
  

  

 

 

                  

 
WELKOM 

Onze eerste ledenvergadering van dit jaar is uitstekend bezocht: op 17 januari waren 37 van de 48 VPIJ firma’s aanwezig in Uitgeest. 

Het bestuur is enorm trots op deze deelname. Het blijkt eens te meer dat VPIJ is uitgegroeid tot een solide en hechte vereniging. Daarom werd het 

tijd voor een VPIJ evaluatie van de afgelopen twee jaren. Een breed scala aan onderwerpen is aan bod gekomen. Zo is er stilgestaan bij de 

ontwikkeling van de ongevallen binnen Tata, de firma’s en de VPIJ firma’s vanaf 2011 (in dit jaar was er een dodelijk ongeval te betreuren) tot en 

met november 2018. 

Dit wordt uitgedrukt in frequentie of ‘frequency’, dat wil zeggen: aan de hand van het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren.  

Wellicht eens goed om stil te staan bij de wijze waarop dit wordt berekend. 

Simpel voorbeeld: Bedrijf A met 100 medewerkers heeft 1 TTI met 10.000 gewerkte uren. Bedrijf B met 1.000 medewerkers heeft ook 1 TTI met 

100.000 gewerkte uren. Theoretisch zou dit betekenen dat beide bedrijven een gelijk aantal TTI’s hebben terwijl het aantal gewerkte uren 

en het aantal medewerkers verschillen. 

 

Met de volgende rekensom komen wij tot de TTIF (Lost Time Injury Frequency): 

Bedrijf A TTIF: 1/10.000 X 1.000.000 = 100 
Bedrijf B TTIF: 1/100.000 X 1.000.000 = 10 
 
November 2018 blijkt een ‘zwarte maand’ te zijn v.w.b. de verzuimongevallen. Op 5, 6, 11, 16 en 30 
november zijn er vijf TTI’s te betreuren; waarvan twee op het conto van VPIJ (DSP en EVB). In december 
vond er een zeer tragisch verzuimongeval plaats met een HTD medewerker waarbij het slachtoffer op 
zeer ernstige wijze is geraakt door de last. Als gevolg van zijn toestand is hij vier weken lang verzorgd op 
de intensive care en werd er gevreesd voor zijn leven. Hij is nu stabiel. Op 18 januari 2018 heeft een firma chauffeur een gecompliceerde polsbreuk 
opgelopen. Het boekjaar 2018/2019 is een zeer zorglijk jaar als wij naar de ongevallen kijken: op 6 februari werd via de mail bekend gemaakt dat 
die ochtend een firmamedewerker zeer ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het VU Medisch Centrum vervoerd. 
Van bedrijven wordt er anno nu een nog pro-actievere aanpak verwacht t.a.v. Veiligheid en kwaliteit d.m.v. de nieuwe ISO-normen en omvangrijke 
wetgevingen als de AVG. En wat te denken van de B.O.W.R. en de vernieuwde Arbowet. VPIJ is ervan overtuigd dat de ingeslagen weg met Tata 
Steel eentje is die vruchten gaat afwerpen. De samenwerking van VPIJ met Tata Steel zal in 2019 o.a. worden bezegeld door het gezamenlijk 
opstellen van een jaarplan Veiligheid. 
De VPIJ/Tata Steel werkgroepen werden uitgebreid toegelicht in Uitgeest; het aantal ligt goed op schema. Kanttekening: vijf van de dertien zijn 
(nog) niet naar tevredenheid afgerond/geïmplementeerd. Zes werkgroepen staan in de wachtrij of wachten op het teken GO! 
Wij zullen binnen anderhalve maand starten met een pilot van twee bijzondere werkgroepen op het Tata Steel terrein, bij de werkeenheden TSP 
en EVB. Wederom een bevestiging van onze samenwerking! De overlegstructuur is tijdens onze vergadering onder de loep genomen. Hier valt ook 
nog het e.e.a. te verbeteren. Dit gaat Verity Newton onderzoeken. Tees haar introductie op blad 2. In december 2018 is deze gehele VPIJ evaluatie 
ook met Hans van den Berg besproken en is er door Hans zeer positieve input gegeven. Hij benadrukte het al eerder genoemde gezamenlijke beleid 
van Tata Steel en VPIJ op het gebied van Veiligheid. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Albert van der Panne, werkzaam als Senior Process and Product Technologist bij Packaging was in zijn hoedanigheid als vertrouwenspersoon  
aanwezig op onze ledenvergadering. Voor Tata personeel is er een aantal vertrouwenspersonen werkzaam die medewerkers kunnen bellen 
indien zij geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag van collega’s of leidinggevenden; zij zijn ook door firmapersoneel te benaderen. 
Omdat maar weinig firma’s hiervan op de hoogte zijn, hebben wij Albert gevraagd het e.e.a. uiteen te zetten. 
Op onze website kunnen jullie de gehele presentatie van de ledenvergadering nalezen inclusief de presentatie van Albert. 
In week 5 is de toolbox ‘Sociale Veiligheid’ naar alle VPIJ leden verstuurd met het verzoek deze in jullie bedrijf te behandelen en dit aan ons terug 
te koppelen middels een afgetekend deelnameformulier. 
Het was weer een boeiende en interessante ledenvergadering; het VPIJ bestuur kijkt vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar waarin er een aantal 
mooie uitdagingen in het verschiet ligt MET Tata Steel! 
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Wist u dat……… 
 

