
 

  

  

 

 

                

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELKOM! 

De koppen van OverSTAAL, de Tata Steel krant die iedere 14 dagen voor alle Tata Steel medewerkers verschijnt, spreken de laatste maanden 
boekdelen: “alle hens aan dek” en “niets doen is geen optie”. 
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de ingrijpende maatregelen waarmee de medewerkers worden geconfronteerd. Dit als gevolg van de zeer 
ongunstige economische situatie waarin Tata Steel zich bevindt (stijgende ertsprijzen, de Brexit, verslechterde situatie van handelspartner 
Duitsland, handelsoorlog China en USA, CO2 neutraal in 2050  etc.) Let wel, wij hebben het hier over direct 9.000 - en indirect 30.000 mensen. 
Maar ook  de slechte Veiligheidsprestaties zijn een zwarte bladzijde in het grote Tata Steel boek: terwijl deze nieuwsbrief jullie bereikt is het aantal 
LTI’s tot 13 opgelopen en hebben er 2 dodelijke ongevallen in Port Talbot plaatsgevonden. Op alle Tata Steel medewerkers (maar ook firma’s) heeft 
dit alles een grote impact. Er een rigoureus pakket aan maatregelen in werking gezet, welke variëren van de sluiting van het bedrijfsrestaurant, 
Starbucks, receptiebalie, vergaderzalen in het Dudokhuis op de vrijdagen, alsmede het inleveren van het kerstpakket en het “vrijwillig” vrij nemen  
op de vrijdag, het uitstellen van Hisarna, het verlagen van de voorraden, de vermindering van de productie, een drastische vermindering van 
inhuurkrachten tot de rem op de uitgaven in de breedste zin des woords. Het valt allemaal onder de noemer: “Transformatieprogramma”.  
Een enorme uitdaging! De nieuwe Veiligheidscampagne “Let’s talk Safety” onderstreept de urgentie van Veiligheid.  Deze is actueler dan ooit. 
Toch ook een positieve noot: een crisissituatie kan ook voor een ommekeer zorgen: door de verbroedering kunnen ogen worden geopend, hersens 

geprikkeld en kunnen ingesleten gewoonten en routinematige zaken op een andere wijze worden 
benaderd. Neem de (vaak) gehoorde kreet: “ik doe het altijd zo, dus waarom zou ik het anders doen” als 
voorbeeld. Laten wij in de positieve flow blijven en enkele VPIJ-highlights belichten. Onze recente VPIJ-
ledenvergadering op 3 september in Uitgeest was de best bezochte ooit.  
Gastspreker Paul Veltman (Manufacturing Iron&Steel) stond uitgebreid stil bij de economische situatie 
rondom Tata Steel. Hij gaf in een heldere uiteenzetting de stand van zaken weer en waar wij ons op 
moeten richten om weer uit dit dal te komen. De “4 gouden regels” van Hans van de Berg vormen het 
fundament om de Veiligheid naar een hoger plan te tillen, onderdeel hiervan is de pilot bij de GSL. VPIJ 
heeft op 19 juli en 4 oktober jl. inmiddels een dertigtal hiërarchisch Toezichthouders hiervoor opgeleid 
o.l.v. CHemconsult. 
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Wist u dat……… 

  Tata Steel een speciaal 
email adres in het leven heeft 
geroepen om ideeën en 
suggesties te opperen om 
kosten te besparen? Dit is: 
allehensaandek@tatasteeleurope
.com 

 

  Maar liefst 126 leerlingen 
van de Academy van Tata Steel 
in IJmuiden in week 40 hun 
landelijk erkend MBO-diploma 
hebben ontvangen? Het 
slagingspercentage bedroeg 
91%. Dat zijn twee nieuwe 
records voor TSTC. 
 

  De Romeinse fibula (een 
Romeinse mantelspeld dat 
dienst deed als sluitspeld voor 
kledingstukken) de voorloper is 
van onze veiligheidsspeld? 
 

   Tata Steel Bosch Siemens 
als nieuwe klant heeft voor zijn 
emailleerstaal? Volgend jaar 
begint de aanvoer met een 
paar honderd ton. Tata Steel 
hoopt ook de BSH-fabrieken in 
Spanje, Duitsland en Polen te 
kunnen bevoorraden.  
 

 Project Athos is gestart om 
een bijdrage te leveren aan de 
klimaatdoelstellingen van NL? 
Tata Steel, Gasunie, EBN en 
Port of Amsterdam 
onderzoeken de haalbaarheid 
van afvang, hergebruik en 
opslag van CO2 (CCUS, Carbon 
Capture Utilisation and 
Storage) in het 
Noordzeekanaalgebied. 
 

 Dat voor de nieuwe 

Veiligheidscampagne “Let’s 

talk Safety” vijf duo's op 

verschillende locaties binnen 

Tata Steel vertellen hoe zij 

veilig werken? Ze zijn zichtbaar 

op posters op Tata Steel 

locaties in Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk, Spanje, 

België, Noorwegen, Finland, 

Duitsland, Frankrijk en 

Zweden. 

