
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

 
Voor jullie ligt nieuwsbrief nummer 10: precies één jaar geleden werd nummer 1 verstuurd. De 
tijd vliegt. Er is veel gebeurd in één jaar en wij hebben nog veel in petto de komende tijd. Op 31 

augustus jl. vond onze vierde ledenvergadering in Hotel Aker-
sloot plaats. Deze ledenvergadering was anders van opzet dan 
de vorige keren door het interactieve karakter. Door de stijgen-
de trend van het aantal (verzuim)ongevallen op het Tata terrein 
heeft het bestuur van VPIJ de expertise en hulp gevraagd van de 
aanwezige leden. Er werden twee vragen gesteld die door de 
leden onderling, in teams, moesten worden opgelost. De uit-
komsten, aanbevelingen en tips waren eenduidig: VPIJ gaat een 
rol spelen in het stoppen van de stijgende trend van (verzuim)

ongevallen onder haar leden en waar nodig, een helpende hand bieden. Het bestuur gaat zich 
nu over een plan van aanpak beraden en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.  

 

 

 

 

 

REACH Beyond Zero Annual 

Awards: STORK team genomineerd 
Veiligheid staat bij Stork voorop. Een van de manieren om veilig 

gedrag te stimuleren is het belonen van goede prestaties. Dit 

gebeurt continu, maar éénmaal per jaar wordt uit alle goede 

prestaties een winnaar gekozen en die winnaar ontvangt de 

jaarlijkse ‘Reach Beyond Zero Award’.  Deze prijs geeft aan dat 

nul (Zero) incidenten niet voldoende is, maar gestreefd wordt 

naar een cultuur waarin klant en Stork als één team en met gedeelde waarden op het gebied 

van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit, werken. Winnaars zijn collega’s die ver boven 

verwachting presteren op dit gebied en die laten zien dat zij Veiligheid hanteren in hun dagelijk-

se handelen. Nominaties vallen in vijf categorieën. Voor de feestelijke avond van 2017, gepland 

op 27 september a.s., is het Stork team dat actief is op het Tata terrein één van de drie genomi-

neerden in de categorie Beste Team. Aanleiding voor deze nominatie is dat het gehele Stork 

team inclusief de inleners een jaar ongevalsvrij werkt op de Tata Steel locatie in IJmuiden. Dit is 

in de historie in de samenwerking tussen Stork en Tata Steel nog niet eerder behaald. De conti-

nue variatie (erg hoge piekbelasting) aan werkzaamheden in zeer wisselende omstandigheden 

zoals kou, warmte, grote hoogte, kelders, stof, gevaarlijke machine etc. vraagt om continue aan-

dacht en concentratie m.b.t. Veiligheid. Daarbij komt 

dat veel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 

met steeds wisselende teams en werktijden. Wij ho-

pen dat het Stork team op 27 september de prijs in de 

wacht zal slepen.  
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Wist u dat: 

 Tata Steel het huidige boekjaar met 

een positief financieel resultaat is 

begonnen? Om precies te zijn  voor 

april, mei en juni: £ 152 (EBITDA). Dit is 

63% hoger dan dezelfde periode vorige 

jaar.  

 Tata Steel constructiebuizen ( Celsi-

us® ) heeft gemaakt voor het Museum 

of Future in Dubai? Het museum wordt 

deels 3D geprint en wordt gebouwd op 

initiatief van Sheikh Mohammed bin 

Rashid, de leider van de oliestaat. 

 Burgemeester Martijn Smit van Bever-

wijk op donderdag 7 september jl . een 

bezoek heeft gebracht aan Tata Steel? 

Hij kreeg een rondleiding door de 

Warmbandwalserij en Dompelverzink-

lijn 3. 

 Op 6 september er een verzuimongeval 

heeft plaatsgevonden bij Coated Pro-

ducts? Tevens heeft er op 12 septem-

ber een ongeval bij de Oxystaalfabriek 

plaatsgevonden. De verzuimteller staat 

nu helaas op 7….. 

 Vanaf 11 september de VPIJ gelederen 

worden versterkt door afstudeerder 

Erik Boekee uit Groningen? Erik gaat 

zich bezighouden met de aanbevelin-

gen welke zijn gedaan door de Werk-

groep Veilig Afschakelen. Het e.e.a. 

houdt in dat hij de procedure van het 

slotenbord binnen de verschillende 

werkeenheden bij Tata Steel gaat in-

ventariseren en in kaart brengen. Het 

doel is het formuleren van een ééndui-

dig protocol binnen Tata Steel. 

