
 
 

 

 

 

 

Om werk van uw toekomst te maken 
 

  Belangenorganisatie voor Middengroepen en Hoger Personeel bij Tata Steel 

VHP  Tata Steel 
  voor werknemers bij 

    IJmuiden, 13 december 2019.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Geachte heer Henrar, 

 

VHP Tata Steel heeft op 12 december 2019 zijn leden geraadpleegd over het transformatieprogramma dat Tata 

Steel Europe heeft ingezet. In het bijzonder hebben wij stilgestaan bij de diverse uitspraken en plannen die op dit 

moment binnen de Europese Ondernemingsraad zijn gepresenteerd. In die plannen wordt gesproken over het 

verminderen van de werkgelegenheid voor 3000 medewerkers, waarvan er circa 1600 binnen de eenheid IJmuiden 

zouden vallen.  

Deze vergadering kende een ongewoon hoge opkomst en de reacties van de aanwezige leden waren meer dan 

duidelijk.  

Onze leden zijn zich bewust dat het een moeilijke tijd is, een tijd waarin je kritisch moet zijn op je bedrijfsvoering, 

daarom zijn onze leden altijd bereid om constructief te overleggen. Maar de reactie van onze leden is dat er op dit 

moment geen enkel goed onderbouwd plan is wat een ontslagronde in welke vorm dan ook rechtvaardigt. 

Integendeel, VHP Tata Steel is van mening dat een dergelijke reductie het einde van Tata Steel IJmuiden zal 

inluiden. Daarom: 

- Accepteert VHP Tata Steel geen enkel gedwongen ontslag en zal zich daar ook tegen blijven verzetten.  

- Heeft VHP Tata Steel geen enkele behoefte aan een wijziging van afspraken met betrekking tot het 

werkgelegenheidspact. VHP Tata Steel houdt vast aan bestaande cao-afspraken en regelingen. 

- Steunt de VHP Tata Steel geen enkel plan dat leidt tot een uitverkoop of het outsourcen van 

bedrijfsonderdelen.  

- Heeft VHP Tata Steel geen vertrouwen in een integratie met Tata Steel UK; VHP Tata Steel houdt vast aan 

de eigen governance structuur van TSN ondanks het uitdragen van “one TSE”. 

- Gaat er geen geld meer naar de UK om daar verliesgevende bedrijfsonderdelen te financieren. 

 

De leden zijn bereid om op te staan zodat het de directie duidelijk is dat het hen ernst is.  

De leden van VHP Tata Steel verwachten van de directie dat zij komt met een toekomstvisie voor Tata Steel 

Nederland, waaruit duidelijk wordt op welke wijze er in ons bedrijf wordt geïnvesteerd zodat het een 

toonaangevende rol kan blijven spelen in de staalindustrie en dat de directie met de ondernemingsraden hierover 

in gesprek gaat om die visie uit te werken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Erik Langeweg 

Bestuurder VHP Tata Steel 
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