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WELKOM: TERUG- EN VOORUITBLIK 

2018 is opnieuw een bewogen jaar geweest waarin wij de fundering van de VPIJ vereniging verder hebben verstevigd. Laten wij kort het afgelopen 

jaar samenvatten: ons bestuur heeft zich uitgebreid en bestaat nu uit twee voorzitters, twee bestuursleden (voorheen één) en een administratief  

‘zenuwcentrum’. Tevens heeft VPIJ er in 2018 twee nieuwe leden bij gekregen: Viruma en ProTaTec. 

Van der Meij hebben wij wederom mogen verwelkomen na een korte afwezigheid van een jaar. 

Helaas nemen wij in 2019 afscheid van Wijkom. De uitzendorganisatie is lid geweest sinds november 2016.  

2018 is een bijzonder jaar geweest, in alle opzichten. Wij zijn verheugd over het enthousiasme van onze leden v.w.b. de ledenvergaderingen. 

Deze worden uitstekend bezocht en de inbreng van onze leden krijgt een steeds grotere rol. Een mooie en positieve ontwikkeling. 

De campagne Contractor Safety is tot stand gekomen door bijdrage van de werkgroepleden en vele VPIJ leden. 

De B.O.W.R. heeft in oktober jl. voor de nodige dynamiek gezorgd waarbij uiteindelijk een constructieve weg is gevonden door de deelname van 

een drietal VPIJ leden aan de Senior User Group. Dieptepunt zijn uiteraard de LTI’s, waar vooral uit blijkt dat wij veiligheid nog niet volledig 

beheersen. 

Op dit moment staat de teller op 18. Natuurlijk zien wij goede initiatieven én resultaten onder de firma’s; maar…. wij werken allemaal op één site. 

Hier geldt dan ook eens te meer dat wij samen de schouders eronder moeten zetten! 

Gedenkwaardige momenten in 2018: 100 jaar Staalmaken in de IJmond. Hierbij heeft VPIJ een prachtig en duurzaam cadeau overhandigd in de 

vorm van een park met gedenkteken. VPIJ-lid Microtechniek is op 13 november 2018 met één award en twee nominaties de grote winnaar 

geworden van IJmond Onderneemt 2018. 

Vooruitkijkend besteden wij meer aandacht aan sociale Veiligheid in 2019. Er zijn gesprekken gevoerd met vertrouwenspersonen van Tata Steel  

die ook inzetbaar zijn voor de firma’s. Zij zullen op de eerstvolgende ledenvergadering van 17 januari 2019 hun verhaal middels een presentatie  

toelichten.  

Met de feestdagen in het vooruitzicht willen wij jullie persoonlijk bedanken voor jullie inzet en bijdrage aan de vereniging. VPIJ kijkt samen met 

de leden vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar 2019! 
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Wist u dat……… 
 

  Er gele zoutbakken zijn 
geplaatst op het Tata terrein? 
Vorig jaar was het niet voor 
iedereen duidelijk welke 
functie deze bakken hebben, 
vandaar deze vermelding  
 

  De Afval-experience, een 
nieuwe tentoonstelling is van 
het Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis? Bij hun 
bezoek verzamelen 
basisschoolleerlingen hier hun 
blikafval dat na de expositie 
naar Tata Steel in IJmuiden 
gaat om er weer nieuw staal 
van te maken. De Afval-
experience is te zien t/m 24 
februari 2019. 
 

  Dompelverzinklijn3 
(DVL3) is onderscheiden met 
een Brons Award in de 
Journey to Reliability (J2R)? 
De Award werd door Ernst 
Hoogenes, CTO van Tata Steel 
in Europa, uitgereikt aan de 
onderhoudsmanager. 
 

   Dat je kunt navigeren 
langs 27 hotspots op de site in 
IJmuiden? Dat kun je met de 
2D app ‘Start your visit’ op de 
touch tables in het Dudokhuis. 
Achter elke hotspot vind je 
feitjes, weetjes en mooie 
visuals.  
 

  Onze vereniging in 2018 

49 leden telt? In 2019 zijn dit 

er 48 door het vertrek van 

Wijkom. 

