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Welkom 
Door een misverstand is de VPIJ nieuwsbrief van september vorig jaar niet 
uitgebracht, daarom ter compensatie deze keer een extra lange nieuwsbrief 
met veel informatie voor onze VPIJ leden met nog een kleine terugblik op 
2022. 
 
Van het bestuur 
Zoals begin van dit jaar is gecommuniceerd via de mail, is het VPIJ bestuur 
genoodzaakt geweest om de ledenbijeenkomst van 18 januari en 22 februari 
te annuleren. Deze beslissing is voortgekomen uit een situatie waarin het 
bestuur de kwaliteit van het programma niet kon waarborgen. Inmiddels 
heeft VPIJ ondersteuning gekregen van Paul van Assema (ad interim) 
werkzaam bij  Tata Steel. De eerste VPIJ draait doorrr online zal 22 maart 
2023 weer worden uitgezonden met sprekers aan tafel vanuit Studio 
Fixmedia. Ook is er een VPIJ ledenbijeenkomst gepland voor 10 mei 2023, 
hier zullen directeuren/operationeel managers van de VPIJ firma’s voor 
worden uitgenodigd. 

 
Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden, boekingsjaar 22/23 (start 1 april 2022) 
 

 
                 
Mededelingen 
 
Training Toezichthouder 
De voorlopig laatste ronde van de training Toezichthouder is achter de rug. 3 

sessies zijn gehouden op 24 en 27 januari en 2 februari jl.  Zie onder  foto’s 

van de deelnemers die de training met goed gevolg hebben afgelegd, waarna 

ze allemaal een Certificaat ontvangen. Ook smaakten de gevulde koeken 

prima!  

Trainers Wout Gerlag en Paul Veltman bedankt voor jullie inzet én natuurlijk 

ook alle deelnemers bedankt voor hun betrokkenheid en input tijdens de 

trainingen . 

De firmamedewerkers die in de jaren 2019-2020-2022-2023 de trainingen 

hebben gevolgd zullen een geplastificeerde pas op naam ontvangen waaruit 

blijkt dat ze Toezichthouder zijn. Ook voor Toezichthouders van Tata de zogn. 

Coördinator Omgeving (voorheen Coördinerend Toezichthouder) geldt dat ze 

dit kunnen aantonen (niet via een pas maar in het PeopleLink systeem van 

Tata).  

 

8 september 2022: Bilfinger, Delta Team, GWOC, Hoco RST, VolkerRail 

 
24 januari 2023: CA de Groot, TES, Danieli-Corus, OBH, BAM, Van Alphen 

 

 
27 januari 2023: CA de Groot, Van Alphen, BAM Infra Nederland 

 

2 februari 2023: Mammoet, Van der Meij/Kuuk, Van Alphen, BAM 

 

Personele wijzigingen - Voorstelronde 
 
Firma Storm  

 
Jan Storm, alg. directeur geeft antwoord op de volgende vragen. 
 
Beschrijf jezelf in een aantal woorden. 
 

Ondernemer, doorzetter, nuchter, 
enthousiast. 
Hoe ziet je werkdag er uit? 
Koffie, krant, een paar overleggen, een 
paar klanten bezoeken, emails 
beantwoorden, plannen maken, vragen 
beantwoorden, alles af/weg/leeg/bij. 
Wat betekent veiligheid voor jou? 
Als het bestaansrecht van onze 
onderneming. Veiligheid is onze tweede 
natuur. 
 

Hoe ervaar je Tata en VPIJ omgeving?  
Als een wereld die vol in beweging is en waar Storm een geweldige 
toegevoegde waarde kan hebben. 
Hoe zie je de toekomst hier?  
Als een gezamenlijke ontwikkelingstocht. 
 
In de “VPIJ draait doorrr” d.d. 17 augustus is de firma extra belicht in de 
rubriek OP LOCATIE. De video is gemaakt door Fixmedia en laat zien wat de 
werkzaamheden van firma Storm zijn.  
 

P&O Ferrymasters Ltd. 

