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Van het bestuur
2021 terugblik op een bijzonder jaar.
Wie had vorig jaar om deze tijd gedacht dat we het nog steeds over Corona
zouden hebben. Dat trainingen nog niet mogelijk zijn, bijeenkomsten vanuit
de studio plaatsvinden en de VOR rondes niet verder komen dan de planning.
De kracht van ons platform is juist het bijeenkomen en in gezamenlijkheid
werken aan de veiligheid van onze medewerkers. Ondanks de beperkende
maatregelen hebben we toch een flink aantal successen gehaald. Onze
belangrijkste en bovenliggend doel is heel en gezond weer naar huis. Op het
moment van schrijven zijn we dit gebroken TataSteel boekjaar nog steeds
verzuimongeval vrij met al onze medewerkers. En dit is een fantastische
prestatie! Over de laatste 12 maanden minder dan 1 verzuimongeval per
miljoen gewerkte uren voor onze VPIJ medewerkers. Wat zegt dit getal nu?
Ter vergelijking: niet VPIJ medewerkers meer dan 5 verzuimongevallen per
miljoen gewerkte uren. Voor een VPIJ firma werken betekent op dit moment
dat de kans op een verzuimongeval 5 x kleiner is.
Fijn dus dat we met zijn allen heel en gezond straks de jaarwisseling kunnen
vieren. Verzuimongeval vrij is een gevolg. De activiteiten die we ondernemen
om tot dit resultaat te komen is waar het bij VPIJ
om draait. Tijdens onze bijeenkomst hebben we
nog eens laten zien wat we de afgelopen 5 jaar
ondernomen hebben om tot dit resultaat te
komen. We zien dat door al onze inspanningen
het veilig werken behoorlijk is toegenomen.
Daar onderscheiden VPIJ leden zich dan ook van
overige firma’s. Momenteel vindt er
focusverschuiving plaats van veilig werken naar de inrichting en het
beschikbaar stellen van een veilige werkplek en alles wat daar voor nodig is.
Primair een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar we moeten het
samen doen. Tenslotte werken wij in die omgeving. Onze input, feedback en
ervaring levert een belangrijke bijdrage aan dit doel. En dit is voor onze
opdrachtgever een belangrijke toegevoegde waarde wat ons verbindt.
Momenteel participeren we met onze leden bijvoorbeeld ‘in veilig
afschakelen’, ‘een schone werkplek’, ‘hygiënische eetgelegenheden’, ‘digitale
onderhoudssystemen’ en nog veel meer. Op weg naar een nog beter resultaat
voor alle medewerkers in “the line of fire” op het TataSteel terrein.

Er zijn in december al 6 Virtual Tours gehouden voor onze VPIJ firma’s en
er staan voor januari 2022 ook nog Virtual Tours in de planning, t.w.
12 jan van 11.00-12.00 uur
12 jan van 12.00-13.00 uur
26 jan van 11.00-12.00 uur
26 jan van 12.00-13.00 uur
U kunt zich aanmelden voor deze Virtual Tour, deze toer is met een gids die
de ‘bezoekers’ begeleidt via mooie luchtopnames en het bekijken van filmpjes
van het Tata Steel 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!
Opdracht:
zoek Rudolf het Rendier in deze Nieuwsbrief Special.

Voorstelronde
Mogen wij ons even voorstellen? U kent ons
waarschijnlijk al, maar dit jaar zijn wij een nieuwe weg
Ingeslagen, en hebben wij onze krachten gebundeld.
Wij, Samantha Ernst en Rene Mulder, hebben besloten
om partners te worden in Wijkom. Ook zijn wij een samenwerking aangegaan
met EWO te Hoofddorp, gespecialiseerd in het tewerkstellen van
buitenlandse uitzendkrachten. Wij zullen gezamenlijk verder gaan als
CENTRALJOB. Wij zijn heel enthousiast omdat hierdoor ons potentieel
behoorlijk toeneemt! Bij ons bent u aan het juiste adres voor vakmensen waar
dan ook vandaan. En in Velsen-Noord zijn we: CENTRALJOB WIJKOM !

Rooswijkweg 191c, 1951 ML Velsen-Noord
samantha@centraljob.nl
Mobiel: 0031620828601
www.centraljob.nl

Bericht van Thijs Willemsen – Equans NL
Beste allen,

En laten we niet vergeten: Opgeruimde goed ingerichte werkplek is een
indicatie voor veilige en professionele werkplek.
VPIJ draait doorrr!
Onze VPIJ bijeenkomst elke 3e woensdag van de maand draait inderdaad
doorrr! Dit gebeurt+- vanuit de studio van Fixmedia op het Tata Steel
terrein. Iedereen die geïnteresseerd is, kan een uitnodiging ontvangen of
meekiijken op het beeldscherm van een collega. Er zijn diverse presentaties
(statistieken, ongevallen, goednieuwsboodschap, informatie Tata) met de
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zó houden we -omdat we niet fysiek
met grote groepen bij elkaar kunnen zijn - onze leden toch op de hoogte!

