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Wie zijn wij en wat doen wij?



Het VeiligheidsPlatform IJmond hanteert 
de volgende strategie:
• Werkgroepen, samengesteld uit firma en Tata medewerkers, komen tot 

oplossingen voor een veilige werkplek.

• Het dagelijks bestuur formeert de werkgroepen, faciliteert en zorgt voor 
draagvlak van de uitkomsten.

• De bedrijfschefs van Tata Steel en firma directeuren waarborgen samen de 
implementatie van de oplossingen.

Wij zoeken directeuren die:
• Geloven dat je samen het verschil kan maken in veiligheid.

• Geloven dat er in veiligheid geen concurrentie is.

• Geld en tijd willen investeren in een veilige werkplek voor firma en 
Tata medewerkers.

• Geloven in oplossingen voortgebracht door werkgroepen samen-
gesteld uit firma en Tata medewerkers.

Wie zijn wij:
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

• Clement Kieftenbeld
• Jos Bruijns
• Herbert van Willigen
• Carola Hamer (secr.)

Toelatingseisen om lid te worden: 
• Alleen op basis van vrijwilligheid.

• Alleen operationele firma’s (“in the line of fire”).

• Continuïteit in werkzaamheden op het Tata terrein.

• De VPIJ leden betalen een hoofdelijke contributie, waarvan het 
bedrag jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

• Aanmelding bij VPIJ dient schriftelijk te geschieden door middel van 
het bijgevoegde intakeformulier ingevuld en ondertekend per mail 
(info@vpij.nl) naar ons toe te sturen.

Genomen initiatieven:
• Oprichting van het Safety Centre.

• Gezamenlijke VOR door firma- 
directeuren en Tata management.

• Ontwikkeling van de E-learning  
Werkvergunning.

• Verbetering van de specificaties 
voor ingehuurd personeel.

Meld je aan!

Lid worden?

Samen staan wij sterk! ÉÉN in veiligheid!
VeiligheidsPlatform IJmond werkt vanuit een visie waarin o.a. gedrag, 
bewustzijn, bedrijfscultuur en techniek nauwkeurig worden bekeken en met 
elkaar in verband worden gebracht. 

Dit wordt gerealiseerd middels samenwerking en overleg met alle VPIJ leden 
in de ruimste zin van het woord. Veiligheid houdt immers niet alleen in werken 
met veilige en goedgekeurde middelen!