 

 

Ik ben Jeroen Weber, sinds 2018 werkzaam bij P&O, eerst op de truckplanning 

in Amsterdam maar de overstap gemaakt naar de vestiging in Velsen-Noord 

om voor het contract van Tata Steel te werken. Mijn functie is Quality and 

Safety Coordinator. Het werkgebied is groot en betreft alle locaties van Tata 

Steel waarvan P&O Ferrymasters de transporten voor verzorgt, deze bezoek 

ik regelmatig. Van mijn standplaats Ijmuiden tot aan de verschillende Tubes 

sites, SAB Profiel, Multisteel Maastricht en TSP Duffel in Belgie. 
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Tijdens test met 

bestuurbare trailer 

pompwagen bij Tata 

Maastricht om voorladen 

mogelijk te maken in 

daluren. 

 

 

 

Mijn werkzaamheden zijn o.a.:  

- Site visits 
- Confirmatie rondes (gezamenlijk) 
- Organisatie van het vervoerders evenement (jaarlijks) 
- Procedures opstellen (voor leveranciers en eigen personeel 

werkzaam op de sites) 
- Incidenten onderzoek 
- KPI’s / rapportages maken op H&S gebied 
- Klachten meldingen behandelen 
- Communicatie en trainingen voor vervoerders 
- Audits (van leveranciers/vervoerders) 
- Health and Safety meetings met Tata Steel (o.a. met OSL, QTS, 

Outbound logistics, Tubes, etc) en vervoerders 
- Verbetervoorstellen  
- Toolboxen geven 

 

Het leuke van een werkdag vind ik de 

afwisseling, het ene moment ben je een 

chauffeur aan het helpen/adviseren op 

de werkvloer of in de trucktrailer of 

denk je mee met de verlading en praat 

je met Tata Steel laders in de 

laadhallen/warehouse. En het volgende 

moment zit je aan tafel met een 

chef/leidinggevende of site manager en 

bespreken we verbetervoorstellen. 

Zie foto: Presentatie tijdens de 

vervoerdersbijeenkomst bij Tata Steel. 

Veiligheid betekend voor mij dat iedereen aan het eind van zijn/haar werkdag 

weer veilig en gezond naar huis gaat, elke dag weer. Dit is iets dat wat je niet 

alleen kan doen, het besef van veiligheid/veilig werken dient door iedereen 

(uit)gedragen te worden. 

De nieuwe missie van VPIJ kan P&O zich uitstekend in vinden, de 

samenwerking opzoeken en het opbouwen van een stabiele relatie is de 

sleutel tot succes. 

P&O is een traject gestart waarbij bezoekende/afhalende chauffeurs 

(vrachtverkeer voor gereed product) op de site via een veiligheidsapp gaan 

informeren een aansturen. Ontwikkelingen zullen we delen met de VPIJ.   

VPIJ draait doorrr - Rubriek OP LOCATIE 
In september is er een korte video getoond van Building Careers, in november 
van Adviesbureau van Wees en in december van Lanser’s Trio. Zo leren we 
onze mede VPIJ firma’s beter kennen.  
Wilt u ook een professionele opname laten maken OP LOCATIE dan kunt u 
zich aanmelden bij: caroline.kerkkamp@vpij.nl.  
Er zal dan contact met u worden opgenomen door Jeff van Schie van Fixmedia 
om een afspraak te maken om bij u te komen filmen OP LOCATIE. 
 

Overigen 

Gezamenlijke verbetering veiligheid voor Randstadmedewerkers in de 

productieafdelingen 

Eind 2018 het is het gezamenlijke initiatief genomen om de veiligheid voor 

Randstadmedewerkers te verbeteren. We hebben gekeken naar soorten 

incidenten en de achtergronden daarvan, plaats/werkplek waar deze 

ontstaan én de mogelijke oplossingsrichtingen. Randstad als VPIJ lid en kan 

dus op ondersteuning vanuit het platform, HSSE & procurement rekenen. 

Door Randstad zijn gedetailleerde rapportages gemaakt over 

leeftijdsgroepen, duur van dienstverband in combinatie met eerder 

genoemde aspecten als plaats/werkplek, soort incident. Deze gegevens zijn 

gebruikt om de introductie (on boarding) bij Randstad én in de toekomstige 

fabriek te versterken. Er is gekeken naar uitvoering/opvolging van praktijk-

/lokale opleidingen en de uitkomsten van veiligheidsonderzoeken op site. 

