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Wist u dat……… 
 

 Alle mailadressen van 

Tata Steel in maart en april 

2018 zullen veranderen van 

naam@tatasteel.com naar 

naam@tatasteeleurope.com? 

Er zal gedurende een periode 

van tenminste 6 maanden een 

‘forwarding service’ in 

werking treden.  

 

 Binnen Tata Steel de 

uniforme hercertificering van 

industrievoertuigen en kranen 

thans is afgerond? De 

hercertificering is 5 jaar 

geldig. Aanpassingen vinden 

thans plaats in PeopleLink en 

in de diverse QHSE. 

 

 Er weer nieuwe data 

vermeld staan op de VPIJ 

website/ledenpagina voor de 

Veiligheidstrainingen Module 

1 en 2? Ook zijn er data 

bekend voor de V.O.R. 

training voor VPIJ leden: 11 en 

13 april a.s.. LET OP:  ALLE 

TRAININGEN VINDEN PLAATS 

IN HET TSTC/ de ACADEMY!! 

   

 
 

 
 

Heeft u vragen of ideeën 

m.b.t. de nieuwsbrief? Mail 

naar: carola.hamer@vpij.nl  

WELKOM! 
Het zal de VPIJ leden niet zijn ontgaan zijn dat er dit jaar nog geen nieuwsbrief per mail is verstuurd, excuses hiervoor. Er is in dit kwartaal veel 

gebeurd; laten wij beginnen met onze drukbezochte ledenvergadering d.d. 25 februari in Akersloot. Dionne Ruurda was onze gastspreker met  

een belangrijke boodschap: Tata Steel viert dit jaar 100 jaar Staal in de IJmond! 

Op 20 september a.s. bestaan de voormalige Hoogovens 100 jaar. Dit wordt grootst aangepakt en gevierd met  

medewerkers, gepensioneerden, klanten, leveranciers, buren, scholen en andere belangrijke partners. Aan VPIJ 

wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van 100 persoonlijke verhalen van medewerkers en een speciaal 

cadeau dat wij als VPIJ aan Tata Steel zullen overhandigen. Hiervoor is inmiddels een werkgroep opgericht. 

Kosten nog moeite worden door Tata gespaard: er zal een speciale Hoogovenbus door Noord-Holland gaan rijden . 

Deze bus  komt op alle locaties waar alle events worden gehouden. In de ledenvergadering is ook uitgebreid 

stilgestaan bij incidenten van VPIJ contractors van de afgelopen 3 maanden die in een potentiële LTI hadden kunnen veranderen. 

Omdat er onvoldoende aanmeldingen zijn geweest voor het lopen van de V.O.R.’s heeft VPIJ besloten om halverwege 

het jaar de leden een nieuwe kans te bieden; tevens kan er kosteloos een V.O.R. training worden gevolgd. De 

Veiligheidstrainingen werden eind februari 2018 tijdelijk gestopt, in april 2018 hervatten wij de reeks. Let op: de 

trainingen zullen wederom in het TSTC plaatsvinden! Vanuit VPIJ is er een dringend verzoek om dit binnen jullie 

organisatie te communiceren. Nieuwe data staan inmiddels op de site voor module 1+2. Herbert heeft op de 

ledenvergadering stilgestaan bij het inkoopbeleid van Tata Steel; er worden thans stappen in de goede richting gemaakt 

in het overleg Contractorveiligheid waarin namens VPIJ Clement zitting heeft. Als afsluiting kwam het toegangsbeleid 

van het Safety Centre aan bod. Door de werkgroep zijn er positieve ontwikkelingen gaande, deze zijn met alle VPIJ leden 

inmiddels gecommuniceerd.  

Het VPIJ bestuur is trots om te melden dat in mei  de Tata campagne “Veilig Afschakelen” van start gaat, in deze campagne wordt ook weer 

aandacht besteed aan het vervolg van “Handen van de Last”. Beide thema’s zijn voortgevloeid uit onze VPIJ werkgroepen. 

 

TERUGBLIK door het VPIJ bestuur 
Het eerste kwartaal van 2018 is bijna afgesloten. Het is tijd om met onze VPIJ leden terug te kijken of we onze jaarplan doelstellingen hebben 

gerealiseerd. Ons jaarplan zag er als volgt uit: 

In 2017 gaan we starten met werkgroepen. We gaan de huidige leden benaderen voor nieuwe onderwerpen en de ongevalsanalyse gebruiken 

voor de basis van deze werkgroepen. Het dagelijks bestuur zal zich bezig houden met het werven van nieuwe VPIJ leden: dit zullen we doen door 

ze actief te benaderen en gebruik te maken van een spraakmakende folder. Er komt een gebalanceerd budget: kosten versus uitgaven. Het budget 

gaan we voorleggen aan onze leden en het algemeen bestuur. We gaan werken aan een stabiele organisatie van activiteiten. Dit realiseren wij 

o.a. door het dagelijks bestuur wekelijks bijeen te laten komen op elke woensdagmorgen. Ons kantoor kent een permanente bezetting in de vorm 

van een secretariaat/verenigingsmanager. De klankbordgroep wordt proactief ingezet en sowieso voor elk belangrijk overleg geconsulteerd. Eén 

keer per jaar willen we onder de leden en stakeholders een tevredenheidsonderzoek houden. De informatiestroom richting de leden gaan we 

inrichten en optimaliseren. Er komt een website welke regelmatig wordt geactualiseerd en de ledenpagina krijgt een inlognummer voor onze 

