
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

WELKOM! 
Op 1 april is de teller van het bord met verzuimongevallen en de ongevallen met beperkte 
inzetbaarheid  op het Tata terrein op 0 gezet. De ongevalsvrije dagen tellen wel door. Dit 
schept vaak verwarring. Deze maand hebben wij goed doorstaan en wij hopen dat deze 
dalende lijn v.w.b. de ongevallen een voorbode is voor de rest van het jaar. Aan VPIJ zal het 
niet liggen: wij hebben momenteel een tiental zeer actieve werkgroepen die zich met een 
verscheidenheid aan vraagstukken op het gebied van Veiligheid bezighoudt. De nieuwste 
werkgroep is vrijdag 21 april van start gegaan: Werkgroep Communicatiestructuur Blokstil-
stand en Jaarrevisies Tata Steel. Een groep van 12(!) man met een afvaardiging van VPIJ 
firma’s en Tata Steel. Op de ledenvergadering van 4 mei wordt er een overzicht en status 
gepresenteerd van de werkgroepen. 
 

Laatste Veiligheidsbijeenkomst  
 
Op 21 april jl. vond (voorlopig) de laatste Veiligheids-
bijeenkomst plaats in het Dudokhuis. Tussen de 150 
deelnemers waren ook Eise Jan Wattel, Bernardo de 
Langen, Govert Kockelkoren en Luc Bol (Tata Steel) 
aanwezig. VPIJ kan terugkijken op een succesvolle 
reeks waar ruim 1300 man aan heeft deelgenomen. 
Het vervolgtraject van deze Veiligheidsbijeenkom-
sten wordt binnenkort georganiseerd: de Veilig-
heidstrainingen. Houd onze website hiervoor in de 
gaten. Deze trainingen zullen door R. Bekker (Chemconsult) worden gegeven. Het betreft 
hier 4 dagdelen die gedurende 2 jaren kunnen worden gevolgd. De reeks wordt afgesloten 
met het uitreiken van een certificaat bij volledige deelname. 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey stond aan de wieg van de oprichting van VPIJ: eind 2014 is VPIJ opgericht en bestond 

destijds uit 4 clusters. Als voorzitter heeft hij een belangrijke rol vervuld in het verder ont-

wikkelen van VPIJ. Onder de bezielende leiding van een speciale werkgroep, waar Jeffrey 

ook een enthousiaste rol in vervulde, is VPIJ in maart 2016 een vereniging geworden. Sinds 

1 februari jl. is Jeffrey niet meer werkzaam bij Contract Management van Tata Steel maar is 

hij Program Manager Technology Readiness bij Manufacturing, afdeling Technical General. 

Jeffrey wordt opgevolgd door Bernardo de Langen en heeft o.a. zijn VPIJ stokje aan hem 

overhandigd. Op 7 april jl. hebben wij tijdens het VPIJ klank-

bordoverleg afscheid genomen van Jeffrey en is Bernardo 

binnen VPIJ welkom geheten.  Bernardo heeft van 2009 tot 

2013 bij NedTrain gewerkt als Project en Program Manager. 

Vanaf 2013 werkt Bernardo bij Tata Steel. Op dit moment is 

hij werkzaam als Manager Contract & Shutdown Manage-

ment. Wij wensen Bernardo en Jeffrey veel succes toe! 
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Wist u dat: 

 VPIJ weer een nieuw lid heeft? De 

teller staat op 43 leden. Het is Mega-

con  (Industrial Services) uit Velsen -

Nrd. Zij zijn gespecialiseerd in het bou-

wen, leveren en onderhouden van 

grote tot zeer grote industriële installa-

ties 

 De meldkamer van de Dienst Bedrijfs-

beveiliging is aangesloten bij de lande-

lijke afhandeling van spoedeisende 

hulpverlening?  Voor medische spoed-

gevallen word je nu doorverbonden 

naar de regionale meldkamer in Haar-

lem wanneer je 5X5 belt. 

 Op vrijdag 2 juni vanaf 16.00 uur voor 

de zesde keer het recreatieve ICGT 

Bedrijven voetbaltoernooi wordt geor-

ganiseerd?  Dit is een jaarlijks terugke-

rend evenement. Voor meer info: 

www.bedrijventoernooi.nl of bel 0251-

497227 

 In ‘Over Staal’ week 18 over VPIJ een 

artikel is geschreven? Met dank aan 

Inge van Geffen. 

 4 mei a.s. wederom een ledenvergade-

ring plaatsvindt? In hotel Akersloot. 

Het bestuur van VPIJ hoopt op een 

mooie opkomst van haar leden. 

