
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

WELKOM! 
De natuur ontwaakt en komt in beweging. Het wordt langzaam weer groener buiten.  
Officieel begint de lente op het noordelijk halfrond op 20 maart, wanneer de dag en de nacht 
even lang duren. VPIJ heeft last van deze lentekriebels en is ook volop in beweging: naast de 
organisatie van de Veiligheidsbijeenkomsten heeft er op 27 maart een Bestuursvergadering 
met Tata plaatsgevonden en hebben wij op 4 mei a.s. een nieuwe VPIJ ledenvergadering 
gepland in Hotel Akersloot. Op 24 mei is er op deze locatie onze jaarvergadering. Voorts 
staan er weer nieuwe werkgroepen in de planning. Als deze worden samengesteld dan wordt 
u via de mail op de hoogte gebracht. Helaas zijn wij begin maart geconfronteerd met een 
triest bericht. De 27-jarige firmamedewerker Erwin van Blanken is op woensdag 8 maart 
tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een transportband bij de Sinterfabriek onwel gewor-
den en later die dag overleden. Het onderzoek van de arbeidsinspectie is nog aan de gang. Er 
zijn nog geen verdere details bekend. Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden en colle-
gae.  
 

Onze werkgroepen  
Vorig jaar zijn wij begonnen met try-outs van Veilig-
heidsbijeenkomsten (werkgroep Veiligheidsbijeen-
komsten). De generale repetitie vond plaats op 16 
januari jl. Hierna heeft VPIJ een serie van vijf georgani-
seerd in het Dudokhuis, Brederodezaal: de eerste bij-
eenkomst vond plaats op 27 februari jl. Inmiddels 
hebben er ruim 950 medewerkers deelgenomen. Een 
aantal waar wij trots op zijn. 
 
Op 21 april a.s. is de laatste bijeenkomst van deze serie. U kunt zich hiervoor nog inschrijven 
via onze site (ledenpagina). Tot nu toe hebben 
wij veel positieve reacties mogen ontvangen, alle 
lof natuurlijk voor de sprekers Herman van den 
Bergh (Bilfinger), Wim Strijk (IJTG), Clement 
Kieftenbeld (Microtechniek) en Raymond Bekker 
(Chemconsult). 
Maar wij zitten niet stil: VPIJ gaat binnenkort 
Veiligheidstrainingen organiseren o.l.v. Raymond 
Bekker. De nadruk komt te liggen WAAROM men iets doet, niet omdat het MOET. Rode 
draad in deze training zijn de basis risicofactoren die leiden naar de ongevallen welke zijn 
geanalyseerd  door de werkgroep Ongevalsrapportage: het niet inschatten EN verkeerd in-
schatten van risico’s door onvoldoende opleiding of instructie, het niet opvolgen van regels 
en afwijken van de werkinstructies. De nieuwe trainingen bestaan uit 4 modules van 4 uren 
waar medewerkers maximaal 2 jaar de tijd voor krijgen om deze te volgen. Het geheel wordt 
afgesloten met een praktijkdeel. Doelgroep zijn alle medewerkers in the line of fire. De kos-
ten per persoon zijn € 110,- per deelnemer, dus voor de complete training. Na afloop ontvan-
gen de deelnemers een certificaat. In de ledenvergadering van 16 februari jl. is dit voorstel 
met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 
V.w.b. de werkgroepen E-learning en Veilig Afschakelen: de bijeenkomsten zijn voorlopig 
afgerond en de eindpresentaties gereed.  Deze worden op 5 april a.s. gepresenteerd aan een 
delegatie van Tata en het voltallige VPIJ bestuur. Omdat het vermoeden bestaat dat ook 
onder VPIJ leden de E-learning niet goed is uitgerold, wordt deze extra onder de aandacht 
gebracht. De werkgroep heeft tevens een aantal aanbevelingen geformuleerd die wij t.z.t. 
onder alle VPIJ leden zullen communiceren. De nieuwste werkgroep Communicatie Blokstil-
stand en Jaarrevisies begint op korte termijn. Er wordt in week 13 een mail naar alle leden 
gestuurd met het verzoek tot deelname in deze werkgroep. 
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Wist u dat: 

 Tata Steel op zaterdag 25 maart jl. 

heeft deelgenomen aan Earth Hour? 