VPIJ leden. De Tata Steel veiligheids app gaan wij promoten. Ook zullen we onbewerkte veiligheidsmeldingen van Tata Steel op de website 

(ongevallenaantal en achtergronden) per dag bijhouden. Op de ALV gaan we nieuwe afspraken na stemming vastleggen. We zullen zichtbaar 

maken dat VPIJ leden zich positief onderscheiden op het gebied van veiligheid. Hiervoor is in overleg met Tata Steel extra uitbreiding en informatie 

na ongevallen nodig. We gaan dit jaarlijks analyseren. VPIJ zal zich profileren in de omgeving en er zal een artikel in de plaatselijke krant komen. 

We onderhouden onze contacten met public relations van Tata Steel voor publicaties in OverStaal. We gaan medewerkers in de ‘line of fire’ 

enquêteren.  

 

Concreet zouden we tevreden zijn met  het vooraf afgesproken onderstaand resultaat: 

1- 20 werkgroepen zijn gestart o.l.v. het dagelijks bestuur, waarvan 6 werkgroepen op verzoek van een aanvraag of probleemstelling van een 

firma. Zeker 8 werkgroepen zijn concreet afgehandeld en gepresenteerd.  

2- We hebben 25 leden in 2016 en 40  leden in 2017 geworven. 

De vereniging is dusdanig stabiel dat het bestuur voor 2018 overdraagbaar zal zijn. 

3- Het dagelijks bestuur komt wekelijks bijeen op woensdag en werkt structureel met een actie- en besluitenlijst. Notulen van vergaderingen 

worden gemaakt en goedgekeurd. De verenigingsmanager draagt zorg voor de financiële- en administratieve boekhouding. Kascontrole is 

aangesteld. 

4- Het tevredenheidsonderzoek onder de leden krijgt een mooie positieve score. 

5- Input voor analyse is verbeterd waardoor goed zichtbaar wordt waar VPIJ moet bijsturen in haar jaarplan 2018. 

6- 75% van de mensen werkend in de ‘line of fire’ zijn bekend met VPIJ.  

Huidige Evaluatie: 

Geconcludeerd kan worden dat we onze doelstellingen gerealiseerd hebben. Alleen het aantal werkgroepen zijn er helaas minder geworden 

dan gepland.  

 

VPIJ OP INSTAGRAM TATA STEEL 

Onderstaand artikel troffen wij aan: 

Op dit plaatje uit de oude doos zien jullie de Veiligheidscommissie Hoogovens op 14 september 1954. 

Veiligheid staat nog steeds op nummer 1 bij Tata Steel IJmuiden. In 2014 is VPIJ opgericht. Dit is een 

initiatief van firma's die werken op de site van Tata Steel in IJmuiden om samen de veiligheid 

verder te verbeteren. Het doel van de vereniging is om een ongevalsvrije werkomgeving voor alle 

medewerkers te realiseren. Alle firma's werkzaam op de site kunnen lid worden van deze vereniging. 

Meer informatie vind je op www.vpij.nl. 

#100jaarstaal 
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VPIJ BEREIKT EEN MIJLPAAL OP 23 maart 2018!        
Op 22 maart 2017 noteerde wij een LTI bij één van onze leden. Hierna is de teller op “0” blijven staan! Met trots feliciteert het VPIJ bestuur AL HAAR LEDEN!  Sinds onze laatste 

meting/analyse van 2011 is VPIJ op 23 maart 2018 dus een jaar ONGEVALSVRIJ! 23 Maart is voor VPIJ een gedenkwaardige dag. 

Hoe was het eigenlijk met de Veiligheid gesteld in de wereld op 23 maart 2017? Laten wij eens terugblikken. Twee hoofdsteden bleken niet zo veilig te zijn. London likt op deze dag 

haar wonden een dag na de aanslag op de Westminster bridge waarbij 3 mensen om het leven kwamen. In Antwerpen bleek de Veiligheid van burgers in gevaar te komen toen een 

automobilist met hoge snelheid een winkelcentrum in reed. Het bleek een dronken man te zijn, hij had vuurwapens en messen in zijn auto. 

 

VPIJ ROAD TOUR NAAR BEDRIJFSCHEFS 
Vorig jaar heeft het VPIJ bestuur haar leden persoonlijk bezocht. Tijdens dit gesprek is o.a. VPIJ geëvalueerd en hierbij is een uitgebreid vragenformulier ingevuld. Uit jullie 

antwoorden (met op- en aanmerkingen) is een samenvatting met de belangrijkste punten opgesteld. Een deel van deze samenvatting zal (anoniem) worden gecommuniceerd met de 

bedrijfschefs van Tata Steel tijdens onze VPIJ ROAD TOUR BEDRIJFSCHEFS. De Road Tour begint op 9 april a.s.: Peter Hoppesteyn van ENB zal als eerste met een bezoek worden 

vereerd. Uiteraard zal ook een terugkoppeling naar onze leden volgen van deze bezoeken. 

