
  

  

 

                  

WELKOM! 
Op 13 juni jl. heeft voor de tweede maal de jaarbijeenkomst van VPIJ in Hotel Akersloot plaatsgevonden. Onder de aanwezigen waren de 

directie en bedrijfschefs van Tata Steel en de directeuren van VPIJ firma’s. 

Namens VPIJ sprak de voorzitter, Clement Kieftenbeld, de aanwezigen toe en introduceerde een korte film over de prestaties en 

vorderingen van VPIJ de afgelopen 2 jaar. Een periode waarin VPIJ met 47 leden is uitgegroeid tot een serieuze partij op het gebied van 

Veiligheid. Een partij die met 2000 medewerkers in ‘the line of fire’ in staat was om bijna 1,0 jaar zonder verzuimongevallen van eigen 

personeel te werken. Helaas moeten wij ‘was’ schrijven want op 28 juni jl.  heeft een verzuimongeval plaatsgevonden bij ertsvoorbereiding 

waarbij een VPIJ firma betrokken was. Dit voorval toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om constant aandacht aan Veiligheid te blijven 

geven. Een aantal zaken die in de bovengenoemde film naar voren kwamen waren de VPIJ veiligheidstrainingen en hiermee samenhangend 

het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers, een impressie van de VPIJ/Tata Steel werkgroepen, de V.O.R.’s van 

VPIJ leden i.s.m. de Tata Steel werkeenheden en de road tour aan de Tata Steel bedrijfschefs. Inmiddels zijn de veiligheidstrainingen door 

ruim 600 firmamedewerkers gevolgd. Ook de verbeterde communicatie tussen Tata Steel en de VPIJ firma’s en het ondersteunen van VPIJ 

firma’s met een toenemend aantal ongevallen kwam aan de orde. Wat met name opviel waren de vele werkgroepen met enthousiaste 

deelnemers die met hun initiatieven proberen de Veiligheid op de site IJmuiden te verbeteren. Binnenkort worden er weer nieuwe 

werkgroepen gestart, hierover worden de VPIJ leden per mail ingelicht. 

Een update: 

 

 

 

 

 

Namens Tata Steel nam Govert Kockelkoren (Directeur Productie) het woord. Govert benadrukte vooral het 

aspect sociale veiligheid. Hiermee aangevend dat het ‘normaal’ moet worden om op elkaar te letten, elkaar aan 

te spreken en het werk stil te leggen als je het niet veilig vindt. Ook het praten met elkaar (Tata Steel en 

firma personeel) om tot oplossingen te komen is hierbij zeer essentieel.  

Govert deed in dit kader een oproep aan de aanwezige bedrijfschefs en VPIJ directeuren om met elkaar op te  

trekken in veiligheidszaken. Tot slot gaf Govert aan dat Tata Steel blij is met een partij die de Veiligheid zo  

hoog in het vaandel heeft staan en ook resultaten boekt. 

 

HOUD DE TOOLBOX ‘VEILIG AFSCHAKELEN’! 

Op 1 juni is de nieuwe veiligheidscampagne ‘Veilig Afschakelen’ van start gegaan. Uit recent onderzoek 

blijkt dat we bij afschakelincidenten regelmatig door het oog van de naald gaan. In 2017 waren er 134 (!) 

veiligheidsmeldingen m.b.t. afschakelen. Dit betekent 134 potentieel gevaarlijke en in bepaalde gevallen 

potentieel dodelijke situaties! 

