
 
 

Vereniging VeiligheidsPlatform IJmond (VPIJ), Rooswijkweg 61, 1951 MH Velsen-Noord     Locatiecode 3K.01, 1-03           caroline.kerkkamp@vpij.nl  
KvK: 66498848          Rabobank  NL98 RABO 0311 2293 87          BTW: 856581343B01          www.vpij.nl                                06 11877750   

  

 

   

Juni 2022, nr. 32

 
 
Welkom 
Hier weer een VPIJ nieuwsbrief met veel informatie om u op de hoogte  
te houden van wat er speelt op het gebied van veiligheid én nog veel meer. 
Veel leesplezier! 
 
Van het bestuur 
Bij Veiligheidsplatform IJmond willen we elkaar graag goed informeren over 
m.n. veiligheid. Wie in de ‘line of fire’ werkzaam is, is zich daar goed van 
bewust. De leden van VPIJ worden elke 3e woensdag van de maand bijgepraat 
via een online uitzending met de naam VPIJ draait doorrr (deze is 
voortgekomen uit de corona periode waar we elkaar niet konden ontmoeten 
en daar waar Matthijs van Nieuwkerk stopte met zijn DWDD ging VPIJ juist 
van start met haar VPIJ draait doorrr).  
  
Ook zijn de VPIJ leden 3 à 4x per jaar fysiek bij elkaar. Zo ook 15 juni jl. waar 
directeuren/regiomanagers van VPIJ firma’s samen kwamen om naar elkaar 
te luisteren, vragen te stellen, mee te denken en veiligheids-issues te 
bespreken. Het VPIJ jaarplan werd besproken welke is gekoppeld aan JP 
doelen van Tata Steel. Ook is nu na 5 jaar de missie bijgesteld.  
In eerste instantie was de missie beperkt tot: 
Het waarborgen van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers 
werkend op het terrein van Tata Steel IJmuiden.  
Vanaf nu is de missie uitgebreid met:  
VPIJ wil een duurzame en aantrekkelijke werkplek bieden, waar firma- en 
Tata Steel-medewerkers gelijk worden behandeld. 
  
En zeker na de inspirerende presentatie van Peter Hoppesteyn, willen we 
graag in de toekomst in een schone, aantrekkelijke en veilige fabriek werken. 
En wij zeggen wie wil dat nu niet? 

 
Dashboard 
 

 
 
Verzuimongevallen IJmuiden, boekingsjaar 22/23 (start 1 april 2022) 
 

 
                 
Mededeling 
 
Training Toezichthouder 
De hernieuwde training voor toezichthouders VPIJ is begin juni van start 

gegaan en inmiddels zijn er 4 sessies geweest (waarvan twee groepen op de 

foto, zie onder). De training is in overleg met Tata Steel tot stand gekomen en 

wordt tevens gebruikt om met de verkregen feedback van de firma’s 

eventuele verbeteringen bij Tata Steel door te voeren. Door de 

verscheidenheid aan firma’s levert de interactie tijdens de training ook 

waardevolle leermomenten op. Naast een wettelijk kader, wordt ingegaan op 

de diverse aspecten van goed toezichthouden zoals het voorbereiden van het 

werk, de taken, verantwoordelijkheden, het aanspreken, ingrijpen waar 

mogelijk en stoppen van het werk als dat voor de veiligheid noodzakelijk is. 

Samenwerking met de opdrachtgever, begeleiding van medewerkers en 

afname van het werk komt ook ruimschoots aan bod. Na de vakantieperiode 

zijn reeds 6 nieuwe trainingen gepland en een terugkomdag om 

leerervaringen te delen staat in de planning. 

 
23 juni 2022 

 
2 juni 2022 
 
Nieuwe data voor training Toezichthouder 
 

 
 