 Er een forum op onze website is geïn-

stalleerd?  Hierdoor is het mogelijk om 

over talloze onderwerpen van gedach-

ten te wisselen. Zie: http://vpij.nl/

forums/forum/vpij-forum/ 

 

MEDEDELING 

Het secretariaat van VPIJ is van 8 
t/m 19 mei wegens vakantie af-
wezig. C. Kieftenbeld en J. Bruijns 
zijn wel bereikbaar per mail/
mobiel. 
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V.l.n.r. H. v . den Bergh, R. Bekker,  H. 

v. Willigen, E. J. Wattel, G. Kockelko-

ren, C. Kieftenbeld en L. Bol 

Afscheid Jeffrey Flemming 
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Carola in gesprek met……  

Frank Sminia (VSA Techni-

sche Service BV) 
1- Frank, beschrijf jezelf eens in een aantal 

woorden?  

‘Zeer gedreven, vooruitstrevend, geniet er-

van om collega’s te motiveren en VSA Technische Service als team, naar een hoger niveau 

te brengen.’ 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Wij beginnen de dag om zes uur in de ochtend met koffie waarbij de dag en het dagelijks 

werk worden besproken. Rond half zeven vertrekken alle medewerkers naar de diverse 

opdrachtgevers en start de werkdag. VSA Technische Service is actief in staalbouwkundige 

werkzaamheden waarbij het ontzorgen en het bieden van passende oplossingen voor de 

klant centraal staan. Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn het onderhoudscontract 

aan kraanbanen, onderhoud aan trappen leuningen en bordessen, staalbouwkundige 

werkzaamheden, staalbouwkundige inspecties en mechanische werkzaamheden.’ 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘VSA Technische Service is een team waar de mensen centraal staan. De zorg voor de 
mensen staat bovenaan en wij eisen van de directie en alle medewerkers de maximale 
inzet voor veiligheid waarbij we onder de score van een 10 niet tevreden zijn. Het traject 
in Veiligheid is altijd verbeterbaar en zal voor het heden en in de toekomst altijd bovenaan 
de agenda blijven staan.’ 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
 ‘Samen zijn we sterk. Blijf kritisch op jezelf en collega’s. Veiligheid gaat niet om het verzin-
nen van regels maar om het motiveren en bewustmaken van mensen.’  

 Cartoons 
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Blog Danitsja Goossens, Randstad 

Veiligheid van uitzendkrachten is voor Randstad belangrijk. Het is 
niet voor niets dat we als bureau VCU gecertificeerd zijn en ook al 
onze functionarissen die voor Tata Steel werken (inclusief mij-
zelf...terwijl ik op het "hoofdkantoor" werk) hieraan bijdragen. In 
2015 zijn wij gestart als master vendor op inhuur bij Tata Steel en 
destijds is dit ook zorgvuldig geïmplementeerd. Afgelopen maand 
hadden we een VCU audit: ondanks het feit dat we actief bezig zijn met Veiligheid is zo’n audit 
toch altijd weer spannend. Gelukkig bleek onze inspanning ook uit de resultaten, want we zijn 
met vlag en wimpel geslaagd! 
Sinds september 2016 is Randstad lid van VPIJ en hebben we ook een actieve rol gespeeld in de 
werkgroep "uitzendkrachten". Tijdens de meetings die ik met jullie allen had, bekroop mij steeds 
vaker het gevoel dat - ondanks alle inspanningen die wij al deden - het beter kan als we op dit 

vlak nog nauwer gaan samenwerken met Tata Steel. Maar hierin geldt: 
verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn dus gestart met het opnieuw 
in kaart brengen van al onze processen en hebben gekeken wat de kan-
sen zijn die wij zien in het op #1 zetten van Veiligheid in al onze werkpro-
cessen. Samen met Herbert van de Willigen (Tata Steel HSE ) hebben we 
in een brown paper sessie alles uitgewerkt. We hebben o.a. gekeken naar 
onze vacatureteksten en selectiemomenten (want daar begint het bewust 
maken van sollicitanten), naar de middelen die we gebruiken om Veilig-

heid onder de aandacht te brengen (past dit nog wel bij de doelgroep?), de inwerkperiode en 
daarna de borging door in evaluatiegesprekken en beoordelingsgesprekken dit continu onder-
werp te laten zijn. We zijn er nog niet, maar er zijn veel kansen die wij in de komende maanden - 
samen met Tata Steel gaan uitwerken! VPIJ collegae, dank voor de inspiratie! 
Groeten, Danitsja Goossens 

Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden t/m 27 april 2017 boekjaar 16/17 (start 1 april) 
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