
I
n mijn eerste column heb ik OceansX geïntroduceerd en de aanleiding daartoe. In de 
tweede ben ik daar dieper op ingegaan en de noodzaak van een roadmap benoemd 
om de volledige ambitie van OceansX te realiseren.

Met veel leuke en oprechte reacties tot gevolg: ‘Gaaf dat je dit doet, het is nodig!’, 
‘Unieke kans, hiermee gaat Defensie toch maar weer voorop!’ En ook: ‘Doe mij een lol, 
leg het concept gewoon eens uit in een voor mij begrijpelijke taal op één A-4!’
Het mooie van het concept is ook meteen het ongrijpbare. Er is niet één verhaal, het is 
een verzameling van verhalen. Het is een permanente beweging naar een volgende, nog 
niet in detail vastgelegde vorm. Mensen sluiten aan op basis van individuele overweging. 
Iedereen op zijn eigen moment en passende manier. Oftewel, ze creëren allemaal hun 
eigen verhaal. De uitdaging is of we, als maatschappij, de onzekerheid van een zich ont-
wikkelende beweging kunnen omarmen.

OceansX is een omgeving waarin menselijk vermogen, op basis van intrinsieke motivatie, 
zich verzamelt rondom maatschappelijke activiteiten. Dit collectief ontwikkelt met minder 
inspanning, in minder tijd en minder middelen meer impact. Vanuit beweging. De tradi-
tionele, nu nog geldende één-op-één koppeling tussen menselijke capaciteit en resultaat 
verdwijnt daarbij. OceansX experimenteert met het faciliteren van deze nieuwe manier 
van werken. Met als doel ons arbeidspotentieel veel beter zijn weg te laten vinden om 
duurzaam bij te dragen aan de onbekende wereld van morgen.

De verandering zijn
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Maar genoeg daarover. Laten we het definitie-gestoei de komende columns meer losla-
ten. Door het beschrijven van dagelijkse ervaringen ga ik praktische aspecten naar voren 
brengen waardoor OceansX vorm krijgt.

Medio 2019 is er in de maritieme sector een Green deal getekend om de CO2-uitstoot 
van de zeevaart te reduceren. In deze Green deal zijn intenties afgesproken. Nagenoeg 
de gehele maritieme sector heeft zijn handtekening onder deze deal gezet. Een mooie 
stap. Maar wat ook hier blijkt is dat collectieve intenties zich weerbarstig laten omzetten 
in collectieve beweging. 

Daarom organiseert OceansX een CO2-challenge (Oceans-1). De bemanning die het 
meeste onderneemt om zijn CO2-footprint te reduceren wint. Met data analyse geeft 

Oceans-1 dagelijks terugkoppeling aan de bemanning via een online platform. Daarnaast 
kunnen punten verdiend worden met het aangaan van uitdagingen en het delen en 
opdoen van kennis en ervaringen.
Inmiddels zijn ongeveer 300 zeevarenden bij de challenge aangesloten. Vijf bemannin-
gen van de marine, drie schepen met bemanningen van de Rijksrederij en twee schepen 
met bemanningen van de politie. Komende maand gaan we commerciële rederijen 
actief benaderen. We werken inmiddels al intensief samen met TU-delft, Hogeschool 
Rotterdam, Defensie Materieel Organisatie, Damen Services, het kennisinstituut ProSea 
en CZSK om Oceans-1 te ondersteunen. Deze groep bedrijven en (overheids)instellingen 
breidt zich gestaag uit.

De afstand tussen verschillende afdelingen en organisaties zie je tijdens de voorbereiding 
op de challenge al verdwijnen. Zo geniet ik van de interactie als het data-science team 
van Oceans-1 een kop koffie drinkt met de deelnemende operationele eenheden van de 
marine: ‘Dus jullie kunnen uitzoeken wat de meest efficiënte vaart is? Kunnen jullie ook 
inzicht geven in de impact van Informatie Gestuurd Optreden? En wat dat betekent voor 
de machinekamer configuratie van onze toekomstige schepen?’ Maar ook de vraag: ‘Als 
we een vegetarische dag organiseren krijgen we dan ook challenge-punten?’

Deze gesprekken zijn nog maar het begin van de OceansX beweging. Verbinding werkt 
namelijk niet alleen voor CO2-reductie of sociale veiligheid. Het is ook de manier om te 
voorkomen dat er, al dan niet per ongeluk, Boeings uit de lucht worden geschoten.

Blijf in contact!
•  berend@oceansx.nl voor reacties en tips. Dat geeft zuurstof aan OceansX! 

•  www.oceansx.nl voor meer informatie 

•   Volg ons op:        oceansx.nl en       /company/oceansx
 
OceansX… you and me, doing what is valuable!

Scan de code en bekijk  
het project Oceans-1!


