
  

  

 

 

                  

 

WELKOM! 
 

Op 1 april is het nieuwe boekjaar bij Tata Steel begonnen. Het wordt voor Tata Steel en voor alle firma’s een jaar met veel uitdagingen. 

Zeker op het gebied van Veiligheid.  

Het afgelopen boekjaar was een zwarte bladzijde, er vielen 28 verzuimongevallen te betreuren. In sommige gevallen waren het ingrijpende 

ongevallen met lichamelijk letsel. Wij zullen hier samen, hand in hand, voor moeten zorgen dat 2019/2020 een beter jaar v.w.b. de ongevallen  

zal gaan worden. Gelukkig gaat de samenwerking met Tata Steel en VPIJ gaat steeds vastere vormen aannemen. 

Er ligt een jaarplan Veiligheid op tafel dat door gezamenlijke inspanningen van VPIJ en Tata Steel tot stand is  

gekomen. Ook heeft het VPIJ bestuur regelmatig overleg met directieleden van Tata Steel waarin het VPIJ bestuur  

geraadpleegd wordt over essentiële zaken over Veiligheid. 

Er vinden ook op mondiaal niveau gebeurtenissen plaats waarbij het thema Veiligheid centraal staat: 

op 28 april a.s. is het World Day for Safety and Health at Work 2019.  

Worldsteel Association heeft deze dag uitgeroepen tot: STEEL SAFETY DAY.   

Worldsteel Association is een non-profit organisatie en één van de grootste industriële associaties ter wereld met 

zo'n 160 – waaronder 9 van 's werelds 10 grootste – staalproducenten als lid. De leden van Worldsteel staan voor 

ongeveer 85% van de wereldwijde staalproductie.  

De World Day for Safety and Health at Work werd in 2014 opgericht met als doel deze dag in de staalindustrie  

veiliger te maken door aandacht te vragen voor de belangrijkste oorzaken van letsel in de staalindustrie. 

Tata Steel besteedt in de week van 28 april hier op diverse manieren aandacht aan. De focus van dit jaar ligt op  

Process Safety Management (PSM). Deze wereldwijde World Day for Safety and Health at Work  is overigens  

geïnspireerd op het honderdjarig bestaan van de IAO, meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO (International Labour Organization). 

Dit is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die regeringen, werkgevers en werknemers bij elkaar brengt om over de hele 

wereld goede arbeidsomstandigheden te realiseren. 

De Steel Safety Day op 28 april 2019 zal slechts het begin zijn van wereldwijde evenementen en activiteiten die de rest van het jaar rond het 

thema Veiligheid en gezondheid op het werk worden georganiseerd. Als je ideeën wilt bijdragen laat het weten hoe jij en je collega’s werken 

aan Veiligheid en aan procesveiligheid aan het bijzonder. Mail vóór 25 april naar nieuws@tatasteeleurope.com 

VPIJ zal een steeds grotere rol gaan vervullen op het gebied van Veiligheid en de realisering van een ongevalvrije werkomgeving. Hiernaast maken 

wij ons sterk om deze omgeving ook daadwerkelijk te  waarborgen voor onze werknemers. Wij hebben een behoorlijke uitdaging voor de boeg  

maar hebben er vertrouwen in dat wij, Tata Steel en alle firma’s, deze klus samen gaan klaren! 

Wij wensen alle leden alvast een gezellig paasweekend toe. 

 

MARCO WORKEL IN VPIJ-TATA STEEL BESTUUR 
 

Eind vorig jaar heeft Vincent Ritman een andere baan gekregen binnen Tata Steel IJmuiden en ik 

heb zijn plek in het bestuur van VPIJ-Tata Steel overgenomen.  

Samen met Erik Wegman (Bedrijfschef Ertsvoorbereiding) zit ik in het bestuur namens Tata Steel. 

Mijn functie is Bedrijfschef van de Koudbandwalserij, of zoals vaak in de volksmond nog wordt 

gezegd: Koudband 2. 

Ik werk nu bijna 20 jaar voor Tata Steel op verscheidene plekken.  

Ik ben begonnen bij RD&T en heb in IJmuiden gewerkt bij Warmband 2, Direct Sheet Plant en de 

Kooks- en Gasfabrieken. Bovendien heb ik nog bijna drie jaar voor Tata Steel in Zuid-Wales gewoond. 

Ik heb op al die plekken zowel bij Techniek/ Onderhoud als Productie gewerkt. 

 

Uit mijn techniektijd weet ik nog hoe belangrijk het was om goede contacten met de contractors te hebben. 