Op zoveel mogelijk locaties is van 20.30 

tot 21.30 uur de verlichting gedoofd. 

Hiermee wil het concern aandacht 

vestigen op het belang van energiebe-

sparing. Het uitschakelen van de ver-

lichting gebeurt alleen op locaties waar 

de Veiligheid niet in het gedrang komt. 

 Velmon MPC ons nieuwste VPIJ lid is? 

 Op 22 maart er een verzuimongeval 

(gebroken enkel) heeft plaatsgevonden 

bij Kooksfabriek 1? 

 Tata Steel recentelijk een nieuwe Vei-

ligheidscampagne heeft gestart. Het 

slogan is:  Je hebt nooit een excuus om 

niet Veilig te werken. De campagne 

gaat in op het regelmatig voorbijlopen 

aan Veiligheidsrisico’s. Een verkeerd 

geparkeerd voertuig, gereedschap dat 

in de weg ligt etc. Als iedereen dit 

soort zaken ‘oogluikend’ toestaat 

wordt dit autoriseren. Of wordt dit 

zelfs de nieuwe norm en gaat men 

Veiligheidsrisico’s negeren. Dit moet te 

allen tijde worden voorkomen. 

 

 

 

 

 

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

Wim Strijk (IJmond Transport 

Groep) 
1- Wim, beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Een mensen-mens, groot inlevingsvermogen, perfec-
tionist, vooruitdenkend, altijd bezig, positief. ‘ 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Dat is behoorlijk afwisselend. Een kantoordag is een start om 8 uur, vergaderen en nog 
eens vergaderen en tegen 19.00 richting huis. 2x per week start ik de dag op onze vesti-
ging op het TATA terrein om zodoende voldoende dingen van de operatie op te kunnen 
snuiven. Een ‘buiten de deur’ dag betekent vaak laat thuis. We hebben klanten en vesti-
gingen door heel het land en dat betekent vaak onderweg en een hapje eten ter afsluiting. 
IJTG logistics (IJmond Transport) bestaat ondertussen uit 6 bv’s. We zijn actief op het TATA 
terrein met meerdere logistieke contracten. Daarnaast zijn we actief in internationaal 
transport, de farma(ceutische)sector met internationaal verkeer en de fijndistributie van 
medicijnen in Noord-West Nederland. Ook doen we activiteiten voor UPS. Totaal telt de 
meter nu 335 medewerkers. 50% van onze business is TATA gerelateerd.’ 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Steeds meer! De laatste jaren ben ik me nog meer bewust geworden dat Veiligheid in je 
moet zitten. Je kan nog zo snel zeggen dat je het belangrijk vindt maar als je het niet 
‘voelt’ gaat het niet leven. Daarnaast ben ik me bewust van de voorbeeldfunctie welke ik 
heb. 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
‘We moeten zien dat het een actieve club wordt/blijft en dat de mensen met enthousias-
me en energie meedraaien in de werkgroepen. Dat het echt leeft en dat we ons ook ge-
waardeerd voelen. Dat het geen ‘moetje’ is maar om de situatie ook echt te verbeteren!’ 
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Staal en de natuur 
VPIJ lid Danieli Corus bouwt een nieuwe windverhitter op het Tata terrein: windverhitter 64 

voor hoogoven 6. Zelfs daar, tussen al het staal, zijn er voorbodes van de lente te bespeuren: 

een prachtige kleine vos (Aglais urticae), zat tussen de ankers.  

De mooie kleine vos was nauwelijks vastgelegd op de foto of 

wij kregen een melding van ’brand’ bij de kooksgasfabriek (22 

maart).  Geen reden tot paniek. Het bleek om (wellicht iets te 

enthousiast) affakkelen te gaan. 

Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden d.d. 27 maart 2017 boekjaar 16/17 (start 1 april) 

www.vpij.nl 
Binnenkort wordt er een chatfunctie op onze site geïnstalleerd. Op deze manier kunnen alle 

VPIJ leden zich actiever met de site gaan bezighouden. Op de homepagina is er vanaf 28 

maart een nieuwsblok te zien met een overzicht van de Veiligheidsbijeenkomsten inclusief 

foto’s. Heeft u suggesties, input of ideeën voor dit nieuwsblok, meld het ons via info@vpij.nl 
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