
  

  

 

                  

WELKOM! 

 
Op 3 mei jl. vond  in het vertrouwde Hotel Akersloot de zevende ledenvergadering plaats. Dat VPIJ ’leeft’ onder onze leden, getuigt de grote 

opkomst van onze firma’s op deze prachtige lentedag. Wij telden 45 man in de zaal, sommige firma’s waren door twee man vertegenwoordigd. Al 

met al was 75% van onze leden in de Londen zaal aanwezig.  Het nieuwste lid van ons VPIJ bestuur werd voorgesteld: Wim Stam. Hij heeft onze 

gelederen per 1 mei jl. versterkt, in combinatie met zijn werk bij Tata Steel als programmamanager Veiligheid. Hieronder kunnen jullie meer lezen 

over Wim en zijn werkzaamheden bij Hoogovens/Tata Steel. Herbert van Willigen zal vanaf 1 mei a.s. voor 8 uur per week aan onze vereniging 

verbonden blijven. Zijn werkzaamheden bij Tata Steel (programmamanager Veiligheid) zijn geheel per deze datum gestopt en overgenomen door 

Wim. Beiden ontvingen van alle leden een mooi boeket. 

De ledenvergadering bevatte, zoals altijd, een groot aantal agendapunten welke allemaal binnen één uur door Clement en 

Herbert werden behandeld. Zoals bij iedere ledenvergadering werd er uitgebreid stilgestaan bij ons VPIJ dashboard, het  

‘paradepaardje’ van VPIJ. Het is wellicht interessant om te weten dat dit dashboard speciaal voor en door VPIJ is samen- 

gesteld door Kees Tol ( Manager Best Practice) op aanwijzingen van het bestuur van VPIJ. 

Tot voor kort verzamelde Kees alle ongevalsgegevens vanaf 2011 en deze werden uitermate vakkundig in grafieken 

weergegeven. Door dit dashboard is VPIJ het afgelopen anderhalf jaar op voortreffelijke wijze van informatie voorzien. 

Kees is per 1 april jl. met pensioen gegaan en zijn werk is overgedragen aan Niels Hollaar. 

Tata Steel heeft dit dashboard overgenomen voor de eigen werkeenheden op het Tata terrein. Hierdoor heeft Tata een 

uitermate doeltreffend stuk gereedschap in de vorm van ongevalsdocumentatie binnen handbereik. Sinds vorige 

maand stuurt VPIJ dit dashboard aan al haar leden, Tata aan de bedrijfchefs. 

Dankzij deze gedetailleerde informatie kan VPIJ haar leden exact informatie geven over de ongevallen en waar nodig, 

de helpende hand bieden. Ook kunnen de leden elkaar onderling  helpen. De grafiek van de werkgroepen toonde ons  

dat wij inmiddels al zeventien stuks mogen noteren: aan zeven werkgroepen is de fase ‘controle op implementatie’ 

toegekend. 

De komende maanden worden er twee nieuwe gestart: 

- Werkgroep Draaiboek Ongeval 

- Werkgroep Certificering 

Alle VPIJ leden worden op de hoogte gebracht van de aanvang en tevens 

zal er om deelname worden verzocht. 

Sommige werkgroepen zijn een tweede fase in gegaan; het betreft  

‘Handen van de Last’ en ‘Veilig Afschakelen’.  

Beide werkgroepen zijn onderdeel van de TATA campagne op 31 mei a.s. in het Dudokhuis. Locatie is 2H27, Brederodezalen 1 en 2. Tijdstip: 13.00 

uur. Het budget over 2018 en de inkomsten/uitgaven over 2017 werden getoond en besproken met de aanwezige leden. 

VPIJ heeft op 17 april met ‘goed gevolg’ de kascommissie op bezoek gehad. Deze commissie, bestaande uit Jan Seiwald (Engie) en Ron Warnaar 

(Staalwerk) heeft het ‘huishoudboekje’ steekproefsgewijs op het kantoor van VPIJ gecontroleerd. Na het bespreken van de jaarplandoelen 

2016/17, waren de leden aan zet: in groepjes werden deze doelen besproken en middels een invulformulier uitgebreid of aangevuld. Een 

terugkoppeling van de reacties vindt plaats tijdens de volgende ledenvergadering. De vergadering werd sportief afgesloten met een oproep van 

Andries van der Horst Jansen (Harsco) . Net zoals in 2015 zal Andries in 2018 de uitdaging aangaan om geld in te zamelen voor het KWF: hij gaat 

solo een afstand van 200 km binnen 24 uur afleggen. Dit zal hij met de fiets of met de benenwagen gaan proberen. De tocht gaat van Krommenie 

naar Harlingen en vice versa.  Zonder slaap en zonder ondersteuning! Deze bijzondere prestatie vindt plaats op 23 juni en de aftrap is om 14.00 uur 

op het terrein van Sporting Krommenie aan de Marslaan in Krommenie. Het bestuur van VPIJ hoopt dat veel leden hem zullen sponsoren in deze 

bijzondere uitdaging. Op onze website kan het formulier ‘Samenloop voor Hoop’ worden gedownload. 