Het is eigenlijk vaak zo simpel: als je je medespelers kent en begrijpt, als je weet wat hen drijft, dan gaat het samenwerken vrijwel vanzelf 

en krijg je de beste resultaten, ook op het gebied van Veiligheid.  

Het klinkt bijna als een cliché, het staat zelfs in ons motto: ‘Together we make the difference’. Maar ik ben er ook van overtuigd dat dat waar is. 

Veel van de risicovolle activiteiten op de site gebeuren als medewerkers van firmanten, VPIJ leden dus, bij Tata Steel over de vloer komen.  

Nul Ongevallen begint er altijd mee dat alle betrokkenen praten over de mogelijke risico’s en hoe we die kunnen beperken.  

Zonder het gesprek is geen veilige werkomgeving mogelijk. En dat geldt niet alleen tussen de Tata Steel medewerkers en de firmanten, maar ook 

tussen de firmanten onderling die vaak naast (of boven!) elkaar moeten werken. 

In dat kader vind ik het ook zo mooi dat VPIJ een vereniging is. Natuurlijk doet VPIJ veel om onveilige situaties te verbeteren.  

De werkgroepen hebben ongelooflijk veel opgeleverd, betere technische oplossingen, betere processen en procedures. 

Maar de onschatbare waarde van VPIJ zit er denk ik in dat we elkaar hebben leren kennen, dat we elkaar weten te vinden: we spreken dezelfde 

(veiligheids)taal en we streven hetzelfde doel na van Nul Ongevallen. 

Als vereniging kan het VPIJ naar mijn mening er trots op zijn dat de leden onderling het gesprek aangaan als het aantal ongevallen omhoog gaat. 

En dat ze elkaar hulp aanbieden om de veiligheidscultuur te verbeteren. De mooiste voorbeelden van deze succesvolle vormen van samenwerking 

zag ik in de laatste kwartaalbijeenkomst Veiligheid op 27 februari in het Dudokhuis, waar ook veel VPIJ leden aanwezig waren. 

Op het podium werden vijf projecten gepresenteerd door Tata Steel met één of meerdere firmanten met elke keer hetzelfde kernwoord:  

samenwerking. Ik vond het erg enthousiasmerend om de resultaten te zien die geboekt werden. En, vast geen toeval, ook daarbij de lachende  

gezichten en een groot portie motivatie. 

Het is voor mij dan ook een eer om Tata Steel te mogen (mede-) vertegenwoordigen bij zo’n mooie vereniging als VPIJ. 

Met deze groep mensen, met zoveel kennis, kunde, ervaring en motivatie, weet ik zeker dat het ons gaat lukken om het aantal ongevallen 

te doen dalen! 
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Wist u dat……… 
 

  Tata Steel zijn status als 
‘Quality of Excellence 
supplier’ bij Volvo heeft 
behouden? Binnen de 
categorieën logistiek, kwaliteit 
en duurzaamheid werd Tata 
Steel positief door Volvo 
beoordeeld.  
 

  Inwoners van Wijk aan 
Zee sinds kort op de hoogte 
worden gehouden van 
grafietuitstoot in hun dorp? 
Het is een proef en 
aanmelden kan via 
www.TataSteel.nl/sms-service 
 

  Er € 11.781,- is 
opgehaald op Founder’s Day? 
Dit is een record. Hans van de 
Berg heeft op 8 april jl. de 
cheque aan het KWF 
overhandigd.  
 

   Dat VTG beton het 49e 
lid van VPIJ is? 

 

 Dat er in 2018  bij 70 

arbeidsongevallen 71 dodelijke 

slachtoffers zijn gevallen? In 

2017 vielen er 54 dodelijke 

slachtoffers. De meeste van 

deze fatale ongevallen vonden 

plaats in de sector bouw, 

vervoer/opslag, handel en 

industrie. 

 

 Dat er rondom Pasen en 

Koningsdag de Dienst 

Bedrijfsbeveiliging extra 

controles uitvoert op het 

gebruik of bezit van alcohol en 

drugs? De controles vinden 

plaats op willekeurige 

momenten.  

    
 

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. 

de nieuwsbrief? Mail naar: 

carola.hamer@vpij.nl 

 

 

https://www.europa-nu.nl/id/vg9xnvnt6ay1/verenigde_naties_vn
mailto:nieuws@tatasteeleurope.com
mailto:info@vpij.nl
http://www.tatasteel.nl/sms-service
http://www.tatasteel.nl/sms-service
mailto:carola.hamer@vpij.nl


 

 

 

 
 

 
 

 

VPIJ & CHEMGROEP; een veilig en gezond partnerschap!   
 

