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Welkom VPIJ leden 

Nu de wintertijd weer is ingegaan, de dagen korter worden en het snel 
donker is én we door de nieuwe milde lockdown van 3 weken weer 
thuiswerken (voor zover mogelijk) is het fijn dat onze VPIJ-nieuwsbrief 
weer is uitgekomen. Zo houden we elkaar toch goed op de hoogte. Veel 
leesplezier! 
Volgende maand komt er een VPIJ nieuwsbrief Special uit, onze leden 
kunnen voor deze nieuwsbrief zelf copy inleveren.  
 
Dashboard 
Verzuimongevallen IJmuiden, boekingsjaar 21/22 (start 1 april 2021) 
Stand t/m oktober 2021 

                        
 
Van het bestuur  
 

Het is alweer bijna 3 weken geleden dat VPIJ haar 5-
jarig bestaan heeft gevierd met een bijeenkomst in 
Akersloot, deze bijeenkomst werd live uitgezonden. 
Het programma was gevarieerd. Hieronder een 
impressie zoals ook vermeld op Intranet van Tata 
Steel.  
 

 
Veiligheidsplatform IJmond (VPIJ) bestaat dit jaar vijf jaar en dat werd 
woensdag 27 oktober op gepaste wijze gevierd. 
 
Vele werkgroepen en veiligheidstrainingen 
Na het welkomstwoord van Clement Kieftenbeld, de voorzitter van VPIJ, kreeg 
VPIJ-lid Wim Strijk (IJmond Transport Groep) het woord. Hij vertelde onder 
meer wat vijf jaar VPIJ hem gebracht heeft. Hij stipte daarbij de vele 
werkgroepen die er zijn opgericht en veiligheidstrainingen die hebben 
plaatsgevonden nog eens aan. Timo Rijnbeek van Tata Steel Visits, toonde een 
korte demo van de Virtual Tour 
over de site in IJmuiden, VPIJ 
firma’s kunnen hun medewerkers 
hiervoor aanmelden. Wim Stam 
testte de kennis van de 
aanwezigen door 14 lastige en ook 
grappige vragen te stellen (zie 
foto). Tevens was er een originele 
manier bedacht om de resultaten 
van de VPIJ-werkgroep ‘Zeg STOP en neem ACTIE!’ kenbaar te maken, dit 
gebeurde met een compilatie van zelf opgenomen filmpjes. 
 
Krachten bundelen 
Marco Workel, directeur HSSE, stelde het belang van veiligheid en 
samenwerking voorop in zijn presentatie en sprak over een ‘houten jubileum 
in de staalindustrie’. Wanneer je dit op internet zoekt, krijg je de volgende 
uitleg: “Een vijfjarig jubileum wordt ook wel het houten jubileum genoemd. 
Hierbij duidt men op de duurzaamheid van het huwelijk. Hout verweerd, maar 
kan wat hebben. Hout staat voor kracht en een vijfjarig huwelijk is daar het 
bewijs van”. Dit is precies waar Tata Steel en VPIJ gezamenlijk voor staan: we 
bundelen de krachten op het gebied van veiligheid en creëren daarmee een 
ongevalsvrije werkomgeving voor alle medewerkers op het terrein van Tata 
Steel IJmuiden. 
 
Het was een goede, gebalanceerde bijeenkomst, met oog voor de toekomst. 
 

  
VPIJ draait doorrr 
Voorlopig gaan we nog door met onze uitzendingen van VPIJ draait doorrr! 
vanuit de Studio van Fixmedia. 
Covid-19 is nog niet voorbij, in tegendeel de cijfers betr. besmettingen en 
ziekenhuisopnames vliegen omhoog en de regering gaat in beraad of er 
aangescherpte maatregelen moeten komen.  
We hopen u daarom online te ontmoeten op de 3e woensdag van de maand, 
de eerstvolgende uitzending is 17 november 2021. 
Wanneer u een uitzending heeft gemist is deze terug te zien op onze VPIJ 
website/ledenpagina. Zo ook de VPIJ viert feest! uitzending van 27 oktober.  
                      
