
Leiderschap aan boord
Capt. Anne Zijlstra

Introductie:

1974-1978 stuurman bij Phs van Ommeren        

1978-2012 stuurman, kapitein (sinds 1987) bij
Vroon B.V.

2012-2013 outfitting inspector nieuwbouw
veeschepen China Guangdong   

2013-heden 50% varend voor agentschap
Oceanwide en 50% STS overslag 
superintendent voor LTT 



MV Zwijndrecht (bulkcarrier)



MV Waardrecht (vrachtschip)



MV Iglo Express (koelschip)



MV Asian Dynasty (auto carrier)



MPV Ortelius (expeditieschip)



MV Marietje Andrea 
(cement/kustvaarder)



MV Marietje Andrea 
(cement/kustvaarder)



MV Corriedale Express 
(schapenschip) mijn favoriet



MV Sahiwal Express (koeienschip)

Koeien          
avontuurlijker



MT Iver exporter 
(produkten/chemicaliën tanker)(HRO)



MT Iver Exporter op zee



MT Iver Experience in Curacao



Soorten Risico's

Algemeen

Gevaren 

Impact

Per Schip afhankelijk van de lading



Gezien door de scheepseigenaar



Gezien door de verzekeraars



Gezien door de charteraars



Gezien door mensen aan de wal



Gezien door de buurkinderen



Gezien door zijn moeder 
en 1e stuurman 



Dat was nostalgie…
Hedendaagse functie van kapitein

Vanzelfsprekend

Diverse schepen, verschillende stijlen, 
leiderschap.

Gevaarlijke stoffen: HRO.



Sts mooring operation



Bemanning van een tanker



Specifieke omstandigheden

 24/7 allen aan boord

Niet terugtrekken

 Familieband creëren

Aan wal vaak slangenkuil. Aan boord zijn kaarten geschud. 

 Team soms makkelijker te vormen aan boord dan a/d wal.

Bij incidenten niet altijd noodzakelijk ontslag (koffers 
pakken)

Sommige bemanningsleden kunnen veel invloed hebben, 
dit detecteren.



Mijn visie, wat wil ik graag

Bemanning moet meer doen dan “orders volgen”, 
”geen last van me hebben” etc.

Mijn10 geboden:

1. hard werken
2. veel uren
3. voldoende rust
4. assertief
5. proactief
6. automatisch rapporteren/melden
7. automatisch ideeën melden tot verbetering
8. volgen van procedures
9. niet routinematig werken
10.   gezond verstand gebruiken  



Aanpak

Mijn 10 geboden zijn moeilijk af te dwingen

Verschil in aanpak in bemanningen 7-8 personen 
en bemanningen van 50 personen of meer.

Essentie:

• Vertrouwen winnen

• Verdiepen in mensen

• Hoe lopen de hazen?

• Wanneer kan een bemanningslid presteren? 



Regels van Kantoor

Procedures

Incident--> niet aan de procedures gehouden 

Schepen aan eind van “Blame” lijn



Communicatie
Niet gek!

Incident → Allen bij elkaar

Evaluatie na oefening

Oefeningen aankondigen

Toolbox meetings tijdens koffie

Safety meetings faciliteren

Neem de betrokkenen serieus

Vertel waar het om gaat

Briefjes helpen minder

Announcement board wel 



Stijl van leidinggeven

Nationaliteiten:

Zuidoost Aziaten

Russen Oost Europeanen 

West Europeanen, Nederlanders

Ieder beleeft leider verschillend

Als leider ben je leider



Zorgen en pesten

Neem zorgen serieus

Geldzorgen thuis

Geldzorgen directe familie

Wees alert
Een gepest iemand functioneert niet
Direct maatregelen nemen



Ziekte

Ziek zijn --> dokter

Simulatie

Vermeende ziekte



Geloof en Bijgeloof

Neem alle geloven serieus

Strenge geloven, afspraken maken

Geloof faciliteren

Bijgeloof: ook serieus nemen



Recreatie aan boord

Sport 

Spel

Feesten: verjaardagen en feestdagen 



Kerst op zee



Neptunus



Basketbal



Prijsuitreiking



Paardenrace spel



Koninginnedag



Modern poppenkast



Huidige hindernissen voor 
samenhang bemanning

I.S.P.S. (911)  

Zero tolerance policy

Internet

Privé films op laptop

Buffet eten etc.

Vroeger voer je; nu werk je op zee.



Conclusie

Geslaagd leiderschap aan boord staat of valt 
met je bemanning 

Train ze voor de 10 geboden

Maak een team dat elkaar vertrouwt



Dialoog