 

 

 

Paul Veltman staat stil bij de 
huidige situatie bij Tata Steel . 
Hij belicht de financiële 
situatie, productieresultaten, 
de zomerstanden, de customer 
focus en het  toezicht op het 
werk. 

4 okt 2019: in het TSTC 

worden medewerkers 

van Staalwerk, 

ProTaTec en Van 

Alphen opgeleid tot 

gecertificeerd 

Hiërarchisch 

Toezichthouder o.l.v. 

Raymond Bekker 

(CHemconsult) 

De VPIJ-leden werden aan het einde van de ledenvergadering verzocht om oplossingen aan te dragen om de ongevalsoorzaken terug te 

dringen; helaas moeten wij constateren dat ondanks onze inspanningen de AI’s (All Injuries) blijven oplopen. Wat voor oplossingen hebben 

onze leden? De uitkomsten zullen de komende tijd worden verzameld en t.z.t. met alle leden gecommuniceerd. Na afloop van de 

ledenvergadering was er ruimte om over bovenstaand vraagstuk uitgebreid te praten en discussiëren.   

 

Bezoekers welkom heten? Aanmelden niet vergeten!   
De Dienst Bedrijfsbeveiliging (DBB) is onlangs in overleg met VPIJ een project gestart om de toegangsverlening voor de site in IJmuiden te 

verbeteren.                                                                                                               
De eerste slag daarvoor, gericht op de dagpassen, zal in het najaar plaatsvinden. 

‘Wie ons bedrijf bezoekt, moet zich welkom voelen, het verlenen van toegang moet daarom volgens de regels en vooral vlot verlopen’, zegt 

Ernst van Andel, hoofd van de DBB. ‘Met het project, “Identification & Authentication” (I&A) gaan we die verbeterslag maken. Het ontvangen 

van bezoekers is het 1e deelproject. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 dagpassen in IJmuiden uitgegeven, in drie soorten systemen. Het 

streven is om daar één systeem voor in de plaats te krijgen. Als belangrijke stap in het project heeft de DBB in workshops samen met een aantal 

afdelingen gewerkt om vanuit de medewerkers tot een nieuw systeem te komen. Een systeem waar de eindgebruikers, bijvoorbeeld de 

collega’s van PTC tot HR, goed mee uit de voeten kunnen. Tijdens de workshops is ook VPIJ vertegenwoordigd geweest.’    

Ernst: ‘Om ons bezoek professioneel te verwelkomen, is en blijft het noodzakelijk je te verplaatsen in de bezoeker. Is deze juist aangemeld, 

komt deze wel bij de juiste poort terecht, is de route op het terrein duidelijk, zijn de regels en risico’s op het terrein bekend bij de gast?’  

Begin volgend jaar wordt het 1e deelproject opgeleverd. 

Ernst: ‘De bezoekers moeten zich welkom voelen. En tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat wij hier werken op een terrein met zware 

industrie, bezoekers moeten daarom goed geholpen en begeleid worden.’  

 

De toegangsverlening zal op korte termijn 

verbeterd worden: I&A moet er voor zorgen 

dat dit proces een behoorlijke upgrade gaat 

krijgen. 
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WORKSHOP: NIEUW KIJKEN NAAR VEILIGHEID  
Belangrijke zaken binnen een bedrijf of organisatie kunnen worden aangepakt met behulp van een wellicht niet zo voor de hand 
“hulpmiddel”: de camera. 
Zo kunnen issues als Veiligheid, efficiëntie en communicatie als leidraad worden gebruikt om het besef over deze belangrijke items op 
het werk te vergroten. Onder andere bedrijfsblindheid en culturen binnen bedrijven worden duidelijk. Wij hebben Hans van der Mast, 
woonachtig in Beverwijk, gevraagd om het e.e.a. uit te leggen over zijn workshop: “NIEUW KIJKEN”. 
 
Hans heeft jarenlange ervaring als hulpverlener en sporttrainer/coach. Sinds negen jaar verzorgt hij fotografiecursussen aan particulieren 

en bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland.  
Hans schrijft het volgende: 
‘Het uitgangspunt is altijd anders kijken (Nieuw Kijken). 
Na de workshop is de invalshoek van kijken veranderd en ook het oordelen over wat 
men ziet. Naast uitleg over het gebruik van de camera, wordt met name nadruk 
gelegd op “wat zie je”. Je zult versteld staan van zowel je (veranderde) eigen blik, als die van de groepsleden. 
Ga samen met je collega’s op ontdekkingstocht door jouw bedrijf. Kijk samen – door de lens van een camera – naar (on)veilige 
situaties op de werkplek. Ontdek via deze workshop welke situaties we over het hoofd zien. Iedereen legt gedurende de dag 
zijn observaties op beeld vast. Een foto zegt immers meer dan duizend woorden. 
Veiligheid heeft bij veel bedrijven een hoge prioriteit. Dagelijks wijzen wij elkaar op regels en afspraken. Zo proberen we een 
veilige werkomgeving te creëren. Maar wat als we blind worden voor onveilige situaties? 
Als bedrijf kun je medewerkers natuurlijk blijven wijzen op de gemaakte afspraken. Het verrassingsaspect van de workshop 
“Nieuw Kijken” doorbreekt de bedrijfsblindheid en zorgt dat de boodschap echt overkomt en blijft hangen.  
“Nieuw Kijken” is een verrassend en creatief concept . Ik ben een ervaren fotograaf die sinds 2010  
meer dan 700 foto-cursisten heeft begeleid. Bij “Nieuw Kijken” is het uitgangspunt: Wat zie je, Hoe 

