
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

WELKOM! 
Het doel van deze nieuwsbrief is om u op de hoogte te houden over de activiteiten van 

de Vereniging VeiligheidsPlatform IJmond (VPIJ) want wij hebben de afgelopen maanden 

niet stilgezeten, integendeel! Nadat Clement, Jos en Herbert de fundaties hebben opge-

zet voor VPIJ, werd het tijd dat onze Vereniging een eigen aanspreekpunt ging krijgen. 

Vanaf eind juli heeft Carola Hamer de VPIJ gelederen versterkt als Verenigingsmanager. 

Carola heeft 12 jaren bij Danieli Corus BV gewerkt als Management Assistent Enginee-

ring en hiernaast  hield zij zich ook bezig met non-destructief onderzoek: het controleren 

van koelplaten, tuyeres en spare parts d.m.v. X-rays. Carola is dagelijks aanwezig vanaf 

07.15 uur tot 16.00 uur. U bent  van harte welkom in haar kantoor, kamer 2-13 op de 

tweede verdieping van het Tata Steel Training Centre. Op woensdagochtend vergadert 

hier ook het voltallige VPIJ bestuur van 09.00 uur tot 12.00 uur. Als u ons een bezoek 

wilt brengen dan bent u meer dan welkom.  U kunt een afspraak van te voren maken 

maar het hoeft niet.  Als u een issue heeft over veiligheid dan bent u bij VPIJ aan het 

juiste adres. Wij zullen dit vastleggen, in het bestuur bespreken en dit terugkoppelen.  

Ook wordt de website van VPIJ  geactualiseerd en proberen wij deze regelmatig te voor-

zien van informatie. Hier geldt ook: heeft u suggesties voor de website, deel deze met 

ons. Zie: www.vpij.nl 

In de agenda noteren: 23 november Motel Akersloot 

Wellicht heeft u het al genoteerd: 23 november hebben wij een ledenvergadering in 

Motel Akersloot Geesterweg 1A, 1921 NV Akersloot. Onze vergadering begint om 16.00 

uur. U bent vanaf 15.30 welkom. Na de vergadering is er uiteraard ruimte voor een hap-

je, een drankje en een praatje.  

VPIJ-leden in het jaar 2016 

Wij hebben ruim 32 leden, en daar zijn wij trots op. En het zullen er nog méér worden 

voor het jaar 2017. Daar zullen wij hard ons best voor gaan doen. Wij verwijzen u naar 

onze website waar u alle leden kunt vinden. Hier kunt u ook ons Intakeformulier voor 

het lidmaatschap VPIJ downloaden. 

VPIJ-Werkgroepen 

Inmiddels zijn er een aantal werkgroepen volop bezig om talrijke veilig-

heidsissues op te pakken, te bespreken en te verbeteren. Iedere werk-

groep vergadert in 6 sessies en is zeer zorgvuldig samengesteld uit VPIJ-

leden. Hierin zitten niet alleen managers maar ook werknemers 

(‘mensen van de werkvloer’) die dagelijks met veiligheidsissues worden 

geconfronteerd.  Enkele  actieve werkgroepen zijn:  

Werkgroep Handen van de Last, Toolboxen Werkvergunning, Uitzendbureaus, Stop & 

Go / LMRA,  Safety Alert Firma Personeel en E-learning. 
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Wist u dat: 

 VPIJ al meer dan 32 leden heeft? 

 Hiermee de target voor 2016 is 

behaald? 

 Er al aan veiligheid in de klassieke 
oudheid, Griekenland, werd gedaan? 
Zo bestonden o.a. de epimeletai 
emporiou (toezicht op handelsplaat-
sen en -verrichtingen), de epimeletai 
tōn neōriōn (toezicht over de staats-
scheepswerven). 

 

 

 

 
 

 Sport en  Veiligheid: ruim 3.1 miljoen 
mensen doen aan fitness. Hoewel het 
een veilige sport is, raken elk jaar 
toch meer dan 370.000 fitnessers 
geblesseerd! 

Heeft u vragen of suggesties voor 
deze nieuwsbrief? Neem contact  
op met Carola Hamer. 

