
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

 
We zijn nu iets meer dan een jaar actief. Er is veel gebeurd na de oprichting. De teller van het 

aantal opgestarte (d.w.z. actieve) werkgroepen staat nu op twaalf (12) en daar zijn we meer dan 

tevreden over. De werkgroepen vormen immers de motor van VPIJ. Door middel van werkgroe-

pen komen wij samen tot oplossingen voor een veilige werkplek: onze kernactiviteit.  

De progressie van de werkgroepen kunnen jullie lezen op onze website www.vpij.nl  in de me-

nubalk: WERKGROEPEN.  

Inmiddels is er op de website ook een nieuw tabblad toegevoegd in deze menubalk, namelijk 

TOOLBOXEN. Dit mede naar aanleiding van een opmerking tijdens onze road tour dat er be-

hoefte is aan toolboxen die gebruikt kunnen worden om onze VPIJ medewerkers blijvend te 

trainen op Veiligheid. Onze eerste toolbox ‘Handen van de Last’ is nu opvraagbaar. Al eerder 

verscheen er een mail van het bestuur wat er verwacht wordt van haar leden betreffende deze 

toolbox die onderdeel is van de Tata Steel veiligheidscampagne. Deze mail is op 20 oktober jl. 

naar alle leden gestuurd. Hij staat ook op onze homepage onder: laatste nieuws.  

Ondertussen gaan de Veiligheidstrainingen, module 1 en 2, in een prima tempo door. Wel ne-

men we even de tijd om de modules 3 en 4 te plannen. Dankzij de evaluaties zijn we ons ervan 

bewust geworden dat er veel verbetering mogelijk is op het gebied van planning, inhoud en 

locatie. We hebben geconstateerd dat er meer voorbereiding nodig is.  

VPIJ wordt steeds vaker ‘gevonden’. Niet alleen om werkgroepen te starten maar bijvoorbeeld 

als intermediair tussen de VPIJ leden en Tata Steel. Soms gaat het om kleine zaken zoals een 

klacht bij het verstrekken van een Tata pas maar ook wordt VPIJ gevraagd een gesprek te facili-

teren tussen Tata Steel en een VPIJ lid om duidelijkheid te verkrijgen welke acties genomen 

worden naar aanleiding van potentieel dodelijke ongevallen. Het bestuur zal zich in overleg met 

haar leden gaan beraden welke rollen VPIJ in de toekomst kan gaan invullen. Zo ook toen het 

bericht ons bereikte over het vermoeden dat er met asbesthoudend grit gewerkt was op het 

Tata terrein. Wat is in deze de rol van VPIJ naar haar leden? In ieder geval iets om over na te 

denken.  

 
 
Asbest   
Begin oktober 2017 heeft het bedrijf Eurogrit haar klanten, waaronder een buitenfirma van Tata 

Steel, geïnformeerd dat er aanwijzingen waren van de aanwezigheid van asbestvezels in hun 

product Eurogrit genaamd. Op dat moment heeft Tata getracht om direct actie te ondernemen 

naar haar firma’s toe: het exacte probleem was op dat moment nog niet in kaart gebracht maar 

het was duidelijk dat er snel gehandeld moest worden vanuit Tata Steel; de straalwerkzaamhe-

den zijn per direct gestopt. De reikwijdte van het probleem is op het Tata terrein inmiddels gro-

tendeels in kaart gebracht en het werd al snel duidelijk dat het probleem zich zelfs op meerdere 

plaatsen in Nederland heeft afgespeeld. Het is (nog) niet bekend of er al eerder dan begin okto-

ber asbesthoudende grondstof is gebruikt in Eurogrit. In het onderzoek op het Tata terrein naar 

monsters met ouder grit, is tot op heden geen asbest aangetroffen. Inmiddels is er op het Tata 

Steel terrein een groot aantal locaties gesaneerd en vrijgegeven. Tata Steel heeft op vrijdag 13 

oktober de eerste infosessie ‘Asbest in Gritstaal’ voor haar firma’s georganiseerd. Tot nu toe zijn 

er negen speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd: zes voor medewerkers en drie voor 

firma’s. Het is de bedoeling dat alle firma’s die op het Tata Terrein werkzaam zijn, een uitnodi-

ging zullen ontvangen. Door de VVD zijn op 12 oktober Kamervragen gesteld over deze kwestie 

aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgele-

genheid (voorheen Arbeidsinspectie) houdt zich ook met de kwestie bezig. Op onze VPIJ site zijn 

alle tien de newsflashes van Tata Steel te vinden, dat is t/m 24 oktober. 
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Wist u dat: 

 Tata Steel i.s.m. het Provinciaal Water-

leidingbedrijf Noord Holland (PWN) op 

4 november a.s. weer een natuurwerk-

dag organiseert in het duinterrein van 

Tata Steel?  Aanmelden via 

cock.lammers@pwn.nl 

 Er een record aantal leerlingen op de 

Tata Steel Academy dit jaar zijn ge-

start? Zij krijgen o.a. lessen in het nieu-

we vak Robotica. 

