
 

 

 

 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

WELKOM! 
De nieuwsbrief van mei is wegens vakantie van het secretariaat samengevoegd met juni.  
Het is te merken dat de vakantietijd langzaam aanbreekt, hierdoor is de  frequentie van de 
werkgroepen aangepast  en de Veiligheidstrainingen zijn (helaas) verzet. 
 
Het secretariaat van VPIJ is de komende maanden aanwezig en staat klaar voor al haar le-
den. Niet alleen haar leden, wij merken dat steeds meer werknemers hun weg naar ons 
kantoor weten te vinden om samen met ons over veiligheidszaken van gedachten te wisse-
len. Dat is een positieve ontwikkeling waar wij blij mee zijn.   

 
VPIJ Road Tour!  

VPIJ komt naar u toe deze zomer! Herkennen jullie deze radio 

slogan nog? VPIJ voegt het woord bij de daad en is voornemens 

om alle VPIJ leden de komende maanden te bezoeken. 

Natuurlijk zullen wij van te voren met jullie een afspraak maken. 

Het doel van ons persoonlijk  bezoek is tweeledig: wij willen graag met jullie, de directeu-

ren, het afgelopen jaar evalueren. Daarnaast willen wij graag kennismaken met jullie secre-

tariaat of P&O vertegenwoordiger. 

Deze kennismaking heeft als doel om de communicatiekanalen te verbeteren. VPIJ heeft 

gemerkt dat het directe contact met de firmadirecteuren soms teveel druk op hen legt. 

Door de directeuren te benaderen via een vast contactpersoon, kan VPIJ hen ontlasten. Wij 

kunnen bijvoorbeeld het secretariaat of P&O benaderen voor opgave van personeel voor 

de Veiligheidstrainingen welke wij later dit jaar gaan organiseren. Hieronder lezen jullie 

meer waarom wij deze trainingen hebben opgeschoven. 

 

 

 

 

Veiligheidstrainingen: schrijf uw medewerkers in! 

Tijdens de laatste ledenvergaderingen in hotel Akersloot heeft VPIJ uitgebreid stilgestaan 

bij de Veiligheidstrainingen die we voor het personeel van de VPIJ firma’s zouden gaan 

organiseren. De VPIJ leden (firmadirecteuren) hebben zich middels een stemming tijdens 

de ledenvergadering  akkoord verklaard om dit trainingstraject in te gaan. Even ter herinne-

ring: het programma bestaat uit 4 dagdelen verdeeld over maximaal 2 jaar.  

De focus van de trainingen ligt op Stop!&Go!, risicoherkenning en aanspreken.  

Dit zijn de belangrijkste factoren om ongevallen te voorkomen!  

De trainingen worden gegeven door Chemconsult (Raymond Bekker). 

Via onze site konden alle leden zich inschrijven. Helaas hebben wij de trainingen wegens 

omstandigheden moeten opschuiven tot na de vakantieperiode. 

VPIJ wil de trainingen in september van start te laten gaan.  

Tot die tijd kunnen wij de trainingen ruimschoots wederom onder de aandacht brengen en 

hebben alle leden de mogelijkheid om een planning voor hun deelnemers te realiseren. 

Ook in de eerder genoemde Road Tour komen wij hier bij jullie op terug. VPIJ hoopt op een 

grote deelname! Inschrijving geschiedt via de ledenpagina (wachtwoord!). 
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Wist u dat: 

 Op zondag 25 juni de 36e Tata Kids of 

Steel Run plaatsvindt?  Kinderen t/m 

15 jaar lopen voor een unieke Mar-

quetteloop medaille. 

 Wij weer nieuwe leden tot de VPIJ 

gelederen kunnen rekenen? Harsco, 

Bcool en Dankzij Uitzendbureau. Wij 

heten hen van harte welkom! 

 De werkgroep Handen van de Last een 

vervolg krijgt op 4 juli a.s. onder de 

bezielende leiding van Wim Stam (Tata 

Steel). Handen van de Last is ook on-

derdeel van de Tata  campagne welke 

in september van start zal gaan. 