WIJ WENSEN ANDRIES HEEL VEEL SUCCES TOE! 
 

VERSTERKING IN HET VPIJ BESTUUR: WIM STAM  
 

Vanaf 1 mei 2018 neem ik (Wim Stam) de functie van Herbert van Willigen als programma 

manager Veiligheid over. Met mijn vrouw Nelleke woon ik in het mooie Heerhugowaard direct aan 

het meer van Luna, in de stad van de zon, onze twee kinderen zijn volwassen en inmiddels 

‘uitgevlogen’. In onze vrije tijd fietsen we graag naar strand, stad of zomaar een eind in een 

willekeurige richting. Voor wat betreft mijn werk kan ik jullie het volgende vertellen: 

in 1981 ben ik op de bedrijfsschool van het toenmalige Hoogovens gestart als leerling 

procesoperator. Na een 4/5 ploegendienstperiode van 15 jaar bij AOV/OSF2 en een bijna even 

lange periode ’avondschool’ ben ik in 1998 overgestapt naar een kantoordienstfunctie bij de DSP. 

Aansluitend aan de DSP gewerkt voor BB22, commercial, OSL, Project Onderhoud en Packaging. Inmiddels werk ik 36 jaar in én voor 

‘IJmuiden’ en is voor mij, Veiligheid onlosmakelijk verbonden aan ons dagelijks werk. Als teamcoach Veiligheid van Packaging én in de rol van 

de voorzitter VPIJ van de werkgroep Handen van de Last, heb ik reeds met een groot aantal firma vertegenwoordigers kennis kunnen maken 

en hoop uiteraard dat dit zich in de toekomst verder uit zal breiden. Mijn drive en overtuiging komt voort uit het niet kunnen én willen 

accepteren dat collega’s op het werk, in welke vorm dan ook ‘beschadigd’ raken tijdens het uitvoeren van het werk. Met 21 ongevallen met 

verzuim in het afgelopen boekjaar en in het huidige helaas 3, ligt er een belangrijke taak voor ons allen om Veiligheid in IJmuiden enorm te 

verbeteren. Deze handschoen pak ik graag samen met jullie op. Onlangs heb ik mij op 3 mei voorgesteld aan de aanwezige VPIJ leden tijdens 

de ledenvergadering en ben oprecht onder de indruk hoe Veiligheid stevig is gefundeerd in het DNA van VPIJ. Dit heeft mij veel energie en 

vertrouwen voor de toekomst gegeven! 

Tot ziens bij VPIJ! 
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Wist u dat……… 
 

 Tata Steel dansers zoekt 
voor hun spectaculaire 
jubileumshow 100  Jaar Staal 
IJmond. Heb je talent? Ben je 
tussen de 18 en 35 jaar? Op 
27 mei a.s. is de castingdag. 
Locatie: Congres Centrum 
Tata Steel, Wenckebachstraat 
1, 1951 JZ Velsen-Noord. Tijd: 
11.00 uur. Informatie over de 
castingdag, de theatershow 
en de voorwaarden voor 
deelname tref je aan op de 
jubileumwebsite: 
www.100jaarstaal.nl/evenem
enten 
 

 Het Tata Steel Symfonisch 

Blaasorkest op 3 juni een 

concert geeft in de NedPho 

Koepel aan de Batjanstraat in 

Amsterdam? Het concert heet 

‘Classic Light’ en werken van 

o.a. Offenbach en Bernstein 

zullen ten gehore worden 

gebracht.  Tijdstip: 14.30 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via: 

kaarten@tatasteel.com 

 

 Tata Steel op 14 mei jl. 

een eigen tulp heeft 

gekregen? De tulp heeft de 

naam: ‘Staalmeesters’ 

gekregen. 

 

 
Heeft u vragen of ideeën 

m.b.t. de nieuwsbrief? Mail 

naar: carola.hamer@vpij.nl 
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16 april ’18 verkeersongeval Drijverweg met Tata medewerker 

2 mei ’18 ongeval bij Coated products met Tata medewerker: snijwond R voet 

14 mei ’18 ongeval Staalfabriek met firma medewerker: vingers bekneld tussen hijskabel en mantelblok (amputatie van een deel van 2 vingers L hand) 

 

 
 
25 MEI: AVG  
 
Het zal jullie zeker niet zijn ontgaan; 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). De Europese regelgeving 
bevat regels voor opslag en verwerking van persoonlijke gegevens. Alle Europese bedrijven moeten hier vóór eind mei aan voldoen. Alle informatie over een persoon wordt 
persoonlijke gegevens genoemd (digitaal/papier). We moeten zorgvuldiger omgaan met deze gegevens. Denk ook aan een verjaardagskalender, foto’s van een team of een 
interne distributielijst in Excel. Het belangrijkste is om te bedenken of persoonlijke gegevens inderdaad moeten worden verzameld. Als het niet nodig is, bewaar het niet. VPIJ 
zal ook voor bepaalde zaken op de VPIJ website en het toesturen van deze nieuwsbrief toestemming aan de ontvangers vragen: te denken valt om de goedkeuring om foto’s en 
andere persoonsgebonden informatie te mogen delen. Meer info volgt op korte termijn. 
 
