
 

VPIJ NIEUWSBRIEF  

WELKOM! 
Onze tweede ledenvergadering is een feit. Op 16 februari jl. zijn er veel zaken besproken 

en de revue gepasseerd. De Veiligheidsbijeenkomsten zijn gestart in het Dudokhuis en de 

voorbereidingen voor ons walkingdinner/jaardiner voor VPIJ leden en afgevaardigden van 

Tata Steel MET partner zijn in volle gang. Kijk voor meer info op onze website.  

16 februari 2017 ledenvergadering 
C. Kieftenbeld opende de vergadering en verwelkomde de leden, inclusief nieuwkomers 
Van Alphen, GEA en Hydrovac. Helaas was het nieuwste lid Delta Team niet aanwezig. 
Voor deze ledenvergadering was een 
volle agenda samengesteld en tevens 
moest er over enkele essentiële zaken 
gestemd worden. C. Kieftenbeld heeft 
o.a. gesproken over de kandidatuur voor 
het VPIJ bestuur. Zoals bekend mogen 
kandidaten zich opgeven als zij passen in 
het functieprofiel dat aan alle leden per 
mail is opgestuurd. Tot nu toe heeft E. 
Buis (via Wijkom) zich als kandidaat aan-
gemeld en zal hij in de volgende ledenvergadering spreektijd krijgen. Ook het huidige 
bestuur heeft zich beschikbaar gesteld.  Hierna was het woord aan J. Bruijns; hij nam het 
financiële deel voor zijn rekening. De kascommissie, bestaande uit R. Warnaar en J. Sei-
wald, heeft op 31 januari jl. de kascontrole met positief resultaat beoordeeld. In week 7 
heeft VPIJ als extra controle een accountant uitgenodigd: er viel niets aan te merken op 
de administratie. De jaarrekening werd d.m.v. stemming door de VPIJ leden unaniem voor 
akkoord verklaard.  Hiermee is het VPIJ bestuur gedechargeerd voor het jaar 2016. H. v. 
Willigen heeft uitgebreid stilgestaan bij de vijf Veiligheidsbijeenkomsten waarvan de eer-
ste al op 27 februari plaatsvindt in het Dudokhuis. Met verwijzing naar onze website, le-
denpagina. Het Procesflow diagram werd uitgelegd: de routing van een werkgroep, de 
aanbevelingen, de presentatie voor het bestuur van VPIJ en Tata Steel en de eventuele 
implementatie. Wim Stam (Tata Steel), deelde als voorzitter van de werkgroep Handen 
van de Last, op bevlogen wijze met de zaal de aanbevelingen en eindconclusies van zijn 
werkgroep. Hierna kwam Frits Hoole (Stork) aan het woord met zijn Werkgroep Veilig-
heidstraining. De bestaande Veiligheidstrainingen bleken niet het beoogde resultaat te 
behalen. Het e.e.a. had te maken met tijdsduur en financiën. Als advies heeft de werk-
groep een korte doeltreffende training voorgesteld tegen een zeer scherpe prijs: 4 modu-
les van 4 uur die in 2 jaar te volgen zijn tegen een prijs van € 110,- per deelnemer.  Met 
grote meerderheid is dit advies in de ledenvergadering aangenomen. Er werd wel door de 
leden geopperd om de trainingen ook in het Engels te geven en in de avonduren. Ook 
zouden leidinggevenden en uitvoerders deze training moeten volgen als “goed voor-
beeld”.  Voor uitzendbureaus zal er binnen VPIJ nog worden gekeken naar een oplossing 
op maat. Danitsja Goossens (Randstad)  introduceerde met haar Werkgroep Uitzendbu-
reaus een “BIN pilot” voor VPIJ leden: deze uitgebreide en aangescherpte vragenlijst ver-
betert hierdoor  aanzienlijk het Veilig werken op het Tata terrein, één van onze speerpun-
ten. Het blijkt dat bij de aanvraag van een BIN, Veiligheid een onderschikte rol speelt. Er 
worden slechts twee vragen over Veiligheid aan een nieuwe firma gesteld! De werkgroep 
heeft als pilot een 15-tal vragen op het gebied van Veiligheid toegevoegd aan de BIN pro-
cedure en wil deze als  test door de VPIJ leden laten invullen. Er kwam een  opbouwende 
discussie op gang tussen een deel van de aanwezig leden (o.a. uitzendbureaus). De pilot 
voor VPIJ leden is via stemming geaccepteerd. De bijeenkomst werd afgesloten met een 
hapje en een drankje.  
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Wist u dat: 

 VPIJ thans 41 leden heeft. De afgelo-

pen tijd hebben Delta Team, GEA, 

Hydrovac en Van Alphen zich bij VPIJ 

aangesloten. Deze laatste drie waren 

op de ledenvergadering aanwezig. 