 Het aantal ‘mooi weer ongevallen’ het 

afgelopen jaar in vergelijking met 2015 

met meer dan 8.5% is toegenomen?  

Met name de ongevallen met brandba-

re vloeistoffen  (benzine, spiritus, bio-

ethanol) in combinatie met barbecue-

ën  verdubbelde.  Wat de oorzaak is 

van deze plotselinge toename is niet 

bekend. Mensen weten over het alge-

meen weinig over de gevaren van het 

gebruik van brandbare vloeistoffen. De 

meeste slachtoffers gebruikten deze 

vloeistoffen voor het aanmaken van de 

barbecue, vuurkorf, sfeerhaard en het 

verbranden van tuinafval. 

 Er op 5 juni brand is ontstaan in een 

hoogspanningsverdeelstation (HVS26) 

vlakbij de Warmbandwalserij. Er heb-

ben zich geen persoonlijke incidenten 

voorgedaan. De installaties aan de 

noordkant van Tata zijn enige tijd tijde-

lijk stilgelegd  maar konden snel weer 

worden hervat.  

 Wij in september weer volop met 

nieuwe werkgroepen starten? Veilig-

heidspaspoort, werkgroep Inhuur 

Veiligheidsfuncties bij projecten en 

stilstanden (wie doet mee?) en Talen-

beleid Safety Centre. 
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Carola in gesprek met……  

Jaap Zijlstra (Post Staalbouw 

en  Staalmontage BV) 
1- Jaap, beschrijf jezelf eens in een aantal 

woorden?  

‘Open en enthousiast  met als ba-

sis  vertrouwen in elkaar. Middels deze in-

steek er aan werken jezelf, je naasten, je medewerkers maar ook de medemens in haar 

algemeenheid  betrokken en met plezier hun leven te laten leiden. Dat daar tegenslagen 

bij kunnen zitten is niet te voorkomen, juist dan hebben wij elkaar nodig.’ 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Daar wij een tweetal vestigingen hebben, Post Staalbouw BV te Velsen-Noord en Post 

Staalmontage BV op het aannemerscentrum Tata Steel IJmuiden BV, moet de aandacht 

hierover verdeeld worden. Allereerst probeer ik bereikbaar te zijn voor medewerkers, 

daarnaast zijn er de planningen, projectbegeleiding, klantbezoeken, afstemmingsvergade-

ringen tussen de bedrijven onderling en derden maar denk ook aan bijeenkomsten VPIJ, 

vergadering SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), deelname in de Sociale Com-

missie van de Metaalunie . Neem daarbij je eindverantwoordelijkheid voor EN 1090, ISO 

3834 en VCA alsmede de overige ‘verplichte’ werkzaamheden en je werkdag loopt vanzelf 

vol.’ 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Veiligheid moet men gaan beleven, anders gezegd veiligheid moet in de genen zitten. Het 
is geen onderwerp wat er ‘bijkomt’, je moet het als basis in je leven betrekken. Zowel 
privé als zakelijk, je kan er niet omheen.’ 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ? ‘Durf elkaar onderling aan te spre-
ken,  versterk elkaar en doe het samen zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemer. Werk 
vanuit positiviteit en vertrouwen. Sanctiebeleid is het laatste redmiddel. Eigenlijk wordt  
niemand hier beter van.’ 

 Cartoons 
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VPIJ 1 jaar: jaarvergadering in hotel Akersloot 
Op 15 juni 2017 vond de gezamenlijke jaarvergadering plaats van de bedrijfschefs van Tata Steel 

en de directeuren van de VPIJ firma’s.  Wij hebben stilgestaan bij het 1-jarige bestaan van VPIJ 

en konden met elkaar trots zijn op de bereikte resultaten. De speeches van Clement Kieftenbeld 

(VPIJ) en Luc Bol (Tata Steel) waren bevlogen en hadden als rode draad de vruchtbare samen-

werking op het gebied van Veiligheid tussen Tata Steel en VPIJ. Er werd uitgesproken dat deze 

samenwerking wellicht in de toekomst kan worden doorgetrokken naar andere gebieden. 

 

Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden t/m 19 juni 2017 boekjaar 17/18( start 1 april) 

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