
  

  

 

 

                  

 
WELKOM! 
Momenteel loopt er een pilot bij GSL waarbij VPIJ en Tata Steel zeer nauw hebben samen gewerkt om dit te realiseren. Aan de basis van deze 

pilot heeft een projectorganisatie gestaan waarin o.a. L. Bol, A. Manger, EJ Wattel, A. Kassies, B. De Langen, het VPIJ bestuur en VPIJ firma’s 

Engie en Staalwerk zitting namen. Aanleiding voor deze pilot is het feit dat het aantal ongevallen op het Tata Steel terrein te hoog blijft. In maart 

heeft Hans van den Berg via een videoboodschap aandacht gevraagd voor een aangescherpte werkwijze van het werkvergunningsproces en 

hierbij de “Gouden Regels” geïntroduceerd. Centraal in zijn videoboodschap: 

                                     We bieden medewerkers een veilige werkplek aan 
Besloten is dat de boodschap van Hans door middel van een pilot bij GSL wordt onderzocht. In deze pilot staan deze gouden regels centraal die  

als rode draad door de dagelijkse werkzaamheden lopen. Deze regels worden gedurende de pilot geobserveerd en geanalyseerd. In feite zal  

deze pilot bij GSL een blauwdruk worden voor Tata Steel. Het komt er op neer dat, indien er niet aan de regels wordt voldaan, de klus niet 

wordt gestart. Mocht dit zich inderdaad in de praktijk voordoen dan is het essentieel dat alle betrokken partijen snel tot een oplossing dienen te 

komen (escalatiemodel). Voor deze pilot is een Task Force team samengesteld dat o.a. tot taak heeft om als escalatieplatform te fungeren en 

een dashboard samen te stellen waarbij de werkvergunningen, het 4-ogen principe, het gezamenlijke vaststellen van een veilige werkplek, de 

doorlooptijd van een klus en de registratie van het aantal veiligheidsincidenten en -meldingen nauwkeurig worden gemonitord. Tevens is er een  

afspraak met Tata Steel gemaakt dat de hiërarchisch toezichthouders van de betrokken VPIJ firma’s door VPIJ worden opgeleid en 

gecertificeerd. Deze certificering heeft op 19 juli jl. plaatsgevonden. In OverStaal zal binnenkort aandacht hieraan worden besteed. Deze zomer 

gebeurt er nog meer: de Warmbandwalserij, Koudwals 21, Beitsbaan 21 en de Dompelverzinklijn staan drie weken lang stil voor een “facelift”. 

Dit is een megaoperatie waarbij er miljoenen worden geïnvesteerd in manuren en materieel. Het is een ware uitdaging om alles (mensen, 

reserveonderdelen en de voorbereidingen) op tijd gereed te hebben. Deze zomer is de eerste van twee grote stops; de tweede staat op de 

agenda voor 2020. Ondanks dat er zich donkere wolken aftekenen boven de staalindustrie (de grondstofprijzen zijn hoog bij een dalende 

staalprijs waardoor de marges steeds kleiner worden) zijn deze stilstanden een enorm belangrijke investering in de toekomst. Regeren is 

immers.……….. vooruitzien!  
 

Apollo 1 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste mens op de maan landde. Die fenomenale missie was bijna gestopt toen in 1967 drie astronauten 

omkwamen door een tragische brand tijdens een oefening met de Apollo 1 capsule. De verslagenheid was enorm, maar een beroemde 

toespraak van de Flight Director, Eugene Krans, zette NASA weer op koers naar de maan: “Spaceflight will never tolerate carelessness, 

incapacity, and neglect. Somewhere, somehow, we screwed up….” 

Ook staalmaken tolereert geen onvoorzichtigheid, onbekwaamheid of onoplettendheid. Op de site van Tata Steel is alles groter, zwaarder, 

sterker of heter dan wijzelf. Wij zijn de zwakke schakel. Elk incident, groot of klein, laat zien dat we ergens gefaald hebben. Of het nu ligt aan 

installatieontwerp, procesvoering, werkprocessen, onderhoud of gebrek aan alertheid. Vaak zijn we druk met van alles en die ‘doenerigheid’ 

zorgt ervoor dat we minder alert zijn op risico’s, dat standaarden glijden, normen vervagen en daarmee vergroten we de kans op ongelukken. 

Elk ongeluk is meer dan een recordable of verzuimongeval; het is een collega die letsel heeft opgelopen. Met impact op de persoon zelf, maar 

ook op betrokken collega’s en familieleden. Tata Steel heeft een goede staat van dienst als het gaat om oplossen van acute problemen. Dit is 

een van onze sterke punten. We zijn minder goed in het voorkomen van problemen. Zorgen dat er niets fout gaat lijkt misschien minder 

spannend, maar het geeft op lange termijn meer resultaat en voldoening.  

