
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

2017 is een goed jaar geweest voor VPIJ: wij zijn trots op datgene wat wij samen met de leden 

hebben bereikt. Onze werkgroep Handen van de Last is onderdeel van de Tata campagne ge-

worden en in maart 2018 zal dit zich succes zich continueren via de werkgroep Veilig Afschake-

len. Wij kunnen terugkijken op een viertal drukbezochte en succesvolle ledenvergaderingen 

waarbij wij de opzet  “interactiever” hebben gemaakt, tot groot enthousiasme van de leden. 

De Road Tour langs de VPIJ leden is afgesloten met prachtige rapportcijfers voor het bestuur, 

de nieuwsbrief en de website. De VPIJ Veiligheidstrainingen zijn in volle gang en vanaf januari 

2018 zullen wij de medewerkers op een nieuwe locatie gaan trainen: Rooswijkweg 301 in Vel-

sen-Noord. Alle informatie kunnen jullie op onze website vinden: www.vpij.nl Houd deze regel-

matig in de gaten voor nieuws. 2017 kent ook een kanttekening v.w.b. het aantal incidenten op 

het Tata terrein: op dit moment staat de teller op 14. Er is nog een lange weg te gaan. Wij gaan 

er  in 2018 alles aan doen om het aantal incidenten terug te dringen. Tijdens de twee laatste 

ledenvergaderingen werd het duidelijk dat wij er zijn om elkaar te helpen: VPIJ zal hierin een 

bemiddelende rol spelen. Ook VPIJ  leden gaan elkaar de helpende hand reiken en van elkaar 

leren. 
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Wist u dat: 

 Er per jaar 7700 woningbranden in 

Nederland plaatsvinden? In december 

is het aantal brandincidenten relatief 

hoger dan in de rest van het jaar. Met 

name in studentenhuizen loert het 

gevaar. Kerst is gezellig maar neem 

voorzorgmaatregelen in acht. Zorg dat 

kerststukjes geïmpregneerd zijn, wees 

voorzichtig met (brandgevaarlijke) 

versiering, zet geen kaarsen bij gordij-

nen, rol verlengsnoeren geheel uit en 

pas op met fondue- gourmetstellen 

met spiritusbranders. Bepaal de veilig-

ste vluchtroutes in huis en zorg voor 

een alternatieve vluchtroute als de 

eerste is geblokkeerd; plaats rookmel-

ders.  

  Tata Steel groen licht heeft gekregen 

van Renault voor de levering van bui-

zen voor een deel van het achterassys-

teem van het nieuwe model Mégane? 

 50 jaar geleden, om precies te zijn op 

28 november 1967, Hoogoven 6 (HO6) 

is aangeblazen? In deze periode wer-

den ook een tweede Kooksfabriek, de 

Warmbandwalserij, de Pelletfabriek en 

de Oxystaalfabriek gebouwd. 

 Hoogoven 7 (HO7) precies 5 jaar na 

HO6 is aangeblazen? Dus tweemaal 

feest. 

 Er op een gemiddelde winterdag 1.5 

mln. strooizout wordt gebruikt? 

 Tata Steel  een samenwerkingsverband 

voor 5 jaar heeft afgesloten met het 

Stedelijk museum A’dam? Het betreft 

hier de herinrichting van STEDELIJKE 

BASE waarvan de wanden van hoog-

waardig staal zijn gemaakt . De herin-

richting is een samenwerking met o.a. 

architect Rem Koolhaas. 

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

Nieuwe locatie voor onze 

Veiligheidstrainingen 

Vijfde ledenvergadering Akersloot 
Op 29 november 2017 vond de vijfde VPIJ ledenvergade-
ring plaats in hotel Akersloot. Inmiddels al een ver-
trouwde omgeving voor onze leden. Wij waren ver-
heugd over de grote opkomst. Ons nieuwste 47e lid 
werd van harte welkom geheten: Adviesbureau en Op-
leiding Van Wees. De afgelopen maanden heeft VPIJ 
veel energie gestoken in de Road Tour.  In 2018 zal VPIJ 
deze tour vervolgen langs de bedrijfschefs van Tata. 
Uiteraard zullen de vragen worden aangepast en zullen 
wij jullie opmerkingen (anoniem) terugkoppelen aan Tata. Het dashboard van ongevallen liet zien 
dat er op het conto van VPIJ geen LTI staat, wel een aantal recordables.  Deze werden tot in detail 
besproken. Randstad heeft een groot aantal initiatieven genomen die bijdragen aan het voorko-
men van ongevallen. Er wordt o.a. deelgenomen aan de Tata veiligheidsteams en de VPIJ trainin-
gen. Het Randstad management neemt ook deel aan Veiligheids Observatie Rondes. VPIJ is zeer 
content met deze acties van Randstad. Tevens werden in deze vergadering  weer twee nieuwe 
stellingen gedeponeerd die in groepjes werden besproken. Deze stellingen kwamen voort uit de 
VPIJ/Tata campagne Handen van de Last.  
De nieuwe stellingen waren: 
Stelling 1: Hoe zorgen wij dat het materiaal van de Tata veiligheidscampagne tot op de werk-
vloer wordt gecommuniceerd en begrepen? 
Stelling 2: Hoe kan VPIJ dit aantonen? 
Het is mooi om te constateren dat het vergaderen in kleine groepjes zoveel constructieve en crea-
tieve ideeën oplevert. 
De uitkomsten zullen in de eerstvolgende ledenvergadering in 2018 worden gecommuniceerd.  
De gehele presentatie is overigens terug te vinden op onze ledenpagina van onze website 
www.vpij.nl 