Het is dus belangrijk om hierover met jullie medewerkers te praten. Een goede leidraad hiervoor is de 

toolbox ‘Veilig afschakelen’. Deze is te vinden op onze VPIJ website. Er is aan alle VPIJ leden op 10 juni jl. 

een mail gestuurd met het verzoek deze toolbox onder het personeel te houden en tevens een 

terugkoppeling te geven over de deelname in %  middels een afgetekende deelnamelijst. VPIJ zal over 2 

maanden met Tata Steel de resultaten communiceren. De VPIJ leden worden vriendelijk verzocht om 

gehoor te geven aan ons verzoek zodat wij een mooi resultaat aan Tata Steel kunnen presenteren. 
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Wist u dat……… 
 

 De Tata Steel 

veiligheidsborden, bij de 

poorten van het terrein, 

tijdelijk zijn weggehaald voor 

een ‘facelift’? Ze zullen 

terugkomen met een 

vernieuwd uiterlijk en meer 

informatie. 

 

 Het recyclen van stalen 

verpakkingen in Europe een 

nieuw hoogtepunt heeft 

bereikt van 79,0%? Dit ligt in 

de lijn van de doelstelling van 

80% voor 2020, welke de 

sector zichzelf heeft opgelegd. 

 

  Er sinds het begin van dit 

jaar weer heel wat bijzondere 

natuurwaarnemingen op het 

Tata Steel terrein zijn gedaan? 

Wat dacht u van de zeehond 

in de Staalhaven, de steenuil 

(is overigens al in geen 30 jaar 

meer gezien) en de 4 soorten 

bijzondere orchideeën: 

rietorchis, hondskruid, 

moeraswespenorchis en 

bijenorchis. De slechtvalk 

heeft ook dit jaar opnieuw 

gebroed. 

 

 De komende weken de 

Dienst Bedrijfsbeveiliging  op 

willekeurige momenten extra 

alcoholcontroles gaat 

uitvoeren bij alle in- uitgangen 

van Tata Steel en het 

busstation? Binnen Tata Steel 

geldt een absoluut verbod op 

het bezit en het gebruik en 

onder invloed zijn van drugs 

en alcohol, het zg. nulbeleid. 

 

 
Heeft u vragen of ideeën 

m.b.t. de nieuwsbrief? Mail 

naar: carola.hamer@vpij.nl 
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JACKIE:  DE ZUID-AFRIKAANSE VEILIGHEIDS BAVIANENSOLDAAT  
Wat deed een bavianensoldaat tijdens de WOI (1914 –1918) in het leger? Hij zorgde o.a. voor Veiligheid van het regiment. Meerdere 

malen wist hij het leven te redden van zijn kameraden door ze te behoeden voor een hinderlaag. De baviaan bleek met zijn goede oren 

en zijn scherpe reukvermogen een uitstekende wacht en waarschuwden zijn kameraden voor gevaar en de naderende vijand. Jackie had 

tijdens de wacht zelfs zijn eigen, ongeladen geweer. Hij likte de wonden van soldaten schoon en heeft zo vele levens gered. Dit is het 

ongelooflijke verhaal over trouwheid en vriendschap. Albert Marr vond op de familieboerderij  in Pretoria (Zuid-Afrika) een baviaan. 

Vanaf dat moment zijn de twee onafscheidelijk en Jackie werd het huisdier van de familie Marr. Wanneer Marr zich in 1910 aanmeldt 

voor het leger neemt hij zijn baviaan mee. Jackie werd officieel ingeschreven als soldaat en kreeg een uniform, betaalboek en 

naamplaatje. Jackie leerde zelfs salueren wanneer er een officier langskwam. De baviaan vergezelde het 3th South African Infantry 

Regiment voor drie jaar. In het voorjaar van 1916 werd de brigade van Marr voor het eerst ingezet tijdens de Britse Senussi campagne in 

Egypte. Plichtsgetrouw ging Jackie ook mee naar het oorlogsfront. Hij bleek één van de meest nuttige soldaten van het hele regiment. 

Jackie diende ook in de loopgraven in Vlaanderen (Passendale). 
Bij een aanval door de Duitsers probeerde de aap in alle paniek een fort om zich heen te bouwen van stenen, maar dit mocht niet baten. 