De uitdagingen op het gebied van veiligheid verschillen per werkeenheid, klus of zelfs per team. En daarmee ook de vele activiteiten om risico’s 

te beperken en veiligheid te verbeteren. Denk aan toolbox besprekingen, trainingen, nul ongevallen campagnes, enzovoorts. Deze diversiteit 

maakt het er niet makkelijker op. Daarom hanteren we Tata Steel-breed vijf duidelijke basisprincipes die ons allemaal helpen om veilig te 

werken:  

- Ik bescherm mezelf én anderen altijd, omdat ik mijn eigen veiligheid en die van anderen voorop stel. 

- Ik werk volgens de regels en procedures zoals we die met elkaar hebben afgesproken. 

- Ik beoordeel risico’s opnieuw zodra er een verandering plaatsvindt op de werkvloer. 

- Ik doe wat juist is en geef daarmee het goede voorbeeld. 

- Ik benoem onveilige situaties en stop het werk als mijn gezondheid of veiligheid of die van anderen in gevaar wordt gebracht. 

 

Staalmaken vraagt om vakmanschap. Dat betekent dat we nooit iets als vanzelfsprekend aannemen. Niet "ik weet wel hoe het zit", maar "ik wil 

precies weten hoe het zit". Precies weten hoe iets beter en veiliger kan. Echt vakmanschap is nooit aan het werk gaan zonder juiste kennis en 

vaardigheden. Nooit werken zonder werkinstructie op werkvergunning, nooit zonder training of voorbereiding, zonder het juiste gereedschap of 

de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Staalmaken vraagt om verantwoordelijkheid voor wat we doen of niet doen. In IJmuiden 
hebben we nog steeds een cultuur met aandacht en begrip voor elkaar. Dat is mooi en daar 
zijn we trots op. Maar staalmaken tolereert geen onvoorzichtigheid, onbekwaamheid of 
onoplettendheid. Spreek elkaar daarop aan en wees aanspreekbaar voor verbeterpunten 
èn complimenten! 
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Wist u dat……… 

  Er in de maand mei 

wereldwijd een ruwstaal 

stijging van 5,4% is 

gerealiseerd t.o.v. deze 

maand in het jaar ervoor? 

162,74 miljoen ton in de 

maand mei ’19 tegenover 

154,46 ton in mei 2018.  

 

  Tata Steel het materiaal 

leverde voor de nieuwe 

constructie van het 

uitschuifbare dak in 

Wimbledon? Hiervoor waren 

11 stalen spanten nodig om 

dit enorme dak te kunnen 

overkappen. 

 

  Module 3 en 

inhaalsessies module 1 en 2 

van de VPIJ 

Veiligheidstrainingen weer 

starten in september? Geef 

daarom uw medewerkers zo 

snel mogelijk op om de 

continuïteit van deze 

trainingen te waarborgen. 

 

  Er op het gedeelte van 
de Breesaperweg, van de 
Ingenhouszweg tot en met de 
uitrit CAB, 500 ton nieuw 
DUURZAAM asfalt is gelegd, 
i.s.m. VPIJ lid BAM? Dit asfalt 
wordt door BAM bij 100 i.p.v. 
160 ℃ geproduceerd. Dit 
betekent 30% minder CO₂-
uitstoot dan bij de productie 
van conventioneel asfalt. 

 

 Dat Tata Steel een nieuw 

slijtvast staal heeft 

geïntroduceerd? De 450 HBW 

(Brinell sterkte) staalsoort met 

de merknaam Valast® richt 

zich op de markt voor graaf-

machines, landbouwmachines 

en ander zware voertuigen. 

 

 

 

 

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. 

de nieuwsbrief? Mail naar: 

carola.hamer@vpij.nl 

 

 

Mark Denys, Directeur Technical¸ Tata Steel Mainland Europe 

en voorzitter Techport. 

 

50STE LID!
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In de technische sector zijn de kansen op een baan groot. Er is volop werkgelegenheid in de IJmond binnen de Metropoolregio Amsterdam. De verwachting is dat de 
technologische innovatie vooral in de slimme maak- en onderhoudsindustrie steeds verder zal gaan. Vandaar dat bedrijfsleven, onderwijs en overheden samen hun boodschap 
onder de aandacht van jongeren en hun ouders brengen: 'Kies voor techniek want techniek is overal'.  
In deze VPIJ nieuwsbrief besteden wij daarom aandacht aan Techport en hun technologieweek in oktober. 
Techport streeft er naar om in 2030 dé excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te zijn. Waarom? 
Een concentratie van innovatieve industrie vindt plaats in de IJmond. Meer dan 5.000 middelbaar opgeleiden hebben een technisch beroep in deze regio. En het 
aantal technische beroepen neemt toe, mede door de groei van offshore wind. Aan de andere kant: banen veranderen en talent wordt schaarser. Vacatures voor beroepen in 
de technologie zijn enorm. Door de demografische ontwikkeling zijn er steeds minder jongeren. En nog steeds kiezen te weinig jongens en meisjes voor een toekomst in de 
technologie. Daardoor is het aandeel opgeleiden in techniek te laag om te voldoen aan de vervangingsvraag. 
Techport is een sterk regionaal ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheid die samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en 
onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te komen, met de IJmond als de kern. Samen werken we aan innovatie, een gezonde arbeidsmarkt, een actueel 
en uitdagend opleidingsaanbod en voldoende technologisch talent. Zo organiseert Techport in oktober 2019 een Technologieweek. In één week tijd dompelen we 3000 leerlingen 
uit het basis- en voortgezet onderwijs, docenten, leerkrachten en ondernemers onder in de 7 werelden van technologie.   
Wil je meer weten over de Technologieweek of over Techport en hoe je ook mee kan doen? Neem dan contact met ons op via www.techport.nl/contact. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… WESSEL BERMON (HARSCO) 