In de afgelopen 2,5 jaar heb ik met veel plezier en
energie aan het contract met Tata Steel gewerkt, en in
diverse structuren met jullie allen samengewerkt. Ik heb nu binnen EQUANS
de kans gekregen om als Manager Operations op het Shell account te gaan
werken. Een inspirerend type klant-leverancier relatie, waar ik op zowel de
inhoud van het vakgebied alsook het leiderschap een volgende ontwikkeling
mag doormaken.
Die ontwikkeling heb ik in de afgelopen 2,5 jaar met hulp van jullie allen al
met een steile learning curve mogen inzetten en terug kijkend op de
afgelopen 2,5 jaar heeft mij dat veel gebracht. Dank daarvoor.
Zo kon ik toen ik nog maar net op de site was, mij oprecht verbazen over al
die afkortingen, maar ook de wisselende omstandigheden waar onze mannen
op de werkvloer mee om moeten gaan: van PTC en HPM tot de Beitsbaan 22
of de 72m vloer van de OSF2. Waar ik echt trots op ben is dat ik elke dag weer
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een grote groep EQUANS-personeel mocht werken (maar zeker ook personeel
van Tata Steel, VPIJ-firma’s en anderen) die door weer en wind gingen en gaan
om het staalbedrijf te helpen om zo goed en veilig mogelijk staal te maken. Ik
heb veel typerende voorbeelden gezien, bijvoorbeeld waarbij onze mensen
tijdens een kerstdiner met familie worden gebeld en direct in de auto stappen
(ik heb ze nooit gevraagd hoe leuk hun schoonfamilie was), maar ook van
mensen die in de nacht gaan werken om zo efficiënt mogelijk het onderhoud
uit te voeren. Wat dat betreft kijk ik terug op een zeer bijzondere tijd en een
team waarvan ik écht kan zeggen dat die als partner altijd voor Tata Steel klaar
staan.
We hebben in de afgelopen 2,5 jaar veel verandering doorgemaakt, zowel in
het externe landschap waarbij Tata Steel onder een vergrootglas is komen te
liggen en alle zeilen bijzet om te veranderen als in de samenwerking met Tata
Steel en anderen op het terrein, en ik denk dat we daar richting de toekomst
nog veel mooie stappen in gaan maken.
Ik heb enkelen van jullie reeds gesproken, maar het leek me goed om via deze
weg jullie allen alsnog te bedanken. Ik heb een selectie gemaakt van Tatacollega’s, mede VPIJ-leden, HSE-vertegenwoordigers, inkopers, managers
techniek en allerlei andere bekenden, maar ik weet zeker dat ik mensen
vergeten ben, dus stuur het vooral even door.
Concreet is EQUANS nu hard op zoek naar een site-manager en zijn de eerste
gesprekken gevoerd. Zodra de nieuwe sitemanager gevonden is zullen wij dit
dan ook communiceren naar eenieder. Op de achtergrond blijft ik uiteraard
nog mee kijken en bereikbaar tot mijn opvolger bekend is. Daarnaast ben ik
de komende tijd nog wel bereikbaar (en deels werkend voor Tata Steel) zodat
de continuïteit geborgd is. Goed om te zien dat EQUANS en Tata Steel
vertrouwen in elkaar in de afgelopen periode meerdere keren hebben
uitgesproken op. We hebben elkaar, maar ook de andere VPIJ-leden hard
nodig.
Hartelijk dank voor de samenwerking, en veel succes en geluk in de toekomst!
Vriendelijke groet,