kijk je, Wat wil je de ander laten zien. 
Besef dat iedereen op zijn eigen manier kijkt en daardoor ook iets anders ziet en ervaart. Na de workshop is voor iedereen de invalshoek van kijken 
veranderd – en ook het oordelen over wat men ziet. Juist door vanuit die andere invalshoek te kijken, levert een ander besef van de werkelijkheid op. 
Dat draagt bij aan nieuwe, concrete afspraken om een veilige werkomgeving te bevorderen. 
Het draagvlak wordt vergroot, waardoor veranderingen met meer succes worden doorgevoerd’. 
Hans van der Mast 

Mail voor meer info naar info@nieuwkijken.nl of bel naar 06-51989377. www.nieuwkijken.nl 
 

HIER IS IE DAN! 

 
 
 
CAROLA IN GESPREK MET…… ROALD JONKMAN (JONKMAN OPLEIDINGEN) 
 
1- Beschrijf jezelf eens in een aantal woorden? 
‘Ik ben Roald Jonkman, 44 jaar geleden op de aarde gezet, getrouwd en een gezin van 3 kinderen waarvan 2 jongens en 1 dame in 
de leeftijden van 19 tot 25. 
Mede oprichter en Commercieel Directeur Jonkman Opleidingen, met een enorme passie voor kennisoverdracht met betrekking 
tot Veiligheid, logistiek en techniek en hulpverlener in hart en nieren. Mijn hobby is valkerij.’  
 
2 - Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
‘Ik zit erg vaak in de auto, zo’n 60.000 km per jaar is vrij normaal. Veel zaken worden door de medewerkers op ons hoofdkantoor 
afgehandeld, maar vaak word ik betrokken bij de uitdagingen of problemen. Ik onderhoud bestaande klantrelaties en ga langs bij 
potentiele klanten voor advies en verkoop. Zelf ben ik veiligheidskundige en arbodeskundige en daardoor word ik ook regelmatig 
gevraagd als adviseur.’ 
 
3- Wat betekent het woord VEILIGHEID voor jou?  
‘Veiligheid is niet een begrip wat je in een paar woorden kan vatten. Veiligheid is altijd relatief en ligt voor een ieder weer op een ander niveau. In de basis gaat het bij Veiligheid 
om het vooraf vaststellen van de risico’s en ervoor te zorgen dat deze risico’s niet gaan leiden tot incidenten of erger. Veiligheidsbewustzijn maakt daarbij het verschil. Een 
werknemer werkt veilig als hij of zij zich bewust is van de gevaarlijke situaties en risico’s juist kan inschatten. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat de werknemer samen met zijn of 
haar collega’s net zo gezond naar huis toe gaan als ze zijn gekomen ’. 
 
4- Heb je nog een goede tip of suggesties voor VPIJ?  
‘Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers zal altijd leiden tot het verhogen van de Veiligheid binnen het bedrijf. Ik geloof erin dat je door samen Veiligheid 
integraal aan te vliegen, je een werkomgeving zo veilig mogelijk maakt .’ 
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 Verzuimongevallen IJmuiden tot 10 oktober  2019, boekingsjaar ’19/’20 (start 1 april 2019). Van rechts naar links cumulatief. 

 
Handletsel staat in de top 5 van bedrijfsongevallen bij Tata Steel. Het team WBW/HTD bestaande 
uit, Jimmy Bouhof, Ko Bruin, Lex van Etten, Ed Rumahroeson en teamcoach Arie Pronk kwam met 
het concept: de “telescopische P&P stick met opzetstukken”. 
Dit team won hiermee de Gouden Helm. 
Deze nieuwe P&P stick beschikt nu over een aantal flexibele opzetstukken en is uitschuifbaar 
geworden, net zoals een telescoop.  
Firma Eriks uit Alkmaar is nauw betrokken geweest bij de realisatie van deze stick en hij is nu voor 
alle bedrijven in Nederland beschikbaar. 
VPIJ heeft een constante werkgroep “Handen van de Last” met VPIJ- en Tata medewerkers die 
zich concentreert op het terugdringen van handletsel. 
Op de foto links staan o.a. Hans van den Berg (Sitedirecteur), Hestia Poortinga (HTD), Dick Mozer 
(Bobach en VPIJ werkgroeplid “Handen van de Last”), Wim Stam (VPIJ,Programmamanager 
Veiligheid, HSE), Team WBW/HTD, Barry van der Kolk (Regimebeheerder Hijs- en Hefmiddelen en 
de VPIJ werkgroeplid “Handen van de Last”). 
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