Recentelijk is de eerste GO & SEE met het Randstadmanagement uitgevoerd 

bij TSP, waar in gesprek met leidinggevende en medewerkers, nauwgezet de 

beschreven aanpak en uitvoering aan de orde is gekomen. De resultaten 

geven (nieuwe) energie en is ook nodig, want inmiddels weten we maar al te 

goed dat in veiligheid geldt: loslaten is geen optie! 

 
  
Kasteeltuin Assumburg ofwel “hoe staal en natuur samen komen”. 

VPIJ-lid firma Harsveld en Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg 

werken samen aan een ambitieus project in de Kasteeltuin Assumburg in 

Heemskerk. Het betreft het aanbrengen van corten stalen randen in de 

broderies in het hart van de tuin. In bijgevoegde bijlage vind U een nadere 

beschrijving van dit project en de reden dat we Uw aandacht hiervoor vragen, 

namelijk de vraag of Uw bedrijf als sponsor wil optreden voor het volledig 

afronden van de werkzaamheden. 

U kunt uw eventuele bijdrage 

storten op bankrekening NL94 

RABO 0163 6956 60 t.n.v. 

Stichting Kasteeltuin Assumburg.  

Wij nemen daarna contact met U 

op voor het verzorgen van het 

sponsorbord en organisatie van 

het bedrijfsuitje. 

 

Op de hier geplaatste foto ziet U 

hoe medewerkers van Harsveld 

en vrijwilligers van de Kasteeltuin 

de voortgang bespreken en 

technische details doornemen. 

 
Diverse uitreikingen van de  VPIJ Safety Award (1 jaar ongevalsvrij – eigen 
personeel) 

14 november 2022 
Uitreiking VPIJ Safety Award aan VolkerRail. 

Na een korte inleiding van Wim, volgden de felicitaties en overhandiging van 
het VPIJ Safety Award en werd de overheerlijke VPIJ taart aangesneden en 

genuttigd. 
 

  

 
Op de foto v.l.n.r. Wim Stam en Koen Visser (VolkerRail) 
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++++ 
 

17 januari 2023 

Uitreiking VPIJ Safety Award aan firma Mammoet. 

Felicitaties van Clement voor Freek Poldervaart van Mammoet voor 1 jaar 

ongevalsvrij werken. Appie Visser heeft de VPIJ Safety Award in ontvangst 

genomen. 

 
v.l.n.r. Freek Poldervaart (Manager Mammoet), Appie Visser (SHEQ Advisor 

Mammoet) en Clement Kieftenbeld (Voorzitter VPIJ). 

++++ 
 

26 januari 2023 
Ook bij firma TechResources op het bedrijventerrein Trompet in Heemskerk 
werden we ontvangen met koffie. De VPIJ Safety Award werd in ontvangst 

genomen en de taart aangesneden.  

 
v.l.n.r. Anouk Vetter, Jan Stravers, Herbert van Willigen (VPIJ) en Cyril Swart 

++++ 
 

25 januari 2023 
Er was een groot welkomscomité op het aannemerspark bij Bilfinger, ook 

hier werd de VPIJ Safety Award met trots ontvangen én terecht want 1 jaar 
ongevals vrij is heel goed gezien het lastige werk (steigerbouw, enz.) wat de 

medewerkers verrichten in “the line of fire”. Complimenten ! 

 
v.l.n.r. Dave Cillekens, Bastiaan Bel, Cain Sean Sugars, Roy van der Wielen, 

Robert Spruit, Marcel Molenaar, Dennis van Wooning, Kamil Aydin, Peter 

Molenkamp en Rinie Horsten 

++++ 

 
 
 

++++ 
21 februari 2023 

Vers van de pers: Uitreiking VPIJ Safety Award  
In 2021 heeft de firma Post Staalbouw/ Post Staalmontage de VPIJ Safety 

Award in ontvangst genomen, ook dit jaar hebben zijn ze weer 1 jaar 
ongevalsvrij. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 

 

 
v.l.n.r.  

Jaap Zijlstra, Caroline Kerkkamp(VPIJ), Jacques Theissling en Bob Jansen 
 

 
 
 

 
 

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de nieuwsbrief? Mail naar: 
caroline.kerkkamp@vpij.nl  
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