Personele wijzigingen 
 
Nieuw lid: Hoogewerf Engineering (Jogchum de Groot) 
Mijn naam is Jogchum de Groot en ben eigenaar van Hoogewerf Engineering 
in Beverwijk. 
Wij wonen in Egmond Binnen en onze 2 jongens (mannen ondertussen) zijn al 
geruime tijd het huis uit. De jongste heeft een restaurant in Heiloo en de 
ander is de techniek ingegaan en werkt bij Apple in Californië. 
Mijn achtergrond is Industriële Automatisering, begonnen bij Siemens in Den 
Haag als software ontwikkelaar en doorgegroeid tot projectleider, daarna 
overgestapt naar AEG en daar in het engineeringmanagement terecht 
gekomen. In 2002 heb ik de overstap gemaakt naar Hoogewerf Engineering. 
Onze hoofdactiviteiten zijn hardware engineering, software engineering en 
machineveiligheid. 
Wij werken zo ongeveer sinds de oprichting in 1986 al voor Tata Steel, 
daarnaast mogen we bedrijven als Schiphol en Gasunie en diverse 
machinebouwers tot onze klanten rekenen.  
Voor deze klanten voeren we engineeringprojecten maar ook turn-key 
projecten uit. 
 
Hoe ziet je werkdag er uit? 
Dat is de vraag: na Corona met veel Teams sessie en thuis werken gaan we op 
zoek naar een nieuwe balans. Ik heb niet echt een vaste indeling van de dag 
of week, het is altijd een mix van contacten met klanten, leveranciers en 
interne activiteiten. 
 
Wat betekent veiligheid voor jou? 
Veiligheid moet het belangrijkste zijn in ons dagelijks werk. Het gaat voor 
resultaat, voor op tijd opleveren, voor alles. Ons contract met Tata Steel 
betreft engineering, dus waar zit ons gevaar? 
Het gevaar zien wij vooral tijdens inbedrijfname van elektrische installaties en 
software. De fase waarin de productie installaties weer in beweging komen, 

Ve rzuimonge va llen Boekjaa r Ta ta  + firma 's Ta ta VPIJ

boekjaar 2021_22 t/m 31 maart 2022 16 7 2

boekjaar 2020_21 t/m 31 maart 2021 21 13 3

boekjaar 2019_20 t/m 31 maart 2020 21 11 6

boekjaar 2018_19 t/m 31 maart 2019 28 13 8

boekjaar 2017_18 t/m 31 maart 2018 23 12 0

Dag Datum Tijdstip Lokaal

Dinsdag 6-sep-22 08.00-12.00 uur 204

Donderdag 8-sep-22 08.00-12.00 uur 108

Maandag 3-okt-22 08.00-12.00 uur 108

Donderdag 6-okt-22 08.00-12.00 uur 108

Dinsdag 11-okt-22 08.00-12.00 uur 108

Dinsdag 25-okt-22 08.00-12.00 uur 108

Trainer Raymond Bekker of Wout Gerlag (CHEMGroep)

Locatie Tata Steel Training Centre

Per training 15 personen

LET OP bij inschrijving max. 3 personen van dezelfde  firma per training

Inschrijving: inloggen en aanmelden via https://vpij.nl/training/

Wachtwoord vergeten? Vraag nieuw wachtwoord aan via de VPIJ website.

Hebt u nog geen account? Vraag dit aan bij caroline.kerkkamp@vpij.nl

Training Toezichthouder 
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er vaak nog veel mensen rondlopen en het zicht op de installatie niet altijd 
optimaal is. De risico’s zijn voor onze eigen medewerkers, maar vooral ook 
voor anderen in de installatie.  
Belangrijk is dat iedereen op de werkvloer zich vrij voelt om onveilige situatie 
te bespreken en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.  
 
Wil je nog iets toevoegen voor onze VPIJ leden? 
Wij merken dat veel bedrijven worstelen met de praktische implementatie 
van machineveiligheid. 
Sinds oktober afgelopen jaar hebben we hiervoor een aparte afdeling en eind 
dit jaar gaan we starten met trainingen en workshops.  
Als leden hier interesse in hebben, of gewoon eens met één van onze safety-
engineers wil sparren over een vraagstuk, neem dan gerust contact op. 

Nog even op een rijtje, nieuwe VPIJ leden dit jaar 

1-jan-22 Lanser's Trio 

1-jan-22 Techresources B.V. 

1-feb-22 Hoogewerf Engineering B.V. 

1-feb-22 Hoco-RST 

1-jul-22 Firma Storm  

1-jul-22 P&O Ferrymasters Ltd.  

 
Wijzigingen bij Tata 

 
 
Gezien in Nieuwsflits van Tata Steel afdeling HSSE (Health, Safety, Security 
& Environment) 
 
1. 

Een medewerker bij HTD heeft tijdens transport met een heftruck met de 

vorken de stelling geraakt. Hiermee is de heftruck gekanteld, de chauffeur 

eruit gevallen en zijn heup bezeerd. Dit heeft geleid tot een verzuimongeval. 