 

Heeft u vragen of suggesties voor 
deze nieuwsbrief? Neem contact  
op met Carola Hamer. 
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Carola in gesprek met…… 
Walter Kuilenburg (WIJKOM) 
1- Walter, beschrijf jezelf eens in een aantal woor-
den? 
‘Nauwkeurig, loyaal en in bezit van brede kennis bin-
nen de metaal/industriële sector in de discipline ar-
beidsbemiddeling. Verder heb ik (bijna) altijd veel ple-
zier in wat ik doe, daarbij mag humor zeker niet ont-
breken.’ 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Mijn dagen zijn zeer divers en meer dan regelmatig 
lopen ze anders dan gepland, gelukkig houdt dat het 
werk uitdagend. Mijn taken lopen uiteen van aanstu-
ring commerciële teams beide vestigingen, begeleiding en voortgangsbewaking VCU be-
leid, contract/voortgang bespreking opdrachtgevers/werknemers, overleg commercie/
administratie/marketing, bemiddeling van beschikbare vakkrachten op vacatures en tal 

van ondersteunende zaken binnen het bedrijf.’ 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
Veiligheid betekent voor mij samenwerken. Communicatie en dezelfde “taal” spreken is 
daarbij van groot belang, ga er niet vanuit dat een ander jouw manier van denken heeft 
maar overleg om dit te peilen. Te vaak wordt er ‘’ja” gezegd en “nee” begrepen. Probeer 
dit op te merken en neem de tijd om onduidelijkheden toe te lichten, start met een enke-
le twijfel nooit aan je klus!’ 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
‘Naar mijn idee moeten (onze) werknemers meer betrokken worden bij de verschillende 
overleggen en acties op gebied van een veiligere werkomgeving, haal in roulatie enkele 
werknemers uit het vaste proces en laat ze deelnemen aan een project en/of veiligheid 
overleg op staff niveau. Werknemers kunnen met eigen inbreng komen en de ontwikke-
ling vanuit een ander perspectief te zien krijgen, hopelijk zorgt dat voor meer begrip en 

verduidelijking op dit gebied.’ 
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Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden d.d. 15 september 2017 boekjaar 17/18 (start 1 april ‘17) 

Werkgroep Talenbeleid Safety Centre Werkgroep Veiligheidspaspoort 

Werkgroepen, Road Tour, Veiligheidstrainingen 
De werkgroep Talenbeleid Tata Safety Centre i.v.m. Veiligheid is op 14 september van start 
gegaan. Wij zijn verheugd over de deelname van BEIS, Dankzij Flexwerk, Eurest, Theo Pouw 
en Tata Steel. De werkgroep Veiligheidspaspoort heeft de eerste bijeenkomst gehouden op 
12 september met deelname van ASIM, Engie, Volkerrail en Tata Steel. In oktober zal de 
werkgroep Inhuur Veiligheidsfuncties voor het eerst met elkaar vergaderen over het plan 
om gezamenlijk tot een kwalitatief goed Veiligheidstoezicht op het Tata terrein te komen. 
Hierbij hebben wij de hulp van de VPIJ firma’s nodig om dit proces te kunnen waarborgen. 
Deelnemende firma’s zijn: Rolas, Bilfinger, Bcool en Vos|Gekas & Boot en Tata Steel. De 
werkgroep Bijdrage Safety Centre continueert op 22 september en probeert op korte ter-
mijn het Safety Centre een facelift te gaan geven. Op maandag 25 september zien ook de 
leden van de werkgroep Uitzendbureaus elkaar weer terug om te praten over de BIN proce-
dure. Kortom, de werkgroepen zijn weer volop in beweging. VPIJ heeft al meer dan de helft 
van de leden bezocht  tijdens de Road Tour, de uitkomst van de enquête wordt op de vol-
gende ledenvergadering (eind 2017)  besproken.  VPIJ is voornemens om een Road Tour 
naar de bedrijfschefs van Tata Steel te plannen. De Veiligheidstrainingen zijn succesvol van 
start gegaan. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief en op www.vpij.nl 
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