Het secretariaat van VPIJ is  wegens vakantie gesloten van 15 januari tot en met 2 februari 2018 

mailto:info@vpij.nl
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Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden tot 19 december 2017 boekjaar 17/18 (start 1 april ‘17) 

Onze afstudeerders 
Sinds september dit jaar voeren Erik Boekee en Martijn Wellink 
hun afstudeeronderzoek uit over het onderwerp Veilig Afschake-
len bij Tata Steel. Dit onderzoek is tot stand gekomen na het af-
ronden van deze VPIJ werkgroep. Tijdens de bijeenkomsten van 
de werkgroep werd geconstateerd dat een bord op groen niet 
altijd wil zeggen dat je veilig kunt werken, terwijl de kleur groen 
wel die verwachting wekt. Om het probleem uit te diepen en te 
analyseren zijn Erik en Martijn aan de slag gegaan. Martijn en Erik 
hebben gesprekken gehouden met de stilstandmanagers van elke werkeenheid bij Tata Steel. 
Omdat de veiligheidsbeleving en de interpretatie die firma’s hebben van het groene bord 
een belangrijk onderdeel is van het onderzoek, worden er op dit moment interviews afgeno-
men met firmamedewerkers die zich frequent in de line of fire bevinden. Martijn en Erik 
willen iedereen die hiervoor tijd heeft vrijgemaakt, hartelijk bedanken. Het onderzoek zal 
naar verwachting in februari 2018 worden afgerond waarna de resultaten worden terugge-
koppeld aan de betrokken personen.  

 

 

 

VPIJ wenst haar leden Veilige 

en gezellige dagen toe! 

Gouden Helm 15 december 2017 Dudokhuis 
Enthousiasme, creativiteit en oog voor Veiligheid: dit geldt voor alle inzendingen voor de Gou-
den Helm 2017. Er waren vijf genomineerden: 1. ENB (eigen ontwerp push-pullstick, 2 varian-
ten frames, elektrische ketting schakels) 2. ENGIE (hijs hulpmiddelbord) 3. OSL (verplaatsen 
bordessen naar BUKA 1 waardoor valgevaar vermindert, verlaadproces nader onderzocht wat 
verrassende inzichten geeft) 4. WBW (spectaculair eigen ontwerp push-pullsticks dat onder-
bouwd werd met een geweldige film) 5. ATO  (draaischijf hijsmiddelen). Uit handen van G. 
Kockelkoren mocht het trotse team van de WBW de award ontvangen. 

 

De winnaars: WBW 

Handen van de last in hoogst eigen persoon:  

Wim Stam 

ENB inzending 

J. Seiwald, ENGIE 

OSL : Lex Witteman 

Carola in gesprek met……  
Frits van Boetzelaer (Mennens) 
1- Frits, beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Ik ben praktisch en oplossingsgericht.  Tevens betrouwbaar en ik  
ben een energiek persoon.’ 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Ik sta om 06.00 uur ‘s ochtends op en ben om 07.30 uur op de zaak. Dan maak ik een ronde 
over de afdelingen. Vervolgens heb ik overleg met de secretaresse over lopende zaken. Hier-
na ga ik klanten bezoeken en vergaderen. Ik stap over het algemeen om 18.30 uur weer in de 
auto op weg naar huis. Gemiddeld heb ik tweemaal per week ‘s avonds een overleg of verga-
dering .’ 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Veiligheid is een continu proces wat je samen doet . Veilig werken doe je met en voor elkaar. 
Iedere dag neem je risico’s, de vraag is of dit aanvaardbare risico’s zijn. Veiligheid is belang-
rijk voor de continuïteit op lange termijn. 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
‘Ja zeker, voer de Veiligheidsapp z.s.m. uit! Zorgt dat het goed werkt.’ 

Het secretariaat van VPIJ is  wegens vakantie gesloten van 15 januari tot en met 2 februari 2018 
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