 

ONZE VOORZITTER:  CLEMENT KIEFTENBELD  
 
Ik ben trots op onze VPIJ groep! 
Ruim 2 jaar geleden ontstond het idee voor VPIJ 2.0; een vereniging waarvan firma’s vrijwillig maar niet vrijblijvend lid zouden kunnen worden.  

Het doel van deze vereniging: samen streven naar een ongevalsvrije werkomgeving op het Tata Steel IJmuiden terrein voor ons allemaal! 

Dit laatste is helaas (nog) niet gelukt, de totale cijfers geven geen reden tot juichen, sterker nog, eerder reden tot zorg. Echter, wij zien ook de 

positieve resultaten zoals de 426 dagen zonder LTI.  Dit is een record en de lijnen van REC en AI’s laten ook verbeteringen zien. Dit hebben we 

bereikt door de handen ineen te slaan en samen veel aandacht, tijd en geld te besteden aan Veiligheid. 

Het is nog in bescheiden vorm maar de firma’s helpen elkaar en durven elkaar op de vloer soms aan te 

spreken. Dit is een hele goede zaak en mede het gevolg van de Veiligheidstrainingen. 

Hiernaast stralen wij als directies uit dat we het samen moeten doen.  

De prachtige campagne ‘Handen van de Last’ (gestart op 15 december ’17) zal een vervolg krijgen op 31 

mei a.s. en tevens gaan we die dag  ook starten met de campagne ‘Veilig Afschakelen’.  Beide zijn ontwikkeld door VPIJ in samenwerking 

met Tata Steel. 

Ik ben heel blij met de hoge opkomsten van de leden op onze ledenvergaderingen en de positieve energie die wij tijdens de 

ledenvergaderingen mogen ervaren. Ik heb het gevoel dat jullie het waarderen en vinden dat het ergens over gaat. Dit motiveert ons als 

bestuur om door te gaan met deze goede zaak. 

Een essentiële volgende stap is dat de samenwerking tussen de Tata werkeenheden en de leden van VPIJ wordt verbeterd. Om dit te 

bereiken bezoeken Jos Bruijns en ik momenteel de directieleden en alle bedrijfschefs om te bespreken hoe we de samenwerking en de 

Veiligheid kunnen verbeteren en wat er van ons, VPIJ, verwacht wordt. Tevens heeft VPIJ inbreng via de werkgroep Contractor Safety 

onder leiding van Annemarie Manger; daar is onze notitie, die we gezamenlijk als VPIJ bestuur hebben opgesteld, ingediend en behandeld. 

Dit jaar willen wij zichtbaar resultaat boeken. Mijn wens voor dit jaar is dan ook dat er een werkeenheid zijn meest urgente veiligheidsprobleem oplost samen met de VPIJ firma’s. 

Dat is: EEN IN VEILIGHEID! 

 

 

 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… ERWIN VAN  WEES  (Adviesbureau Van Wees)   

 

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Ondernemer pur sang, vader van één prachtige dochter en twee  fantastische zonen, wonend in Uitgeest. 25 jaar geleden gestart als veiligheidskundige bij destijds Hoogovens, 

nu Tata Steel. Sindsdien meerdere veiligheids gerelateerde B.V. ’s opgezet voor advieswerkzaamheden, opleidingen en keuringen. Mijn relaties zijn 75% bouw- en industrie 

gerelateerd. Gedurende lange tijd ben ik vrijwilliger geweest bij de plaatselijke brandweer en geef ik om de twee weken “kluslessen” voor kinderen. Om te ontspannen stap ik 

graag op mijn racefiets of mountainbike; ik ben graag sportief bezig.’ 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Over het algemeen zeer hectisch. De werkdag start vaak op kantoor met het doornemen van de agenda, het stellen van prioriteiten en het uitzetten van opdrachten. Een groot 

deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het adviseren en ondersteunen van klanten op het gebied van de diverse certificeringen. Dit vindt altijd plaats op locatie van de klant, 

wat betekent dat ik vaak onderweg ben. Ik hou er van om met verschillende zaken tegelijk bezig te zijn. Dat houdt mij scherp.’ 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Het woord Veiligheid betekent heel veel voor mij, het is onze corebusiness. Per relatie kan de insteek met betrekking tot Veiligheid een heel andere betekenis hebben. Dit 

maakt het werk zeer aantrekkelijk waarbij het noodzakelijk is dat ik up-to-date blijf met de ontwikkelingen.’ 

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

‘Onderschat Veiligheid op het werk niet! Spreek elkaar hier op aan en maak regelmatig een rondgang door uw bedrijf en kijk kritisch naar de inrichting en mogelijke gevaren.’ 

 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 23 mei 2018, boekingsjaar 17/18 (start 1 april 2018) 
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