Het VPIJ bestuur v.l.n.r.: Jos Bruijns, 

Herbert van Willigen, Carola Hamer en 

Clement Kieftenbeld. 
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Alles begint met analyseren. Na onze opricting is het Dagelijks Bestuur van VPIJ in augustus 

gestart met een analyse van de ongevallen van contractors over de afgelopen 7 jaar. Het 

gaat hierbij om ruim 1000 (!) ongevallen waarvan bij ruim 300 een ziekenhuisbehandeling 

noodzakelijk was en waarvan er 43 tot verzuim hebben geleid. De analyse heeft ons inzicht 

gebracht waar onze aandachtspunten liggen, bijvoorbeeld: 

 De ongevallenfrequentie van contractors bij IJzer en Staal is de laatste jaren lager dan 

in de overige gebieden. Vraag is of IJzer en Staal ‘best practices’ in huis heeft en heb-

ben toepast, en of andere gebieden hiervan kunnen leren. 

 Medewerkers van uitzendbureaus blijken aanzienlijk meer bij ongevallen betrokken te 

zijn  dan medewerkers van meer specifieke firma’s op het gebied van onderhoud, 

transport en overige productiediensten. 

 Medewerkers van firma’s met een beperkte hoeveelheid lokale manuren blijken meer 

bij ongevallen betrokken te zijn dan medewerkers van meer reguliere firma’s met een 

groter werkpakket in IJmuiden. 

Het bovenstaande is slechts een “voorproefje” van de uitkomsten van de analyse , de volle-

dige analyse wordt in de  ledenvergadering in Motel Akersloot op  23 november aanstaande  

gepresenteerd . 

 

Carola in gesprek met……. 

In iedere nieuwsbrief stelt Carola een 4-tal vragen aan een 

VPIJ –lid. In deze eerste nieuwsbrief heeft zij aan Frits 

Hoole (Manager Regio Noord en Offshore) van Stork een 

aantal vragen voorgelegd. 

1- Frits, beschrijf jezelf eens in een aantal woorden: “Ik denk dat ik pragmatisch, goed bena-

derbaar, zakelijk, een doener, sportief (kickboks training) en vasthoudend ben. Bovendien 

ben ik een levensgenieter, motorrijder, rijd ik een oldtimer en doe ik vrijwilligerswerk voor 

o.a. KIKA en  Opkikker. 

2 - Hoe ziet jouw dag eruit bij Stork? “ Geen één dag ziet er hetzelfde uit. Mijn dag begint 

vroeg, om 05.30 uur en ga ik eerst met de hond wandelen. Terwijl ik wandel neem ik de 

week bij Stork in gedachten door zodat deze in mijn hoofd zit. Ongemerkt maak ik een prio-

riteitenlijst en als deze overhoop wordt gehaald heb ik daar geen moeite meer mee, zo flexi-

bel ben ik wel geworden.  Mijn rode draad in mijn werk is het  Asset Maintenance Model, 

dit houdt in dat wij Tata een grote toegevoegde waarde kunnen bieden: bijv. bij een onder-

houd de juiste mensen met de juiste middelen, houding  en P.B.M. kunnen aanbieden. Hier-

door boek je tijdwinst bij de klant. 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou? “Dat is een manier van leven geworden, 

zowel  privé als werk.  Mijn gezin en ik parkeren de auto altijd achteruit in. Bij een theater-

bezoek kijken wij altijd waar de nooduitgangen zich bevinden. Handen altijd aan de trapleu-

ning.  

 4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ? “VPIJ moet doorgaan op de ingeslagen 

weg. Ik zou het ook waarderen als kleinere bedrijven lid gaan worden. VPIJ zou ook meer 

exposure moeten krijgen op het Tata terrein zelf. ik denk aan borden etc. 

Zelfs Fokke en Sukke ….. 

Houden zich met Veiligheid bezig! 

 

 

 

Frits Hoole: “Veiligheid is com-

pleet in mijn leven geïntegreerd, 

zowel privé als werk” 
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VPIJ-leden en Veiligheid 
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