Bij de zoveelste granaatinslag werd Jackie uiteindelijk geraakt en zijn rechterpoot werd geamputeerd. Bij terugkomst in Zuid-Afrika werden 

Marr en zijn ‘oorlogsbaviaan’ ontvangen als helden. Hij kreeg een medaille voor zijn oorlogsverdiensten, drie blauwe strepen op zijn 

uniform voor de drie jaar in het leger en een gouden streep om het verlies van zijn poot goed te maken. Daarnaast kreeg hij eervol ontslag 

uit het leger met een volledig militair pensioen. Jackie bracht de rest van zijn leven door op de farm in Pretoria met Marr en probeerde te 

herstellen van zijn shellshock. Tijdens een hevige onweersbui in 1921 werden de donderklappen hem teveel en de moedigste baviaan aller 

tijden kreeg een fataal hartaanval. 

Jackie redde gedurende zijn leven veel mensenlevens en de soldaten voelden zich veilig met hem op vijandelijk gebied. Marr overleefde 

zijn vriend en strijdmakker nog geruime tijd en stierf in augustus 1973 op 84-jarige leeftijd. Hij miste zijn makker iedere dag…. 

 

AVG / PRIVACYVERKLARING VPIJ 
Op de VPIJ website (homepage, bij LID WORDEN)  staat sinds een aantal weken ons privacybeleid vermeld. VPIJ verzoekt alle leden deze 

verklaring te lezen en ons te laten weten indien je het met bepaalde zaken niet eens bent, zoals het gebruik van foto’s op onze website 

en in onze nieuwsbrief. 
In het kort: met de aanmelding bij VPIJ middels het aanmeldingsformulier zijn de VPIJ leden akkoord gegaan dat de 

persoonsgegevens worden opgenomen in onze database en dat er zaken zoals foto’s door VPIJ worden gebruikt. 

 

JOINT VENTURE TATA STEEL  EN THYSSENKRUPP AG  
Op 30 juni 2018 hebben in de Bibliothèque Solvay in Brussel Tata Steel en thyssenkrupp AG na een periode van onderzoek en consultatie, een handtekening gezet onder de 

definitieve overeenkomsten voor het vormen van een joint venture tussen de Europese staalactiviteiten van beide organisaties. Natarajan 'Chandra' Chandrasekaran, Chairman 

van Tata Steel Ltd. en Heinrich Hiesinger, CEO van thyssenkrupp AG, lieten symbolisch twee staalplakken, met daarop de bedrijfslogo’s, samensmelten. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst was er een persconferentie, die online en in de zaal werd bijgewoond door meer dan 300 journalisten. 

 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… ED SARIKAYA (DELTA TEAM)   

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Ik ben betrouwbaar, heb doorzettingsvermogen en empathisch vermogen en ben ondernemend.’ 

 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Ik sta om zes uur op en ben omstreeks 7.00 uur op de zaak . Tot half negen blijf ik daar voor de afhandeling van de 

administratie en het behandelen van de dagelijkse gang van zaken. Vervolgens ga ik naar klanten en bezoek ik diverse 

projecten.’ 

 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Het woord Veiligheid betekent heel veel voor mij. Delta Team staat sinds haar oprichting in 1990 bekend als een 

betrouwbare partner en een dynamisch bedrijf waarbij Veiligheid, kwaliteit, flexibiliteit en service hoog in het vaandel 

staan. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van gecertificeerd technisch- en industrieel personeel voor onder 

andere de zware- en petrochemische industrie. Tevens leveren we ook aan bedrijven die actief zijn in de industriële 

reiniging, mechanische werkzaamheden, asbestsanering, sloopwerkzaamheden, scheepsbouw, grond-weg en waterbouw, 

schilderen, stralen en stellingbouw.’ 

 

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

‘Bedrijven aan elkaar verbinden voor een langdurige samenwerking.’ 

 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 9 juli 2018, boekingsjaar 17/18 (start 1 april 2018) 
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