Helaas heeft Van der Meij zich afge-

meld. 

 Skiën: veel Nederlanders stappen in 

de auto op weg naar Frankrijk of 

Oostenrijk om in deze periode een 

week of langer te genieten in de 

sneeuw. Maar: laat je wintersport 

niet verpesten door een botbreuk, 

letsel of onderkoeling! Wintersporten 

is natuurlijk heel leuk, maar een on-

geluk zit in een klein hoekje! Het 

Rode Kruis heeft op hun site een 

gratis EHBO-app ontwikkeld. Zo weet 

je altijd en overal wat je tijdens een 

noodsituatie moet doen.   

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

Bert Oldenburg (Eurest Services) 
1- Bert beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 

‘Dienstverlenende ambassadeur, respectvol en 

familieman.’ 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit? ‘Sinds 2009 ben ik 

general manager bij Eurest Services en geen dag is 

hetzelfde. Wij leveren alle diensten die wij facilitair noemen. Hierbij denk je aan 15 restau-

rants,130 schoonmaakmedewerkers, 20 receptiemedewerkers in de controlroom, sanitair 

beheer, ongedierte bestrijding, post, drukwerk, water, koffiemachines, glasbewassing etc. 

Als General Manager ben ik verantwoordelijk voor al deze facetten en ik werk de hele dag 

met veel verschillende mensen. Dit betekent een hoge verantwoordelijkheid. Naast deze 

facilitaire diensten ben ik permanent op zoek naar verbeteringen op het gebied van gastvrij-

heid, safety awareness, innovatie zoals food trucks en het zoeken naar nieuwe methoden 

van schoonmaken waarbij ik rekening houd met milieuaspecten. Mijn drive is circulaire eco-

nomie d.w.z. dat wat de aarde voortbrengt wij niet naar gebruik moeten verbranden maar 

proberen eindeloos  te hergebruiken.’ 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Gezond van je werk naar huis en vice versa. Dit geldt ook voor alle andere activiteiten die je 

ontplooit waarbij Veiligheid altijd centraal staat.’    

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

‘De billboards van Tata adopteren (m.a.w. samenwerken): Eén of twee keer per jaar VPIJ 

safety items hierop vermelden. Hiernaast samenwerking zoeken met andere Veiligheidsver-

enigingen van bedrijven  (bijv. Casos) en/of overheden voor uitwisseling van kennis en  

ideeën.’ 

 Cartoons 

 

 

 

 

2 

VPIJ zoekt nog bloggers en leden 

die over Veiligheid willen schrijven! 
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Er is weer een enthousiaste werkgroep samengesteld. De 

leden zijn C. Kieftenbeld (VPIJ), H. v. den Bergh (Bilfinger), 

P. Marx (Tata), J. Smit (TES), F. Hoogenboom (Abeko),  

F. Sminia (VSA) en B. Oldenburg (Eurest Services). 

Communicatie VPIJ-leden-VPIJ-leden-VPIJ-leden-VPIJ etc. 
In de afgelopen ledenvergadering is de communicatie tussen het bestuur en de leden ter 

sprake gekomen. Het blijkt dat onze mails (info@vpij.nl) frequent in jullie spam terecht ko-

men. Wij adviseren om hierover contact op te nemen met de ICT afdeling. Wij gaan van onze 

kant ons best doen om jullie beter te informeren. Te denken valt aan  het vermelden van de 

eindpresentaties van de lopende werkgroepen zodat een ieder zich kan inlezen en voorberei-

den met het oog op stemming in de nieuwe ledenvergadering.  De presentaties van de werk-

groepen van afgelopen ledenvergadering staan op de website (ledenpagina). De werkgroep 

Veilig Afschakelen heeft recentelijk een eindrapport gemaakt en na de presentatie aan het 

VPIJ-Tata bestuur vermelden wij deze op onze website. Om alle partijen beter voor te berei-

den zullen wij de agenda van de ledenvergadering van te voren per mail versturen. Ons ver-

zoek is of jullie sneller willen reageren op mails zodat er een betere interactie kan ontstaan.  

Verzuimongevallen IJmuiden d.d. 24 februari 2017 boekjaar 16/17 (start 1 april)

Nieuwe werkgroep: Bijdrage Safety Centre 

DASHBOARD 
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