
 
 

 

 

 

 

Om werk van uw toekomst te maken 
 

  Belangenorganisatie voor Middengroepen en Hoger Personeel bij Tata Steel 

VHP  Tata Steel 
  voor werknemers bij 

    IJmuiden, 18 november 2019.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Henrar,  

 

Op 14  november 2019 heeft de VHP Tata Steel haar ledenvergadering gehouden. Een 

belangrijk onderwerp tijdens die vergadering was het aangekondigde 

transformatieprogramma en het ontbreken van concrete informatie over het verloop en de 

consequenties van dat proces. Wij hebben moeten constateren dat er bij onze leden veel 

ongenoegen is over de communicatie vanuit de directie naar de werkvloer. De eerdere 

communicatiemiddelen zoals Over Staal en weekbericht worden daarin zeer gemist.  

 

Nu overheerst het beeld dat er veel geld bezuinigd moet worden wat ten koste zal gaan van 

de werkgelegenheid. Daarbij wordt TSE ondersteund door consultantgroepen om 

oplossingen te vinden zodat de kosten gereduceerd kunnen worden. Tot op heden hebben 

wij nog weinig concrete informatie over de stand van zaken van u mogen ontvangen. Wij 

betreuren dat ten zeerste. Daarbij vreest de VHP Tata Steel dat de door Tata Steel in het 

kader van de ‘Transformatie’ te nemen maatregelen de onderliggende problematiek niet 

zullen wegnemen maar verder verergeren. In de ogen van de VHP is de belangrijkste 

oorzaak niet in arbeidskosten gelegen. Daarom wil VHP Tata Steel aan u een krachtig 

signaal afgeven mede als uitkomst van onze ledenvergadering. Wij sluiten daarbij aan bij 

de mededeling van de COR aan de medewerkers van 13 november jl.  

 

VHP Tata Steel vindt dat er hard gewerkt moet worden om onze eigen zaken goed weer op 

orde te krijgen en te houden. Ook investeringsprogramma’s zijn daarbij meer dan 

noodzakelijk. Wij zullen ons verzetten tegen oplossingen die leiden tot ontslag van 

medewerkers. Wij zullen kritisch zijn naar oplossingen die als gevolg hebben dat TSN 

financieel gaat bijdragen aan oplossingen bij andere onderdelen binnen TSE.  

 

Om vertrouwen te houden in directie en management vraagt VHP Tata Steel  u dringend 

om spoedig met informatie naar COR, ondernemingsraden en vakverenigingen te komen 

over de huidige stand van zaken en dat u inzicht geeft in de toekomst van TSN. Onze 

loyale collega’s verdienen dat inzicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erik Langeweg 

Bestuurder VHP Tata Steel 
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