
  

  

 

                  

 
WELKOM! 

De afgelopen twee maanden is er veel de revue gepasseerd; onze achtste VPIJ ledenvergadering op 13 september jl.,  de Tata Steel centennial 
feesten, de introductie van de B.O.W.R.  en de aftrap van de nieuwe Tata campagne: Contractor Veiligheid.  
De goed bezochte VPIJ ledenvergadering stond in het teken van leiderschap; dit werd door verschillende 
sprekers toegelicht en afgesloten met een workshop.  
De bedoeling van deze workshop is dat de VPIJ leden een P.I.V. (Partner in Veiligheid) vinden en hiermee 
sparren over veiligheidsdilemma’s. Alle leden ontvingen het boekje “Aan de slag met veilig gedrag”. Rode 
draad is het bevorderen van VGM-bewustzijn (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) en het VGM-gedrag bij 
medewerkers te stimuleren om ongevallen en incidenten te voorkomen. 
De aftrap van de Tata Steel Campagne Contractor Veiligheid vond plaats op 8 oktober jl. De kracht van de 
campagne is dat Tata Steel geen onderscheid wil maken tussen vaste krachten en firmamedewerkers. Hier 
is de campagne ook op gebaseerd. De posters werden na afloop uitgereikt en de toolbox is beschikbaar 
voor onze leden op de ledenpagina van onze VPIJ website. We nodigen iedereen van harte uit om mee te 
dingen naar de Gouden Helm: we zijn op zoek naar goede voorbeelden over de samenwerking tussen 
firmamedewerkers en Tata Steel medewerkers. De redactie van de VPIJ nieuwsbrief is ervan overtuigd dat 
in de vele samenwerkingsmomenten tussen VPIJ en Tata Steel ook heel veel kanshebbers voor de Gouden 
Helm zitten! Mail deze naar: HSE.Frontoffice@tatasteeleurope.com 
 
Onderdeel van de campagne-aftrap was ook de lancering door Tata Steel van de nieuwe Code of Practice 
voor het werken met firma’s. Annemarie Manger en Clement Kieftenbeld hebben gezamenlijk de code 
symbolisch in ontvangst genomen. Deze code behelst o.a. de selecties van firma’s waarbij o.a. 
competenties, risicoanalyses, veilige werkmethoden, communicatie en toezicht worden 
beoordeeld. 
Meer informatie over de implementatie van deze Code of Practice volgt. Wim Stam toonde in een 
Handen van de Last update het eerste testmodel van zes  push- en pullsticks. Medio november 
verwachten wij te kunnen starten met testen bij de werkgroepdeelnemers (ATO, Bobach en 
Microtechniek). 
 
Het VPIJ park wordt officieel geopend op 18 oktober a.s.! KOMT ALLEN! 
Wij hebben goed nieuws over het prachtige centennial cadeau aan Tata. Het park met bankjes en 
gedenkteken aan de Hooglandtweg wordt op 18 oktober a.s. aangeboden in aanwezigheid van een 
deel van de Tata Steel directie. Alle VPIJ leden zijn vanaf 09.00 uur welkom om hierbij aanwezig 
te zijn. Wij rekenen op jullie komst! 
 

 

 

 

 

 

 

BRAND TWEE JAREN RECORDABLE VRIJ! 

In augustus 2018 heeft Brand Energy regio NW de mijlpaal van 2 jaar recordable vrij bereikt; dat is een  

fantastisch en uniek resultaat. 

In dit vakgebied in de zware industrie waarbij de medewerkers van Brand elke dag op hoogte moeten 

werken is dit immers geen vanzelfsprekendheid. Tijdens onze achtste VPIJ ledenvergadering op 13 

september jl. maakte Johan Logtenberg (Regiomanager NW) dit heuglijke feit bekend. Johan had voor ieder 

VPIJ lid een prachtige rode aluminium drinkfles met de opdruk: 

BRAND> ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES REGIO NOORD WEST 2 JAAR RECORDABLE VRIJ 

Op vrijdag 21 september jl. werd deze mijlpaal met het personeel van Brand en opdrachtgevers in het Tata Dudok Huis, Brederozaal, gevierd. 