  De voorbereidingen voor 
drie grote stilstanden die in 
augustus gaan plaatsvinden 
bij de DVT1, Warmband- 
walserij en Koudbandwalserij 
al in gang zijn gezet? De drie 
fabrieken worden tegelijker-
tijd onder handen genomen. 
Dit alles vereist een zeer 
accurate planning, een 
dergelijke stilstand heeft nl. 
impact op de gehele Tata site. 
 

  Magnus Carlsen voor de 
zevende keer de winnaar is 
geworden van het Tata Steel 
Chess Tournament.? Uit 
handen van Theo Henrar, 
directievoorzitter Tata Steel 
NT, ontving hij de trofee. 
 

  De Boeing 747 van 
Corendon dankzij VPIJ firma 
Mammoet is aangekomen op 
zijn eindbestemming? De 
jumbojet moest op een zware 
trailer weilanden en sloten 
doorkruisen. De gestripte 
jumbojet staat bij het 
Corendon Hotel in 
Badhoevedorp. Zie ook onze 
website, homepage voor een 
indrukwekkende video.  
 

   Dat naast de TTIF 
methode, de TRCF (Total 
Recordable Cases 
Frequency) ook gebruikt 
wordt? Hier is veel op aan te 
merken omdat een zeer breed 
scala aan verwondingen 
onderling even zwaar telt 
voor het bepalen van de 
(on)veiligheid in een bedrijf. 
Een hechting van een 
snijwond telt even zwaar als 
een dodelijk ongeval. Dit geldt 
ook voor ongevallen gevolgd 
door aangepast werk. 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. 

de nieuwsbrief? Mail naar: 

carola.hamer@vpij.nl 

 

 

Albert v. der Panne 

Vaak moet er iets gebeuren 

voordat er iets gebeurt. 
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TTI 17-12-18 Sinterfabriek inwendig letsel TTI 8-2-19 Sinterfabriek ernstige beknelling op hoogte 
TTI 18-1-19 Packaging polsbreuk  N.B. TTI door Harsco 21.8.18 wordt door VPIJ niet meegerekend 

 
SOCIALE VEILIGHEID 
 
‘Veiligheid gaat niet alleen over procesveiligheid en persoonlijke veiligheid, maar ook over sociale veiligheid. Je prettig voelen in je (werk)omgeving.  
De kranten stonden een tijd geleden vol met twee woorden: ME TOO. Ruim een miljoen mensen, voornamelijk vrouwen, heeft aangegeven ooit te maken 
te hebben gehad met seksuele intimidatie of geweld. Ik weet van de vertrouwenspersonen dat dit helaas ook op onze site gebeurt. Ook zelf heb ik wel eens 
een wellicht grappig bedoelde opmerking gekregen, maar dat niet als intimiderend ervaren. Nafluiten, naroepen, seksueel getinte grappen; Het gaat over 
gedrag dat vervelend is, of dat iemand als vervelend ervaart. Het kan ook gaan over bijvoorbeeld uiterlijk, geloof of geaardheid. Bij Tata Steel zijn we het 
er over eens dat we dit gedrag niet normaal vinden. En dat moet het ook niet worden. Opmerkingen kunnen onschuldig bedoeld zijn, maar vervelend 
overkomen, of soms zelfs intimiderend. Het is niet stoer om iemand anders een onbehaaglijk gevoel te geven, ook als dat niet zo bedoeld is. Wees je er bewust van. En maak elkaar 
er ook bewust van. Durf elkaar aan te spreken! 
Door ongewenst gedrag te negeren geef je aan dat je het eigenlijk niet belangrijk vindt. En als jij dat niet vindt, waarom een ander dan wel? 
Doet iedereen dat, dan schuiven normen op en wordt gedrag dat ontoelaatbaar is, geaccepteerd gedrag. En daarmee geautoriseerd – oftewel normaal. Wat mij betreft is dat niet 
toelaatbaar. Tata Steel heeft een zogeheten DIAP-beleid, om ongewenst gedrag als discriminatie, intimidatie, agressie en pesterij te voorkomen. Maar dat wil helaas nog niet zeggen 
dat het ook nooit gebeurt. 
Weet dat er altijd iemand is waar je je verhaal kwijt kunt, of bij een van onze vertrouwenspersonen of via ons onafhankelijke en vertrouwelijke meldsysteem InTouch. 
En bovenal: spreek elkaar erop aan als je ongewenst gedrag meemaakt! Laten we er met zijn allen voor zorgen dat #HereToo verandert in #NotHere.’ 
 