 

IMPRESSIE 100 JAAR STAAL 

 

 

 

Het zal niemand zijn ontgaan: in september 2018 wordt echt alles uit de kast getrokken om dit centennium te vieren. Wij hebben een kijkje 
genomen in de oude doos van Tata/Corus/Hoogovens en vonden deze verrassende kiekjes die wij graag met jullie willen delen. 
 
Foto 1: Op 3 januari 1924 geschiedt de eerste vulling der cokesovens, op 22 januari ontsteekt mevrouw M. Wenckebach-Snellen het vuur in 
Hoogoven I, waarna op 24 januari het eerste ijzer in de vormen stroomt. Het is een historisch moment, niet slechts voor de onderneming maar 
voor de gehele Nederlandse nijverheid. Wenckebach, die dan reeds bedlegerig is, heeft de essentie van dit moment samengevat in zijn op 22 
januari verzonden telegram: ‘Zooals heden uit kleine vlam een groote brand, zoo ontstond uit kleine gedachte een groote schepping, dank zij 
aller eendracht, samenwerking en groote toewijding.’ 
 
Foto 2: De eerste centrale in de regio IJmond was die van de Kennemer Electriciteit-Maatschappij te IJmuiden uit 1914. Deze werd echter in 1921 
alweer gesloten, nadat het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland de K.E.M. had overgenomen. 
In 1931 werd de eerste centrale in Velsen-Noord gebouwd, die bedoeld was om hoogovengas uit de daar gevestigde Hoogovens (nu Tata Steel 
Europe) te verstoken, een relatief laag-calorisch bijproduct van de staalproductie. De Hoogovens nam zelf weer een groot deel van de opgewekte 
elektriciteit af bij het P.E.N. Deze centrale werd ontworpen door A.H. van Rood, destijds chef van de bouwkundige dienst van Hoogovens, en 
wordt beschouwd als een van diens belangrijkste werken. 
 

Foto 3: Op 19 december 1930 wordt de Cementfabriek IJmuiden (Cemij) opgericht, met een aandelenkapitaal 
van 1 miljoen gulden. Op 16 juni 1931 start de bedrijfsvoering, met een productiecapaciteit van zo’n 100.000 ton 
cement per jaar. Een van de belangrijkste ingrediënten was gegranuleerde hoogovenslak. En dat is tot op de dag 
onveranderd. Dankzij het gebruik van hoogovenslak kan de ENCI in Velsen een cement van een hogere kwaliteit 
(en een lagere impact op het milieu) maken dan bijvoorbeeld in de fabriek in Maastricht. En Tata Steel heeft een 
afnemer van hoogovenslakzand als directe buur. Een mooi voorbeeld van industriële symbiose. 
 
Foto 4: Op advies van prof.ir J. Hudig uit Wageningen (Landbouwhogeschool) introduceert Hoogovens in 1932 
de silicakalk. Hudig stelt in 1938 voor om de proefinstallatie te vervangen door een behoorlijk geoutilleerde  
fabriek, tegen een geraamd kostenbedrag van ongeveer f 200.000.  
 
 

Foto 5: Op deze foto zie je het ijzerpark met op de achtergrond de Hoogovens 1 & 2. Hoogoven 2 begon de 

productie op 8 februari 1926, maar niet voor lang, want in de nacht van 16 op 17 februari brak de grote 

ertsopslagkraan en stortte neer. Er waren gelukkig geen slachtoffers te betreuren, maar voor het jonge bedrijf 

was deze gebeurtenis een grote ramp. Tegenwoordig zijn alleen nog Hoogoven 6 en 7 in gebruik. 

 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… HENK VERHOEF (RBC Industriële en Maritieme Veiligheid)    

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
Ik ben een doorzetter, people manager, humoristisch, no nonsens en een familie man.’ 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Deze is heel gevarieerd: ik bezoek klanten, hierna praat en bezoek ik mijn mensen. Vervolgens is de 

 administratie aan de beurt en tussendoor ben ik aan het vergaderen.’ 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Veiligheid staat altijd op 1. Veiligheid betekent voor mij dat al mijn collega’s en medewerkers bij al onze klanten na de dienst weer veilig naar huis kunnen en veilig thuiskomen. 

Veiligheid staat voor mij als doel, ik werk in omgevingen waar er zeer veel risico’s zijn en mijn team en ik proberen ons steentje bij te dragen aan het volgen van de regels, het 

aanbrengen van verbeteringen en gezamenlijk zorgdragen voor zero incidents.’ 

4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  

‘Samenwerken, toolboxen delen, geen concurrentie maar het algemeen belang samen nastreven.’ 
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 Verzuimongevallen IJmuiden tot 23 maart 2018, boekingsjaar 17/18 (start 1 april 2017) 

foto 1 

foto 3 

foto 4 
foto 5 
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