De zaal was geheel gevuld met het personeel van Brand en werd toegesproken door Johan Logtenberg en Daniel van der Meer (Projectleider 

Brand). De boodschap was duidelijk: de directie is trots op hun mensen en het voltallige personeel kreeg een (figuurlijke) schouderklop. Er werd 

ook een Safety Eis Award uitgereikt. Uiteraard kreeg iedere medewerker de nu al beroemde rode alu drinkfles als cadeau en de inwendige mens 

werd uitstekend na afloop van het officiële deel verzorgd. VPIJ is trots dat Brand op deze wijze het personeel in het zonnetje zet en laat zien dat 

veilig werken de enige weg naar succes is. 
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Wist u dat……… 
 

  De nationale staalprijs 

begin oktober in eigen huis 

door Tata Steel is veroverd? 

De ‘Kraanbaanwissel’ van de 

Staalfabriek won in de 

categorie: ‘Industriebouw’. 

 

  De Tata Steel Academy 

79 jaar bestaat en in deze 

periode hebben meer dan 

13.000 technici aan deze 

school hun diploma behaald? 

Ook dit jaar zijn er maar liefst 

82 leerlingen die hun 

opleiding met succes hebben 

afgerond. Gefeliciteerd! 

 

  De centennial vlag (100 

jaar Tata Steel) in het 

basiskamp Everest wappert 

op 5200 meter hoogte? Een 

ongelooflijke prestatie van 

Erik Lute (OSL) die samen met 

vier vrienden van Lhasa naar 

Kathmandu is gefietst. Een 

tocht van 1200 km. 

 

   In de nacht van 4 op 5 

oktober het precies 50 jaar 

geleden was dat de eerste 

lading staal werd gemaakt in 

de Oxystaalfabriek 2? Ter 

gelegenheid daarvan kwamen 

drie oudgedienden van 

het eerste uur op 

verjaardagsbezoek en zagen 

met eigen ogen wat er in de 

loop van die vijftig jaar 

veranderd is. 

 

  Toolboxen, het melden 

van een LTI en andere 

‘gevoelige informatie’ 

voortaan op de ledenpagina 

van VPIJ zal worden vermeld. 

 
Heeft u vragen of ideeën 

m.b.t. de nieuwsbrief? Mail 

naar: carola.hamer@vpij.nl 

 

 

Sfeerimpressie van het VPIJ park 

aan de Hooglandtweg 
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LTI: 26-9-18 OX2+DSF ongeval hijsstrop  LTI: 8-10-18 OSL crushletsel vinger 
LTI: 1-9-18 TSP val op rug 

 
DIEREN EN VEILIGHEID: VOORSPELLENDE DIEREN 

In het oude Griekenland waren in 373 voor Christus al verhalen over ratten en duizendpoten die veilige plaatsen opzochten voordat er een 

verwoestende aardbeving op komst was. Vlak voor de zware aardbeving in 1960 in Marokko, waarbij 15.000 mensen werden gedood, was te 

zien dat een heel gebied met dieren leegstroomde. Een tsunami zaaide op tweede kerstdag 2004 dood en verderf in Zuidoost-Azië. Er waren 

honden die begonnen te blaffen vlak vóór dat deze ramp toesloeg, olifanten die uren ervoor luid trompetterden en haaien die dieper water 

opzochten. De natuurramp eiste meer dan 200.000 levens. 

Maar één ding viel op: er waren weinig slachtoffers onder dieren. Ook in Thailand begonnen olifanten destijds in een dierentuin luid te 

trompetteren op 80 kilometer afstand van waar de vloedgolf toesloeg. In het Yala National Park in Sri Lanka zocht al het wild de hogere grond 

op; vleermuizen werden een halfuur voor de tsunami ineens wakker en apen weigerden bananen te eten. Seismologen hebben in het 

noordoosten van China, in de provincie Liaoning, dieren getraind in de hoop dat zij een aardbeving voelen aankomen. De dieren worden in de 

gaten gehouden om te zien of ze afwijkend gedrag vertonen, zoals dat in de dagen of uren voor een beving vaak voorkomt. De seismologen 

houden ongeveer 30 dieren, waaronder reptielen, vogels en zoogdieren. ‘Ondanks dat we een aantal geavanceerde technieken hebben om in 

de gaten te houden of er aardbevingen aankomen, hebben dieren in eerdere gevallen geholpen met het voorspellen van een beving. Daarom 

gaan we door met deze methode.' Er zijn wetenschappers die stellen dat dieren gevoelig zijn voor elektromagnetische signalen met een lage 