 

2. 

In de ‘VPIJ draait doorrr’ sessie d.d. 20 april 2022 heeft Frank Kerkhoven 

(Works Manager van de Hoogovens) het ongeval bij de Hoogovens van 

afgelopen december toegelicht samen met de directeur van Bilfinger Marcel 

Molenaar (het bedrijf waar het slachtoffer werkt). Een indrukwekkend 

verhaal. De inhoud is allereerst indrukwekkend als je ziet wat hier had kunnen 

gebeuren, maar ook indrukwekkend dat alle partijen hier open over praten, 

zich kwetsbaar opstellen, met als doel om dit te voorkomen in de toekomst. 

(Bron: Nieuwsflits Tata – HSSE, Marco Workel) 
 
 

 
(Foto: VPIJ bijeenkomst 15 juni 2022) 

‘VPIJ draait doorrr’ 
Er is een nieuwe rubriek gelanceerd: OP LOCATIE. 
Op 15 juni heeft Jaap Zijlstra ons kennis laten maken met Post Staalbouw / 
Staalmontage B.V. De video is gemaakt door Fixmedia. 
In deze nieuwe rubriek kan een VPIJ firma zich voorstellen en laten zien 
welke werkzaamheden zij doen op het Tata Steel terrein. 
Firma’s kunnen zich hiervoor aanmelden bij caroline.kerkkamp@vpij.nl 
               
In juli draait VPIJ niet doorrr      , de eerstvolgende ‘VPIJ draait doorrr’ 
uitzending zal zijn vanuit de Fixmedia studio op woensdag 17 augustus om 
11.00 uur, waar VPIJ leden weer voor kunnen inloggen en interactief 
betrokken kunnen zijn  d.m.v. stellen van vragen aan de sprekers die aan tafel 

zitten. Of met de andere VPIJ leden wisselen van gedachten over  
veiligheidsissues of andere zaken die men bezighoudt.  
 
Uitreiking VPIJ Safety Award  
Maandag 20 juni was het zover, om 09.00 uur kreeg GWOC de VPIJ Safety 
Award uitgereikt door Caroline. GWOC staat in de boeken met een prestatie 
van formaat, namelijk 1 jaar ongevalsvrij (eigen personeel).  
Van harte gefeliciteerd GWOC!  
Deze keer was de verrassing geen VPIJ taart …. maar een kist vol fruit. Ook 
deze werd blij in ontvangst genomen. 
 

 
(v.l.n.r. Frits Walsmit, Mick Diphoorn, Chiel Winter, 

Martijn Terbraak en Ronald Kamp) 
 
Overig 

Wat is ongewenst gedrag? Ongewenst gedrag is gedrag dat als bedreigend, 

vernederend of intimiderend wordt ervaren. Het kan zich uiten in de vorm 

van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Een 

werkgever dient beleid te voeren om ongewenst gedrag tegen te gaan. 

In de ideale wereld zou het melden van ongewenst gedrag niet nodig zijn, 

simpelweg omdat er dan geen ongewenst gedrag zou bestaan. Maar dat is 

dus niet het geval, want jammer genoeg leven we niet in zo’n perfecte wereld. 

Help elkaar om misstanden te melden, zodat we SAMEN (Tata- EN 

firmapersoneel) ten strijde kunnen trekken om ongewenst gedrag te 

elimineren.  

De uitkomst van de enquête “Durf jij ongewenst gedrag aan te kaarten?” zal 

zodra bekend, worden gedeeld met onze leden.  

Er zal een werkgroep (sociale) veiligheid worden gestart, waar de uitkomst 

van de enquête wordt besproken en waar andere onderwerpen die onze 

leden hoog in het vaandel hebben staan zullen worden behandeld. 

 

Voor iedereen die binnenkort of daarna 

met vakantie gaat …. 

 

Veel plezier! 
 
     

 
 

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de nieuwsbrief? Mail naar: 
caroline.kerkkamp@vpij.nl  

Kees Gerretse Commercial Director/Bestuurder van de OR Functions

Simone Vooijs Director TSN IT

Coenraad Spaans Director Sustainable Prof it  TSN

Jacob Gerkema M anaging Director van Tubes

Willem Vermeulen Director Procurement TSN
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