Interview Jumbo – the maritime heavy lift company
Tamara van der Wel – QHSE Engineer
Voor het vervoeren van zware en complexe ladingen is Jumbo één van de grote spelers in
de wereld. In de afgelopen 10 jaar heeft Jumbo ook veel ervaring opgedaan in de offshore
industrie met het plaatsen van installaties op de zeebodem voor de olie- en gasindustrie.
Jumbo is een Nederlands familiebedrijf en bestaat bijna 50 jaar.
De Jumbo schepen vervoeren de meest bijzondere lading, denk bijvoorbeeld aan
mijnenvegers, locomotieven, onderdelen van windmolens of Liebherr kranen.

Tamara van der Wel is één van de 450 werknemers bij Jumbo. Zij werkt als QHSE Engineer
dit betekent dat zij meedenkt en –werkt om de veiligheid aan boord te verhogen en ervoor te
zorgen dat schepen aan alle wettelijke regels voldoen. Daarnaast is zij de vraagbaak voor
de schepen, bewaakt zij de kwaliteit en de certificeringen binnen Jumbo. Tamara vertelt dat
de veiligheid en gezondheid van het personeel een zeer hoge prioriteit binnen Jumbo heeft.

Zij weet als geen ander hoe belangrijk veiligheid is omdat zij voorheen zelf op zee heeft
gewerkt als maritiem officier en als machiniste. “Bij Jumbo hebben wij het ‘Stay Well’ safety
programma ontwikkeld waarbij wij als doel hebben de veiligheid op het hoogste niveau te
krijgen en te behouden. Een stuk bewustwording voor iedereen dus oog voor de omgeving
en oog voor elkaar. Dit bereiken wij door heel gerichte cursussen aan ons personeel te
geven waarbij de cursus ‘Basic Safety’ de basis is die alle collega’s gevolgd hebben of je nu
op kantoor werkt of op 1 van onze schepen”, vertelt Tamara.
Koninklijke Dirkzwager
Tamara: “Dirkzwager ken ik nog van mijn vorige werk bij Stolt Tankers en Seaway Heavy
Lifting. Ik heb met Dirkzwager contact opgenomen omdat wij op zoek waren naar een partij
die 24 uur per dag en 7 dagen in de week als aanspreekpunt kon optreden voor onze
scheepsbemanning. De Alert Service van Dirkzwager geeft de kapitein en zijn bemanning
een stuk rust en de zekerheid dat zij in geval van een calamiteit of nood maar één, voor
Jumbo speciaal toegekend telefoonnummer hoeven te bellen. Dirkzwager zorgt ervoor dat
alle betrokken collega’s geïnformeerd worden volgens een vooraf opgesteld schema”.
Toekomst
Binnenkort nemen wij onze nieuwste schepen in de vaart; de Jumbo Kinetic en de
Faimaster. Het zijn twee zusterschepen en de grootste in hun klasse. Hiermee kunnen we
ons nog meer onderscheiden in de heavy lift shipping en offshore markt. Ons streven is
voorop lopen en de beste zijn. Of het nu gaat om onze schepen of onze mensen; we doen
het voor onze klanten.”
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