economie. Wie kent niet de films van na de wederopbouw, waarbij steevast
de Hoogovens in beeld kwamen met het indrukwekkende proces. Om daar nu
zelf aan bij te mogen dragen is erg leuk. Uiteraard is sinds de films veel
veranderd, maar het blijft indrukwekkend. Ik ervaar mijn collega’s als
bijzonder prettig. Ze hebben het erg naar hun zin op het tata terrein merk ik.
Daarnaast hebben we buiten Tata in het Noordwesten ook gelukkig vele
opdrachtgevers in diverse branches. Dus al met al is het een zeer dynamische
omgeving waar ik dagelijks bij betrokken ben. Geen dag is hetzelfde en ik
verveel mij dus nooit.
Ook de contacten met Tata-medewerkers ervaar ik als prettig. Er is een open
cultuur, waarbij gestuurd wordt op continue verbetering en samenwerking in
de keten. We hebben in de paar maanden dat ik erbij betrokken ben intensief
contact gehad en gewerkt aan meerdere mooie processen, zoals digitalisering
en contractverbeteringen. Hierbij is het absoluut geen eenrichtingsverkeer
vanuit Tata Steel, maar hebben we waardevolle dialogen om samen
verbeteringen en vereenvoudigen door te voeren. Altijd met veiligheid als
vaste waarde! Brand is een vaste contractpartner voor steigerbouw en dat is
nu eenmaal een activiteit waarbij de processen en veiligheid awareness van
de medewerkers goed op orde moet zijn. Daarnaast zijn we ook actief met
staalconservering (coating). Naast deze activiteiten zijn we specialist in
industriële isolatie en tracing, brandwerende doorvoeringen, Rope Acces,
hoogwerkersystemen (Powered Access) etc.. Met deze activiteiten heb ik veel
ervaring opgedaan in de industrie. Dan krijg je ook automatisch te maken met
onderhoud en projecten en alle contractzaken die daar betrekking op hebben.
Met VPIJ heb ik al snel te maken gekregen doordat ik al snel contact had met
Caroline Kerkkamp. Ze nodigde mij ook direct uit voor de VPIJ 5 jaar
bijeenkomst. Het was bemoedigend om de betrokkenheid van de deelnemers
en sprekers te ervaren. Ik hoop dat VPIJ nog vele jaren een aanjager zal zijn
om samen te werken aan een veiliger omgeving voor ons allemaal. Het is mooi
om met andere bedrijven in gesprek te komen en zo van elkaar te kunnen
leren op vele gebieden. We hebben elkaar in deze tijden van schaarste en
teruglopend vakmanschap hard nodig. Op het gebied van veiligheid is het ook
prachtig om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.
Hoe zie je de toekomst hier?

Thijs Willemsen
Contractmanager
Services Industrie
Even voorstellen
Dag Jan, welkom bij VPIJ en Tata Steel.
Kun je wat meer over jezelf vertellen?
Mijn naam is Jan Boertien, 58 jaar en ik woon in Emmen.
Sinds september 2021 ben ik werkzaam bij Brand
Energy & Infrastructure Services als regiomanager
Noord West en Noord Oost. Vanuit deze rol ben ik ook betrokken bij Tata
Steel. Het is voor mij logisch dat ik ook direct aansluiting heb gezocht bij VPIJ.
Veiligheid heeft altijd een speciale plek bij mij gehad. Niet omdat het moet,
maar omdat ik het wil en ik het belangrijk vind dat iedereen weer veilig en
gezond thuis komt na een dag (hopelijk met veel plezier) te hebben gewerkt.
Om deze reden ben ik ook actief betrokken geweest bij een aantal
veiligheidsplatforms in de industrie. Zelf ben ik een paar jaar geleden, vanuit
een vorige rol, bijvoorbeeld betrokken geweest bij bijvoorbeeld de oprichting
en implementatie van het contractor veiligheidsplatform op het chemiepark
Delfzijl, waar veel procesindustrie is gevestigd. Daar werken de vele plants
met de contractors samen vanuit hun gezamenlijke passie voor veiligheid. Zo
heb ik ook de ontwikkeling meegemaakt van één van de eerste safety centers
bij NAM/Shell. Wat mooi om te zien dat ook Tata dit ook heeft omarmd! Bij
Brand zijn we actief in uiteenlopende omgevingen, van chemie, olie en gas tot
en met food en pharma en dus ook in de staalindustrie. Dit houdt in dat we
ook op veiligheidsgebied vanuit kruisbestuiving mogen leren en ook delen.

Het is een bijzondere tijd voor Tata, ik heb het geluk gehad dat ik een aantal
plannen heb mogen zien, waar Tata Steel naar toe gaat. Het is een klus om de
doelstellingen te halen, maar als je ziet wat Tata door de jaren heen aan
uitdagingen heeft overwonnen, heb ik hier alle vertrouwen in. Laten we
samen de schouders er onder zetten en actief helpen om de groene doelen te
gaan halen en voor de gezinnen de inkomens veilig te stellen.
Naast mijn andere werkzaamheden ga ik graag door met mijn bezoeken aan
de fabrieken om ook onze mensen die op de werkvloer actief zijn te bezoeken.
Voor hen heb ik veel bewondering. Daarbij zal ik altijd letten op veiligheid en
hierover met hen in gesprek gaan. Juist voor hen is de VPIJ beweging zo
belangrijk: zodat ze elke dag veilig en gezond weer thuis komen.

Naast mijn werk ben ik actief in een aantal
vrijwilligersfuncties en is tennis als sport
overgebleven na meer dan 30 jaar
competitievolleybal. Maar ja 58 …. Wel ski ik
al vele jaren, maar ook dat is nu door de
omstandigheden even afwachten. Daarnaast
bespeel ook een aantal muziekinstrumenten.
Ik ben getrouwd met Annelies en we hebben
drie kinderen en ook al kleinkinderen.

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

Hoe ervaar je de Tata en VPIJ omgeving?
Het is een voorrecht om hierbij betrokken te zijn. Tata Steel is best veel in het
nieuws, maar het is toch een belangrijke bouwsteen van de Nederlandse
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