 

 

 Het VPIJ secretariaat is 

gesloten van 17 december 

’18 tot en met 4 januari ’19. 

 

mailto:info@vpij.nl


 

 

 

 
 

 
 
LTI 30-11-18 EVB verstapping  LTI 11-11-18 KGF2 gebroken duim  LTI 23-10-18 OSF2 letsel rug 
LTI 16-11-18 DSP gebroken hand  LTI 5-11-18 DSP gebroken arm  
LTI 6-11-18 DSP val met letsel  LTI 28-10-18 EVB enkel, kuitbeen gebroken 

 
‘HEET IJZER’ EN MEER SPREEKWOORDEN 
‘Het is een heet ijzer om aan te tasten’ of ‘het is een heet hangijzer’ drukt uit dat je te maken hebt met een lastige zaak. Waar komt dit ‘hete ijzer’ 
in de spreekwoorden eigenlijk vandaan? ‘Uit het Hoogovenproces’ zou natuurlijk voor de hand liggen. 
Nee, helaas. De meest gangbare verklaring is dat deze afkomstig zou zijn van letterlijk ‘hete hangijzers’. Een hangijzer was een ijzeren ring die aan 
twee hangarmen werd bevestigd en die aan de haal in de schoorsteen werd gehangen. Hieraan plaatste men vervolgens een ketel, pan of pot boven 
het open vuur in de schouw. Hangijzers waren tot in de negentiende eeuw aanwezig in keukens, totdat ze werden verdrongen door de kachel en het 
fornuis. Het is ook mogelijk dat deze uitdrukking van de vuurproef bij de Godsoordelen komt, een z.g. Godsoordeel dat in de Middeleeuwen werd 
toegepast aan de hand van verschillende beproevingen, waaronder de vuurproef. De beklaagde moest over gloeiende kolen lopen of een gloeiend 
heet voorwerp, zoals een stuk ijzer, vastpakken. De beklaagde liep hierdoor uiteraard brandwonden op; de genezing daarvan bepaalde zijn schuld of 
onschuld. Als de huid na enkele dagen volledig genezen was, was de beklaagde onschuldig. De term ‘iemand de zwartepiet toespelen’ heeft in 
tegenstelling tot wat men zou verwachten maar weinig te maken met Zwarte Piet als de knecht van Sinterklaas. Het komt uit het gelijknamige 
kaartspel ‘zwartepieten’. In dit spel dat gespeeld wordt met een klassiek spel kaarten, heet de schoppenboer de zwartepiet en is het de bedoeling dat 
je als speler niet met de schoppenboer eindigt. Degene die als laatste de schoppenboer heeft, heeft het spel verloren en is daarmee de zwartepiet. Het woord ‘pechvogel’ stamt 
uit de middeleeuwen. Tijdens de vogeljacht smeerde de jagers pek (in het Duits: pech) op de bomen om vogels te vangen. Een ongelukkige (pech)vogel kwam vervolgens vast te 
zitten. In de 18e eeuw en begin 19e eeuw werd een pechvogel gebruikt in het onderwijs. Wanneer een leerling niet zat op te letten in de klas gooide een meester een pop in de 
vorm van een vogel - een harde stoffen zak gevuld met zemelen - naar het hoofd van het ongehoorzame kind. Dit werd met een tik op de hand met de plak afgerond. Wanneer 
een beslissing na lang twijfelen eindelijk is genomen kun je dit uitdrukken door te zeggen dat de ‘kogel door de kerk’ is. Het was in de vroegmoderne tijd een gebruik om tijdens 
oorlogen kerkgebouwen intact te houden, uit respect voor het christelijk geloof. Wanneer zelfs deze regel door een oorlogvoerende partij werd geschonden, werd dit 
beschouwd als het meest respectloze dat er in een oorlog kon gebeuren. Een beroemd voorbeeld hiervan is de kanonskogel die door de Sint-Bavokerk werd geschoten tijdens 
het Beleg van Haarlem (1572-1573) door de Spanjaarden. De Spanjaarden belegerden Haarlem nadat de stad zich weigerde over te geven. Het duurde ruim zeven maanden 
voor de stad Haarlem zich overgaf. 
 

