
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

 
Ook al is de vakantieperiode aangebroken, VPIJ is druk “en route’ met de VPIJ Road Tour. 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief en tijdens de jaarvergade-
ring van 15 juni jl., bezoekt VPIJ haar leden persoonlijk. Wij willen 
met deze tour graag het afgelopen jaar evalueren en staan open 
voor verbeteringen. Hiernaast zijn wij bezig met de voorbereiding 
van de nieuwe werkgroepen Talenbeleid Safety Centre i.v.m. Vei-
ligheid en Veiligheidspaspoort. Twee werkgroepen continueren: 
Handen van de Last en Bijdrage Safety Centre. Wist u dat VPIJ 
sinds vorige maand een nieuwe medewerker erbij heeft? Het is 
een gezellige collega maar helaas niet geschikt als aanspeekpunt van VPIJ wegens het ontbre-
ken van een goede telefoonstem. 

VPIJ Road Tour 
Met de slogan: “VPIJ komt naar u toe deze zomer” is VPIJ haar tour naar de VPIJ firma’s be-

gonnen. Inmiddels hebben wij een 20-tal firma’s bezocht en een goede terugkoppeling mo-

gen ontvangen. VPIJ is enthousiast door haar leden ontvangen en het is gebleken dat een 

persoonlijk gesprek in zeer goede aarde valt. VPIJ is voornemens om deze Road Tour ook 

naar de bedrijfschefs van Tata te gaan maken. Hierbij zullen wij een “op maat enquêteformu-

lier” samenstellen waarin een (anonieme) terugkoppeling verweven is van onze VPIJ Road 

Tour. Met deze tour willen wij Tata en VPIJ beter op elkaar laten aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VEILIGHEIDSTRAININGEN!! GEEF JE MEDEWERKERS OP!!! 
Tijdens de Road Tour staan wij uitgebreid stil bij deze trainingen en hopen wij te kunnen 
rekenen op deelname van alle leden. Maar in de praktijk blijkt  dat een zetje nodig is om  
medewerkers op te geven. Vandaar dit verzoek om actie te ondernemen!  Inschrijven ge-
schiedt via de ledenpagina op onze site. Maximaal 3 deelnemers per firma in een groep van 
12 man. In totaal zijn dit 4 modules van ieder 4 uren en deze kunnen worden verspreid over 
2 jaren. Tijden en data staan vermeld in de kalender op de VPIJ site.  
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Wist u dat: 

 Tata Steel een order heeft binnenge-

sleept voor het bekleden van de bui-

tenkant van de eerste IKEA winkel ooit 

in India?  Voor de 400.000 m² winkel 

wordt Colorcoat Prisma® gebruikt.  

IKEA heeft aangegeven om in de ko-

mende tien jaar nog eens 24 winkels te 

willen openen in India. 

 Op 31 augustus a.s. wij onze vierde 

ledenvergadering in Akersloot organi-

seren? VPIJ hoopt op een grote op-

komst van haar leden. Aanvangt: 15.30 

uur met koffie/thee. Vergadering be-

gint stipt om 16.00 uur. 

 VPIJ lid Firma Mourik op 21 juli jl. 10 

jaar lang ongevalsvrij op het Tata ter-

rein heeft gewerkt? Onze felicitaties 

gaan uit naar alle medewerkers! 

 Het VPIJ secretariaat gesloten is op 2, 3 

en 4 augustus? Het bestuur van VPIJ is 

wel telefonisch te bereiken. 

 De kermis attractie Fire Ball, waarmee 

in de VS op 26 juli een dodelijk ongeluk 

is gebeurd tijdens de Ohio state fair, 

ook op de Tilburgse kermis en in Drie-

vliet staat? Deze attractie is gebouwd 

in Nederland en is nu voor het publiek 

gesloten.  

 Het aantal ongelukken door hover-

boards drastisch is gestegen? In vrijwel 

alle gevallen (97%) ontstond het letsel 

door een val, soms door een botsing. 

Tweederde deel (65%) van de slacht-

offers liep een fractuur op, vaak aan de 

pols (35%). Ruim de helft hiervan is 10-

14 jaar! 

Heeft u vragen of suggesties voor 
deze nieuwsbrief? Neem contact  
op met Carola Hamer. 
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Carola in gesprek met…… Tom Vonk, 
Bcool 
1- Tom , beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Recht door zee en een netwerker met veel ervaring op 
Tata Steel in verschillende disciplines en functies.’ 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Ik ben sinds mei 2017 in dienst van Bcool klimaatbe-
heersing, en mijn werkdag is nog geen één keer het-
zelfde geweest. De ene dag ben ik op Tata Steel aan-
wezig bij het plaatsen van een airco, en de andere 
dag zit ik in Deventer of Helmond voor een aanvraag. 
Ook op kantoor zijn de werkzaamheden zeer divers, 
van het ontwikkelen van een database tot het beden-
ken van een veiligheidscampagne zoals bij ons de 
zogenaamde “FREEZE! & GO!” coolbox (LMRA).’ 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Je bewust zijn van je omgeving en alle gevaren die 
daar aanwezig zijn. Mensen zijn gewend om dagelijkse handelingen op de automatische 
piloot uit te voeren en zijn dan soms minder alert op gevaarlijke situaties. Als we ons be-
wust zijn van die onveiligheid en daar samen iets mee doen, gaat er pas iets veranderen. 
Door er alleen over te praten kom je er niet. ‘ 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ? ‘Op Tata Steel worden regelmatig 
ongevallen en incidenten onderzocht middels de SDO systematiek. Misschien dat hier in 1 
of andere vorm ook een rol voor het VPIJ is weggelegd, ergens tijdens het onderzoek, of in 
het uitrollen van de leerpunten uit het onderzoek.’ 

 Cartoons 
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Staalwerk BV wint OOM-Award 
Noord-Holland: VAN HARTE! 
 
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de 
Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrij-
ven en circa 145.000 werknemers aangesloten. In 2014 
startte OOM met de OOM-Award Zuid-Holland; een prijs 
voor het voorbeeldbedrijf in de regio Zuid-Holland als het gaat om de opleiding en ontwikke-
ling van medewerkers en de begeleiding van leerlingen. In navolging van de OOM-Award 
Zuid-Holland werd op 29 juni 2017 de OOM-Award Noord-Holland uitgereikt aan Staalwerk 
BV. Staalwerk BV heeft volgens de jury de OOM-Award 
dubbel en dwars verdiend, omdat het bedrijf meer dan 
gemiddeld geïnvesteerd heeft in de scholing van eigen 
medewerkers en daarnaast uitzonderlijk actief en succes-
vol is geweest in het opleiden van bbl-ers en stagiairs van 
het vmbo, mbo en hbo. Ze werken nauw samen met be-
roepsopleidingen in de regio. Bovendien hebben zij veel 
kansen geboden aan jongeren om vanuit een achter-
standspositie aansluiting te vinden met vacatures in het 
bedrijf. De prijs, een leertegoed van €5.000,- werd aan 
Ron en Elly Warnaar uitgereikt. Elly Warnaar: ‘We zijn 
heel erg blij met de OOM-Award. De mannen hier waar-
deren het enorm. We hebben altijd wel leerlingen gehad. We investeren veel tijd in het con-
tact met de scholen; de award voelt echt als eer voor ons werk!’ 

Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden d.d. 28 juli 2017 boekjaar 17/18 (start 1 april) 

Maandag 24 juli ‘17: verzuimongeval bij de koeltoren van KG2 met stoom 

Dinsdag 25 juli ‘17:  verzuimongeval DSP. In beide gevallen geen VPIJ firma 
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