Zeg STOP en neem ACTIE! 
Onze VPIJ werkgroep “Zeg STOP en neem ACTIE!” heeft de eindpresentatie 
gepresenteerd. Niet met een powerpoint maar met het maken van filmpjes 
die zij hebben opgenomen van acties die de firma’s (Mourik, IJTG, Van Alphen, 
Hydrovac) hebben afgerond of nog bezig zijn met de ontwikkeling ervan. Deze 
compilatie is ook te zien op de VPIJ website/ledenpagina VPIJ in de uitzending 
van 27 oktober. Er zijn nog auto- en deurstickers op te vragen, dit kan bij 
caroline.kerkkamp@vpij.nl 
 
Virtual tour  
De VPIJ werkgroepleden Zeg STOP en neem ACTIE kregen de mogelijkheid om 
de Virtual Tour van Tata Steel mee te maken. Het was interessant en leerzaam 
om het hele proces interactief online te kunnen volgen.  
Het enthousiasme van de werkgroepleden deed ons beseffen dat er 
hoogstwaarschijnlijk veel meer VPIJ firma’s/medewerkers deze Virtual Tour 
leuk zouden vinden. Tata Steel Visits deelde ons mede dat dit mogelijk was 
om dit te regelen.  
Wilt u zo vriendelijk zijn deze nieuwsbrief binnen uw firma te delen en uw 
medewerkers zo de mogelijkheid te bieden om óók kennis te laten maken met 
Tata Steel? 
Er diverse mogelijkheden waar VPIJ firma’s/medewerkers zich voor kunnen 
aanmelden! 
 

17-nov 11.00-12.00 uur   1-dec 14.30-15.30 uur 

17-nov 12.00-13.00 uur   12-jan 11.00-12.00 uur 

15-dec 11.00-12.00 uur   12-jan 12.00-13.00 uur 

15-dec 12.00-13.00 uur   26-jan 11.00-12.00 uur 

1-dec 13.30-14.30 uur   26-jan 12.00-13.00 uur 

 
U kunt zich aanmelden voor deze Virtual Tour op het Tata Steel terrein, dit is 
een digitale tour met een gids die de bezoekers begeleidt via mooie 
luchtopnames en het bekijken van filmpjes van het proces via YouTube. Zeer 
zeker de moeite waard.  
Het is voor alle VPIJ firma medewerkers mogelijk om in te loggen, mail uw 
aanmelding naar caroline.kerkkamp@vpij.nl, dan ontvangt u een Microsoft 
Teamslink in uw mailbox. En spreek de rest voor zich. Veel plezier bij deze 
Virtual Tour! 
 
Uitreiking VPIJ Safety Award september 2021 
20 september 2021 was de uitreiking van de VPIJ Safety Award aan Mourik 

voor 12 maanden ongevalsvrij (eigen personeel). Een 3-mans delegatie van 

VPIJ werd met koffie vriendelijk ontvangen door Mourik in het gebouw vlak 

voor de Rooswijkpoort. Na een woordje van Herbert van Willigen (VPIJ) en 

Hans Sprengers (Mourik) werd de oorkonde aan Hans uitgereikt en de VPIJ 

taart aangesneden. Van harte gefeliciteerd! 

   
 
 

 
 
 

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

 
 
 

1-sep-21 Wijkom Service & Administratie B.V. heet nu Centraljob: opvolgster Walter van Kuilenburg is Samantha Ernst

20-sep-21 Stork: opvolger Frank Noordijk is Derek van Gelder

1-okt-21 Brand: opvolger van Edwoud Eiten is Jan Boertien

2021 Engie is Equans NL geworden

4-nov-21 Randstad: opvolger van Sophie Minderhoud is Pascal Roelofs

Mutaties personeel
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