frequentie. De seismoloog en geoloog Jim Berkland (31 juli 1930 - 22 juli 2016), gebruikte data van weggelopen huisdieren om aardbevingen 

te voorspellen. Tot nu toe zijn 80% van zijn voorspellingen juist geweest. Berkland keek bij zijn voorspellingen naar een aantal belangrijke 

zaken. Bijvoorbeeld de stand van de maan, wanneer deze het dichtst bij de aarde staat, heeft dat een grotere invloed op de eb- en 

vloedbeweging op aarde. Hij gebruikte ook de gegevens van de twee-maandelijkse stand van de zon en maan in combinatie naar opvallend 

vreemd gedrag van dieren. Berkland werd bekend door het voorspellen van de aardschok in 1989 die enkele dagen later San Francisco trof: 

de Loma Prieta aardbeving met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Bijna 4000 mensen raakten gewond en er vielen 63 doden.  

 

TATA EN DOW VOOR DUURZAME PRODUCTIE 
Tata Steel en Dow Benelux in Terneuzen verkennen momenteel een veelbelovend proefproject.  

Hierbij worden procesgassen van de staalproductie omgezet tot nuttige grondstoffen voor de chemische industrie. 

De procesgassen van de hoogovens en de staalfabriek worden nu deels ingezet om energie uit te winnen. Maar er is nog meer uit te halen. 

Stoffen zoals synthetische nafta, een grondstof die nu uit aardolie wordt gemaakt. Het afvangen en dan hergebruiken van koolmonoxide 

(CO) uit staalproductiegassen is inmiddels beproefd in het laboratorium van Dow Chemicals. Het testen in de praktijk wordt een volgende 

stap. Het is de verwachting dat de twee proefinstallaties volgend jaar naar IJmuiden komen. De testperiode zal zeker enkele jaren gaan 

duren. Voor het proefproject met de procesgassen is de Nederlandse overheid tegemoetgekomen in de opstartkosten. Als deze testen 

succesvol blijken, zou er een demonstratiefabriek in het verschiet kunnen liggen. Wie een dergelijke fabriek zal gaan neerzetten, is nu nog 

niet bekend.  

Hiervan zijn de kosten ruwweg geraamd op tenminste één miljard euro, een mogelijke investering waarbij een overheidsbijdrage essentieel 

is. 

 

CAROLA IN GESPREK MET…… JAN SEIWALD (ENGIE)  

1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Al bijna 25 jaar in dienst van ons bedrijf ENGIE. Ik heb diverse functies gehad van programmeur tot in het senior management op dit 

moment. Als ‘lange’ leerling LTS, MTS, HTS en vervolg studies heb ik altijd passie gehad voor techniek. Echter het organiseren is iets 

wat ook dicht bij me staat. Ons bedrijf werkt bij en met diverse klanten en ik voel me dan nog steeds ook enorm thuis bij ENGIE 

waarbij ik mag organiseren en ook dichtbij de techniek sta.’ 

 

2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  

‘Zoals elke manager moet ik helaas ook zeggen dat het drukke werkdagen zijn. Naast de taken op organisatorisch gebied om onze 

organisatie, mensen en klanten te ontwikkelen, wordt een groot deel van de tijd ook ingevuld met werken aan offerte trajecten 

en contractbeheer.’ 

 

3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  

‘Veiligheid is onze license to operate. Hoe goed je je werk ook doet, je resultaten op Veiligheid gebied zijn veel belangrijker. Veiligheid betekent vooral ook kritisch naar je 

eigen organisatie kijken en je hierbij tevens trachten kwetsbaar op te stellen. Geef toe als er iets verkeerd is gegaan: dit zijn leermomenten en sta achter en voor je mensen 

als er vanuit de klant iets niet goed gegaan is. ’ 

 

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

‘Laat het netwerk van veiligheidskundigen bij de deelnemende bedrijven ook leden helpen waarbij Veiligheid nog geen full time job is, of waar pieken zijn in drukte. Zo leren we 

van elkaar en helpen we elkaar met mensen die weten hoe het e.e.a. op TATA er aan toe gaat.’ 

 

 Verzuimongevallen IJmuiden tot 14 oktober 2018, boekingsjaar 18/19 (start 1 april 2018). Van rechts naar links cumulatief. 
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