 Voor de bouw van Continugietmachine 

een bouwput is gegraven van 40 meter 

waarin dagelijks 65 medewerkers 

werkzaam zijn? Voor de fundering 

wordt 12.000m3 en ongeveer 2 mil-

joen kilo staal wordt gebruikt. De eer-

ste 80 vrachtwagens met beton zijn 

begin oktober gestort. Wat dit project 

zo bijzonder maakt is dat het plaats-

vindt in een fabriek die volop in bedrijf 

is. Het aanbrengen van de nieuwe 

fundering duurt tot april 2018. De 

nieuwe installatie wordt in 2019 in 

gebruik genomen. 

 Tata Steel alle straatverlichting op de 

wegen aan de westrand gaat vervan-

gen door LED-reflectoren die midden 

op het wegdek worden aangebracht? 

Dit project zal gereed zijn voordat Tata 

Steel op 28 oktober deelneemt aan het 

Nacht van de Nacht evenement, waar-

bij jaarlijks in NL aandacht wordt ge-

vraagd voor het belang van duisternis 

en het terugdringen van lichtuitstoot. 

Die avond dimt Tata Steel zo veel mo-

gelijk de verlichting op het terrein, 

vanzelfsprekend alleen waar dit VEILIG 

kan. 

Heeft u vragen of suggesties voor 
deze nieuwsbrief? Neem contact  
op met Carola Hamer. 
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Carola in gesprek met……  
Meghan Tjerkstra (Randstad)  
1- Meghan, beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Open, eerlijk, resultaatgericht, loyaal, zorgzaam, behoud 
het overzicht en een tikkeltje competitief.’ 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Sinds maart 2015 ben ik operationeel verantwoordelijk 
voor de inhouse vestiging van Randstad. Wij leveren voor 
Tata Steel al het inhuurpersoneel op kavel 1. De functies 
variëren van productievakmannen tot kraandrijvers en 
heftruckchauffeurs tot administratief personeel. Inmiddels 
hebben wij een team met 8 man inhouse zitten en ruim 450 uitzendkrachten aan het werk. 
Per week ben ik 2 tot 3 dagen bij Tata Steel aanwezig. Mijn dagen zijn altijd heel divers en 
lopen vaak heel anders dan gepland. Dit maakt het werk juist ook zo leuk.  
Hiernaast houd ik mij bezig met het aansturen en coachen van mijn team, het bewaken van 

de contractafspraken en gesprekken voeren met de klanten.’ 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Zonder veiligheid geen bedrijf. Veiligheid is in mijn optiek ook een mindset. Het moet een 
gewoonte worden om je bewust te zijn van je omgeving en alle gevaren die daar aanwezig 
zijn. Je moet er naar handelen in plaats van er alleen over te praten. Het is belangrijk dat 
men ook bewust is wat veilig werken oplevert!’ 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
‘Wees open en eerlijk naar elkaar. Probeer van elkaar te leren en spreek elkaar aan en ga 
niet wijzen naar elkaar maar pak het samen op.’ 

 Cartoons 
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Reach Award 2017: 27-9-2017  
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief was het Stork 
team dat actief is op het Tata terrein, één van de drie 
genomineerden in de categorie Beste Team. De prijs 
ging uiteindelijk naar Stop Team Attero Wijster.  
De winnaars voor de vijf categorieën zijn:  
 
- HSSEQ Rising Star: Klaus Frigger 
- Verbetering op HSSEQ gebied: Josina Berendse 
- REACH Beyond Zero Value Champion: Richard Gardeniers & Ronny Goddaert 
- Incidentpreventie: Terence Apfel 

Alle genomineerden Reach Award 

 
Veiligheidstrainingen 
Het is niemand ontgaan: VPIJ geeft in samenwerking met CHEMconsult, Veiligheidstrainingen 
waarin Stop! & Go! Training, Risicoherkenning, Herkennen van onveilig gedrag en VOR cen-
traal staan (= module 1 tot en met 4). 
Tot nu toe zijn er 22 trainingen van module 1 en 2 geweest (er volgt nog een groot aantal 
trainingen) waar medewerkers van 26 verschillende VPIJ firma’s aan hebben deelgenomen. 
Een redelijk resultaat…... maar wij zijn er nog niet want VPIJ heeft 46 leden in haar gelederen. 
Een groot aantal firma’s heeft nog geen mensen opgegeven (!). Wij doen daarom een oproep 
aan die leden die hun medewerkers nog NIET voor de training hebben opgegeven:  
GEEF JULLIE MEDEWERKERS OP!  
Vanaf volgend jaar gaan wij ook module 3 en 4 introduceren en hopen wij binnen 2 jaar een 
grote groep medewerkers van VPIJ leden te hebben getraind.  
Als alle modules zijn gevolgd ontvangt de deelnemer een certificaat. Ga naar de website en 
geef jullie medewerkers op via de ledenpagina. Samen zijn wij sterk! ÉÉN IN VEILIGHEID! 

Verzuimongeval 18/10/17 bij CPP, nummer 9. 
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