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L.S., 

 

Het Koninklijk Instituut voor de Marine nodigt u en uw leden uit voor een unieke 

middag met als thema ‘De herintroductie van Crew Resource Management (CRM)’ 

op woensdag 14 november. 

 

Met het tot stand komen van de Manila amendments behorende bij het STCW 

verdrag is bepaald dat iedere maritieme officier specifieke competenties mbt 

leiderschap en teamwerk moet bezitten en dat iedere opvarende een 

assertiviteitstraining moet hebben gehad. In eerste instanties wekt dit de indruk 

van nog meer werk en nog meer opleidingen. Wij zijn echter een andere mening 

toegedaan en stellen dat dit al jaren gebeurt, maar wellicht te vrijblijvend zonder 

vastgestelde eisen aan het pakket. Overgekomen van de vliegwereld kennen wij, 

de maritieme sector, immers al jaren ‘Resource Management’ of dat nu Bridge, 

Maritime of Crew Resource Management is. 

 

Tijdens deze themamiddag willen wij met u CRM herontdekken. Wij geven u onze 

visie op het belang van CRM voor de maritieme sector, waarbij u een indruk krijgt 

van de kracht en tegelijkertijd de eenvoud van de ‘seven skills’, de 

toepasbaarheid van deze ‘skills’ in een willekeurig team (met oog voor het 

individu) en de overeenkomst met de Manila amendments. Tevens geven we u 

kort enig inzicht in de inbedding van CRM in het vaktechnisch onderwijs op het 

KIM en hoe we hiermee verder willen. 

 

Indeling van de middag: 

1515 – 1530: Aankomst in de foyer van Enys House 

1530 – 1540: Welkomstwoord door KTZ drs. C.L. Turnhout 

1540 – 1700: Lezing door dhr. J.A. Bloemberg 

1700 – 1715: Vragenronde & afsluiting 

1715 – 1800: Afsluitende borrel in de foyer van Enys House 
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Deze themamiddag vindt plaats in de tweede Maritime Week, die wordt gehouden 

van 8 tot en met 17 november 2012. Tijdens deze week organiseert Nederland 

Maritiem Land (NML) een recordpoging Maritieme Gastlessen.  Het betreft hier 

een officiële Guinness Book of Records poging, waarbij in één week door het hele 

land maritieme gastlessen en voordrachten worden georganiseerd. Doel van de 

recordpoging is om zichtbaar te maken, hoe interessant en uitdagend het is, om 

in de maritieme sectoren te leren en werken. Middels deze themamiddag wil ook 

het Koninklijk Instituut voor de Marine hier zijn steentje aan bijdragen. 

 

Aangezien het een officiële recordpoging betreft moeten wij een (getekende) 

gastenlijst & foto’s overhandigen. Vandaar dat wij niet alleen vragen om een 

opgave van deelname te doen (voor vrijdag 9 november), maar op de dag zelf 

eveneens de deelname lijst te paraferen. Ik hoop u in grote getale te mogen 

verwelkomen. 

 

 

 

 

COMMANDANT OPLEIDINGEN KIM 

 

 

 

 

Drs. C.L. Turnhout 

Kapitein ter zee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.V.P bij voorkeur per email aan Mevr. Bosse MH.Bosse@mindef.nl 
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