 

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Als ik mijzelf in een paar steekwoorden zou moeten omschrijven zijn de eerste woorden die in mij opkomen nieuwsgierig, leergierig, 

 zelfredzaam en empathisch zijn.’  
 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Ik begin mijn dag fris en fruitig. Ik kom elke dag op de fiets uit Zaandam en zorg dat ik rond 06:30 op het werk ben. Wij hebben dagelijks om 

 08:00 een overleg waar de afdelingen onderhoud, productie, inkoop en SHEQ zijn vertegenwoordigd. Ik lees vooraf mijn mail en zorg ervoor dat ik goed voorbereid bij het overleg 

kan aanschuiven. Hierna aan de slag. Milieurelevante installatie voeren de boventoon in mijn dagelijkse werkzaamheden. Momenteel hebben wij twee grote projecten lopen op 

ons terrein waaronder de bouw van een nieuwe Desulph Slag Processing Hall. In deze hal zal vanaf april 2020 onder andere Rozaslak worden verwerkt. In de voorbereidingsfase 

houd ik mij momenteel vrijwel dagelijks bezig met het opstellen en uitvoeren van het V&G-plan en alles wat daarbij komt kijken. Ook interessante zaken als bijvoorbeeld ATEX en 

DME komen bij dit project om de hoek kijken en omdat dit voor mij geen dagelijkse praktijk is valt er veel te leren, te lezen en te vragen. 

De deur staat spreekwoordelijk altijd open en ik zorg ervoor dat er geen drempel is om bij de SHEQ binnen te vallen. Van veilige schoenveters tot ATEX-richtlijn en alles 

wat daartussen zit, ik zorg ervoor dat men bij mij terecht kan met een vraag en vrijwel altijd een antwoord.’ 

 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Harsco heeft een visie, missie, strategie en beleid ten aanzien van Veiligheid (en milieu) en legt dit planmatig vast. Onze veiligheidsmanagementsystemen zorgen ervoor dat we 

vrijwel continue risico’s signaleren, inventariseren, analyseren en mogelijkheden en kansen tot verbetering vastleggen en zoveel mogelijk proberen uit te voeren.  

Binnen het woord Veiligheid past bij mij een veiligheidsstrategie en -beleid dat bepaalt, uitvoert en evalueert en waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Hierdoor kunnen 

risico’s daadwerkelijk worden verminderd, de Veiligheid worden geborgd en de veiligheidsbeleving van onze medewerkers worden vergroot en verstevigd. 

Veiligheid gaat een stuk verder dan het streven naar de afwezigheid van ongevallen. We moeten streven naar een optimale, gezonde, veilige situatie én veiligheidsbeleving op onze 

site. Dit wordt mijns inziens mede bepaald door een goede, gezonde motivatie, inzet, openheid, bereidheid en risico- en veiligheidsbewustzijn van onze mensen.  

Dit vraagt om een lange termijnvisie en oplossingen die gericht zijn op Veiligheid op korte- maar zeker ook op lange termijn! Een ware uitdaging om dit in deze hectische tijd vast 

te houden en uit te voeren.’ 

 

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

‘Wellicht kan VPIJ ruimte inplannen om bijvoorbeeld eens per jaar of eens per twee jaar bij zijn leden op werkbezoek te gaan om naast de directeur of een vertegenwoordiger van 

het bedrijf ook andere belangrijke sleutelfiguren uit de praktijk te spreken. Wat doen die contractors nu eigenlijk, waar lopen zij in de praktijk tegenaan? 

Het zelf beleven, zien en horen wat er in de praktijk onder de leden speelt maakt m.i. heel veel duidelijk.’ 

 

 

 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 29 juli 2019, boekingsjaar ’19/’20 (start 1 april 2019) Van rechts naar links cumulatief. 

Het Techport team v.l.n.r.: Henno van Horssen, Danielle van der Mark, 

Theo Koster, Angar Veerkamp, Hans Nooij, Dionne Ruurda, Lucas Land, 

Jinske Goedhart, Erik de Mink, Edward Straus en Gerik ten Berge.  
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