepte is gelimiteerd door de dikte van de drukhuid, de 
veilige naderingsafstand is gelimiteerd door snelheid, de afstand tot de kust 
door de hoeveelheid water onder de kiel, het operatiegebied door de politieke 

risicobereidheid en de keuze van het havenbezoek door het beschikbare budget vanuit 
de organisatie.
Alles dus, behalve het potentieel van de mensen. Dat potentieel zo volledig mogelijk be-
nutten, daar maakte ik als commandant mijn werk van. Op elk moment, in elke situatie. 
Juist bij toenemende complexiteit of onvoorspelbaarheid.
Dit menselijk potentieel laat zich lastig direct sturen of richten. Het floreert onder be-
paalde omstandigheden. Dan ontstaat het. Vaak juist op het moment dat het het meest 
nodig is. Het zijn die momenten in een team waarin één plus één drie wordt.
Het gaat dus om het inregelen van omstandigheden,  waarin mensen zich veilig, vrij en 
verbonden voelen en het vertrouwen hebben en krijgen om bij te dragen aan de over-
koepelende missie.
Voor het project Oceans1 bieden we deze omstandigheden, zodat bemanningen die 
ernaar streven om de ecologische voetafdruk van hun schip te verminderen daar zo goed 
mogelijk in slagen. Allemaal in het kader van de CO

2
-emissie doelstellingen, zoals opge-

steld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Met onze platforms bieden 
we een spelomgeving, waarin bemanningen het tegen elkaar kunnen opnemen door 
het uitvoeren van leuke missies en challenges. Ze kunnen punten verdienen door kennis 
met elkaar te delen. Ze krijgen data gedreven inzichten teruggekoppeld en ze krijgen 
inzicht in de verandering van hun houding en gedrag. Oftewel, we brengen het menselijk 
potentieel in beweging rondom dit complexe, organisatie-overstijgende thema.
Weten we zeker dat CO

2
-uitstoot het klimaatprobleem oplost? Anders gezegd, weten 

we zeker dat we de juiste richting op bewegen? Nee, dat weten we niet. Wat we wel 
weten is dat het klimaat een serieuze speler is waar ontzettend veel van afhankelijk is én 
dat het daarom veel mensen intrinsiek motiveert. Eenmaal in (een collectieve en intrinsiek 
gemotiveerde) beweging is koers wijzigen naar aanleiding van nieuwe inzichten mogelijk 
zonder dat we het schip hoeven af te schrijven. De bestemming ligt immers vast; met 
elkaar zorgen voor ons klimaat.
Waarom zo moeilijk doen als technische innovaties nul-emissies al mogelijk maken? 
Batterij-technologie, schone brandstoffen, waterstof en/of nucleair zijn de oplossingen, 
toch? Helaas, de confrontatie tussen nieuwe technologie en de echte (bewegende) we-
reld is toch vaak harder dan gehoopt. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat de oplossing 
een combinatie is van al die moderne techniek. Het is zeer complex: alles is met elkaar 
verbonden en heeft invloed op elkaar.
Zonder aandacht voor sociale innovatie is het implementeren van technische innovatie 
inefficiënt of zelfs gedoemd te mislukken. Met als mogelijk gevolg dat projecten vastlo-
pen, dat we verzanden in het verantwoorden van tegenslagen terwijl de bedrijfsrisico’s 
zich opstapelen. Sociale innovatie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en 
daarom is het verdienmodel diffuus. The soft stuff… is always the hard stuff. Laten we 
met het moeilijkste beginnen, dan kan het daarna alleen maar makkelijker worden, wel-
licht gaat het vanzelf!  Met Oceans1 voegen we de daad bij het woord.

Oplossen vanuit beweging dus. Ook geïnteresseerd in de andere vier  
bewegingen van OceansX? Ga naar www.OceansX.nl
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Blijf in contact!
• berend@oceansx.nl voor reacties en tips

• www.oceansx.nl voor meer informatie. 

• Volg ons op Instagram via @oceansx.nl en op LinkedIn via /company/oceansx
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