VPIJ werkt veel samen met CHEMGroep, zo verzorgen zij al meer dan twee jaar de VPIJ Veiligheidstrainingen in het Tata Steel 
opleidingscentrum. Wout, Raymond en Maarten zijn bevlogen en gepassioneerde trainers die bij iedere Veiligheidsmodule het beste 
uit zichzelf en de cursisten naar boven halen. 
Deze samenwerking heeft veel voordelen omdat CHEMGroep al meer dan 10 jaar actief is voor Tata Steel .  
VPIJ plukt dus de vruchten van de ervaringen die de trainers en consultants hebben zowel naar Tata Steel als naar VPIJ. 
Wat doet CHEMGroep precies? 
Zij neemt productieprocessen onder de loep om het werk veiliger, efficiënter, duurzamer en/of gezonder te maken. 
Dit zowel in bijdragen naar opdrachtgever als naar opdrachtnemer. CHEMGroep kan personeel inzetten op verschillende niveaus, zo 
kan onderscheid worden gemaakt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau: 
Strategisch 
CHEMSupport verzorgt de Safety Culture Scan (SCS). M.b.v. de Safety Culture Scan kan in kaart gebracht worden in welke fase van 
de ontwikkeling een bedrijf zich bevindt. Veelal volgt hieruit de Felt Leadership training: van werkvloer tot directie, iedereen draagt 
bij aan een veilige werkomgeving. De Felt Leadership training is een voorbeeld welke al meerdere jaren succesvol wordt gegeven 
binnen Tata Steel door met name Raymond Bekker, directeur CHEMConsult. 
Tactisch 
CHEMSupport biedt met een breed pakket aan diensten de mogelijkheid om bedrijfsrisico’s te reduceren. Hierbij kan gedacht worden aan 
systeemondersteuning op het gebied van milieu, Veiligheid en kwaliteit, uitvoering en toetsing van RI&E en ARI&E en het opstellen van V&G-plannen 
Operationeel 
Daarnaast bieden CHEMConsult en CHEMSupport verschillende opleidingen en trainingen aan, welke op maat gemaakt kunnen worden voor een organisatie. Hierbij kan o.a. 
gedacht worden aan DLP-training, gasmeettraining en training op gebied van machineveiligheid. 
 
VPIJ heeft de missie om op basis van gelijkwaardigheid een ongevalvrije werkomgeving voor alle medewerkers werkend op het terrein van Tata Steel IJmuiden te waarborgen, een 

missie die CHEMGroep onderschrijft en waar wij heel graag een bijdrage aan leveren! 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… VERITY NEWTON (HBO Integrale Veilheidskunde, werkt 

momenteel bij Tata Steel aan haar afstudeerscriptie)  

 

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 

‘Ambitieus, kritisch en gedreven. Ik vind het fijn om samen te werken en te overleggen om hiermee samen tot een beter 

product of resultaat te komen.’  

 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Mijn werkdag begint met een rit van Oudewater naar IJmuiden. ’s Ochtends heb ik een stageoverleg met Wim Stam en 

vergaderingen van het VPIJ. Hoe mijn werkdag er verder uit ziet, is afhankelijk van de afspraken die ik gepland heb staan. 

Aankomende week heb ik interviews gepland met bedrijfschefs van Tata Steel, afdeling HSE, directeuren van firma’s en het 

VPIJ bestuur. Ook loop ik mee met de VPIJ trainingen van de medewerkers die werkzaam zijn in the line of fire. Hiermee wil 

ik toetsen of de aanpak van het VPIJ tot uiting komt op de werkvloer. Door middel van de interviews hoop ik een beeld te 

krijgen van de bijdrage van VPIJ vanuit meerdere lagen van de vereniging.’ 
 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Veiligheid betekent voor mij geen schade aan jezelf, anderen en je omgeving. We zijn allemaal verantwoordelijk voor Veiligheid. Veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend, daarom 

moeten we hier samen aan werken. ’ 
 

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

‘Ik heb nog geen concrete tips voor VPIJ. Ik heb wel een TOP voor VPIJ. Het is mij opgevallen dat er veel energie gestoken wordt in VPIJ tijdens vergaderingen en werkgroepen. Ik 

vind het mooi om te zien hoe men zich samen inspant voor een veilige (werk)omgeving.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 17 april 2019, boekingsjaar ’19/’20 (start 1 april 2019).  

Raymond Bekker 
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Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die 

verschillen (Confucius, Chinees filosoof 551-479 v.Chr.) 
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