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BELANGENORGANISATIE VOOR 
MIDDENGROEPEN EN HOGER 
PERSONEEL BIJ TATA STEEL 

Met deze Nieuwsbrief informeren we u over actuele zaken betreffende onze activiteiten. 

 

VHP Tata Steel is naar aanleiding van de berichtgeving over de voorgenomen bezuinigingsplannen 

door de directie op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Belangrijk daarbij is dat de directie op 

dit moment nog geen enkele duidelijkheid kan geven wat de consequenties zijn voor Tata Steel 

Nederland. U heeft daar inmiddels ook een bericht over mogen ontvangen.  

VHP Tata Steel is van mening dat de directie in Nederland de vakbonden en ondernemingsraden 

tijdig dient te informeren over de consequenties en de oplossingen die zij voorstelt. Bij deze 

oplossingen valt de suggestie dat er werkgelegenheid in het geding is. Voor VHP Tata Steel is 

duidelijk dat er een afspraak ligt rondom werkgelegenheid en die afspraak is het 

Werkgelegenheidspact. Vanuit die afspraak zullen wij de werkgever tegemoet treden en het overleg 

gaan voeren. De verwachting is dat in november het overleg gestart zal worden.  

IJmuiden zit al aan de kritische ondergrens wat personeel betreft. Symptomen zijn achterblijvend 

onderhoud, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystematiek waardoor problemen met de omgeving 

ontstaan, waardoor de ‘license to operate‘ in het geding komt. Onvoldoende menskracht in 

ondersteunende afdelingen (functions) leidt tot te hoge werkdruk en te lage servicegraad. Ook lopen 

processen door outsourcing stroef en vragen onnodig veel aandacht. 

VHP Tata Steel vreest dat de door de Tata Steel te nemen maatregelen de onderliggende problematiek 

niet zal wegnemen maar mogelijk verergeren. Als de loonkosten de belangrijkste oorzaak zijn, vragen 

wij ons af waarom Voestalpine niet in grotere problemen verkeert dan Tata Steel. 

Zodra wij meer weten zullen wij u informeren over de gang van zaken. 

 

 

Juist nu is het tijd om lid te worden van een vakvereniging. Wij roepen dan ook op deze nieuwsbrief 

onder de aandacht van niet-leden te brengen. Lid worden van VHP Tata Steel is heel simpel. Dat kan 

door een mailtje te sturen naar info@vhptatasteel.eu waarin u dit kenbaar maakt. 