NIEUWS OVER ASBEST IN STAALGRIT 
Op 9 november jl. was het volgende bericht op de site van Tata Steel te lezen: 
‘Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit 
onderzoek van TNO en RIVM dat in november aan de Tweede Kamer is gestuurd.’ 
Het volgende bericht is te lezen op de website van het ministerie, van het RIVM. Het rapport is te vinden via de link: 
https://www.rivm.nl/asbest/rapportage-over-met-asbest-verontreinigd-straalgrit  
´In oktober 2017 bleek dat er straalgrit is gebruikt dat met asbest vervuild was. Deze partij verontreinigde straalgrit is ongeveer drie maanden in de 
handel geweest. Gedurende die drie maanden zijn werknemers blootgesteld aan asbest. Ook omwonenden van straalprojecten kunnen gedurende 
een bepaalde periode hieraan blootgesteld zijn. Hoe groot de kans is dat blootstelling aan asbest schade brengt aan de gezondheid, is afhankelijk van de duur en de hoogte van 
de blootstelling. TNO is daarom in zijn onderzoek uitgegaan van een mogelijke blootstelling in die periode. 
Om een inschatting te kunnen maken hoe risicovol de blootstelling aan het verontreinigde straalgrit is geweest, is RIVM gevraagd om op basis van de blootstellingsgegevens van 
TNO de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Zo heeft TNO onderzocht hoe het verontreinigde straalgrit is gebruikt, en hoeveel vezels daarbij ingeademd zouden kunnen zijn. 
Dit is gedaan met taakgerichte metingen in praktijksituaties. Vervolgens zijn blootstellingsprofielen opgesteld voor werknemers in zes verschillende functies (werkzaamheden) 
en voor omwonenden van straalprojecten. Uit het onderzoek blijkt dat de dagelijkse grenswaarde voor asbest voor sommige werknemersgroepen is overschreden. Door de 
korte periode waarin voor werknemers de blootstelling heeft plaatsgevonden blijft het totale gezondheidsrisico echter beperkt. Voor omwonenden betekent het dat door de 
korte duur van de blootstelling het gezondheidsrisico zelfs zeer beperkt is.´  

 

CAROLA IN GESPREK MET…… JURRIAN BEEKMAN (VIRUMA B.V.) 

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Op dit moment ben ik circa 11 jaar, samen met mijn broer Justin, directeur van Viruma B.V. Enkele kenmerken van mijn 

persoonlijkheid zijn: leergierig, bevlogen en vol met positieve energie dingen willen ondernemen. Naast het werken is er nog 

voldoende tijd over om aan het gezin te besteden met drie opgroeiende kinderen.’  
 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Als directeur-eigenaar van een middelgroot dak- en gevelbedrijf met opdrachtgevers, leveranciers, personeel op de bouwplaats 

en op kantoor is per definitie een werkdag nooit hetzelfde. Daarnaast voeren wij ook nog een tweetal andere ondernemingen op 

het gebied van grootschalige zonnestroomsystemen en legionella preventie. Ook besteed ik tijd aan de functie van secretaris van 

een landelijke inkoopcombinatie voor dakdekkersbedrijven.’ 

 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Bij al onze voorkomende werkzaamheden is veiligheid een belangrijk onderdeel. Dit vergt ook elke dag opnieuw weer de nodige inspanning. Het belangrijkste blijft toch dat 

onze medewerkers elke dag weer gezond naar huis toe kunnen gaan. Voor mij persoonlijk betekent dit dat Veiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat naast controle vanuit 

het management goed luisteren naar de jongens op de werkvloer erg belangrijk is.’ 

 

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

‘Om als nieuw lid van buitenaf gelijk tips te geven aan een organisatie die staat is niet de makkelijkste vraag. Wat mijn ervaring is met samenwerkingsverbanden is dat naast het 

zakelijk gedeelte het belangrijk is dat er mogelijkheden zijn om elkaar ook beter informeel te leren kennen, je krijgt dan met elkaar zaken beter geregeld.’ 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 9 december 2018, boekingsjaar ’18/’19 (start 1 april 2018). Van rechts naar links cumulatief. 
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