Annemarie Manger, Directeur Engineering & Site Services Tata Steel    
 
 

INTRODUCTIE: VERITY NEWTON   
 
Wie ben ik?  
Ik ben Verity Newton en kom uit Oudewater. Ik ben 20 jaar oud en studeer HBO Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam. In 
mijn vrije tijd volleybal ik en heb ik een bijbaantje bij een jongerenorganisatie. In de komende periode van februari tot juli ga ik mijn afstudeerscriptie 
schrijven voor Tata en VPIJ onder begeleiding van Wim Stam. 
  
Waarom VPIJ/Tata Steel? 
In 2018 heb ik stage gelopen bij de bedrijfsbrandweer van Tata. De no-nonsens cultuur op de werkvloer spreekt mij aan. Ik wilde graag bij Tata Steel blijven 
voor een afstudeerstage en kwam bij de HSE afdeling terecht. Deze stageperiode ga ik mij bezig houden met de veiligheidscultuur en communicatie tussen 
VPIJ, Tata en firma’s. 
 
Wat betekent veiligheid voor mij?  
Veiligheid betekent voor mij geen schade aan jezelf, anderen en de omgeving/het primaire proces. De menselijke factor (gedrag, leiderschap en cultuur) wordt vaak onderbelicht 
in veiligheid. Ook is communicatie een belangrijk middel om de veiligheidsperformance te verbeteren. Ik vind dat daar de focus op moet liggen.  
Ik sta open voor kennismaking, vragen en tips. Spreek mij dus gerust aan!  

 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… COR KLAASSEN (PROTATEC) 

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Gedreven, pragmatisch, mensen – mens, trotse vader van twee zonen en wonend in Wognum met mijn vrouw Monique en hond Solo.  

Ik maak graag verre reizen, houd van lekker eten, wandelen met de hond en genieten van het leven. Na het werk ben ik te vinden op de golfbaan,  

de sportschool of bij sportevenementen als voetbal en Formule 1.’  
 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Mijn werkdagen start ik graag vroeg want dan is de dag lekker lang. Mijn werk is zeer divers. Ik werk namelijk 3 dagen per week als directeur voor ProTaTec en 2 dagen in 

de week als Business developer voor Vicoma engineering. Wanneer ik voor ProTaTec werk ben ik veel op kantoor in Velsen of op het terrein bij Tata om de dagelijkse 

leiding te geven aan de vier bedrijven die onderdeel zijn van ProTaTec (Everspartners, Hoogewerf, Pentacon en Vicoma). Indien ik werk voor Vicoma dan reis ik door 

Nederland en bezoek ik zoveel mogelijk klanten om nieuwe business te genereren.’ 

 

3- Wat betekent het woord VEITIGHEID voor jou?  

‘Veiligheid is een zeer belangrijk punt voor mij tijdens het dagelijks leiding geven aan ProTaTec. Je bent verantwoordelijk voor veilige en goede arbeidsomstandigheden van je 

mensen, zowel op kantoor als op het Tata terrein. Je wilt dat iedereen ‘s avonds weer veilig bij zijn gezin thuis komt. Tijdens de ontwerpfase van projecten moet er ook goed 

gekeken worden of wat bedacht is ook veilig kan worden uitgevoerd: Veilig uitvoeren begint bij een goed ontwerp en een goede voorbereiding’. 

 

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

‘Ik zou graag meer aandacht willen vragen om gezamenlijk met uitvoerende partijen en Tata na te denken over hoe veiliger te ontwerpen en engineren, zodat de projecten veilig 

kunnen worden gemaakt en medewerkers van Tata veilig kunnen werken. Samenwerken met Tata en aannemers is daarin een voorwaarde en die kan via VPIJ goed worden 

ingevuld.’ 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 12 februari  2019, boekingsjaar ’18/’19 (start 1 april 2018). Van rechts naar links cumulatief. 
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