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NIEUWSBRIEF

BELANGENORGANISATIE VOOR
MIDDENGROEPEN EN HOGER
PERSONEEL BIJ TATA STEEL

Manifestatie in Den Haag
Donderdag 10 juni heeft een delegatie van de Tata Steel vakverenigingen in Den Haag de petitie “Trots op staal uit de IJmond”
aan de werkgroep van de 2de kamer overhandigd. De petitie was een initiatief van de vakbond FNV Tata Steel, maar ook de
andere vakverenigingen waren vertegenwoordigd. Vanuit onze vakvereniging waren dat Gerard Poland, Jan Kerssens, Michiel
Bruijn en Caroline Kraaijeveld. Het was een sfeervolle bijeenkomst. Het FNV had op het plein voor het Binnenhof een podium
en een koffietent geregeld en ringen om in te staan (zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd was). Tevens werd er van de
gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te krijgen voor het alternatieve plan van de FNV voor groen staal. Vanuit de vaste
tweede kamer commissie “Economische zaken en klimaat” spraken de woordvoerders van diverse politieke partijen ons toe,
onder andere Renske Leijten van de SP. Allen waren enthousiast over het meedenken van de werknemers van Tata Steel
om het staal sneller te vergroenen. Opvallend genoeg was ook de directeur van Milieudefensie, de heer Donald Pols aanwezig,
hij hield ook een warm pleidooi voor de ingediende plannen. Liever groen staal uit de IJmond dan “vervuilend” staal uit China.
Hij zag diverse win win situaties op het gebied van werkgelegenheid, maar uiteraard ook op milieugebied. Als laatste sprak
ook de staatsecretaris van Economische Zaken, Dilan Yesilgöz ons toe. We zijn op een respectvolle wijze opgekomen voor
ons bedrijf en dat werd naar onze mening gewaardeerd. Op de foto spreekster Cinta Groos (voorzitter van de COR).

SER advies MLT
Onlangs heeft de SER het ontwerpadvies voor sociaaleconomisch beleid 2021-2025 (MLT) gepresenteerd. Dit ontwerpadvies
is mede met inbreng van de vakcentrale VCP tot stand gekomen waarbij ook VHP Tata Steel is aangesloten.
De VCP onderschrijft de conclusie van de SER dat werknemers meer grip moeten krijgen op hun toekomst en loopbaan. De
afgelopen jaren is de onzekerheid en ongelijkheid sterk toegenomen. De SER stelt een reeks maatregelen voor die mensen
meer uitzicht en zekerheid op het gebied van werk en inkomen moet geven. De SER spreekt zich uit voor positief stimulerende
(fiscale) prikkels om te scholen en ontwikkelen, wanneer de werknemer eigen regie wil nemen. Ook wordt gepleit voor een
verlaging van de lasten op arbeid, waardoor het besteedbaar inkomen toeneemt. Met name de middengroepen moeten
hiervan profiteren.
Wij hebben ons met een positief advies achter dit resultaat geschaard. Voor de meeste leden van VHP Tata Steel zijn de
onzekerheden van flexibele arbeidsrelaties zaken die wat verder van hen af staan. Toch is het van belang dat de gezamenlijke
vakcentrales zich hier over blijven uitspreken. De aandacht die gegeven wordt aan (het stimuleren van) scholing en
ontwikkeling sluit zeker aan bij wat VHP Tata Steel van belang acht.

Als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn of behoefte is aan nadere toelichting kan dit kenbaar gemaakt
worden aan het bekende adres info@vhptatasteel.eu. Wij staan graag voor u klaar.

WORD NU LID VAN VHP TATA STEEL
Aanmeldingsformulier
Vul hier uw gegevens in en verzend dit formulier naar VHP Tata Steel, Postbus 23, 1960 AA Heemskerk
of scan het in en stuur de PDF naar info@vhptatasteel.eu. Uw gegevens zijn persoonlijk en blijven strikt
onder ons.
Naam:

Voorletters:

m/v

Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:

Pers. Nr.:

Functie:

Afdeling:

Adrescode:

Telefoonnr (werk):

E-mailadres (werk):
Hoe is uw lidmaatschap tot stand gekomen?

□ Lezing
□ Website
□ Wervingsbrief

□ Via collega
□ Anders, n.l.

Welkomstgeschenk bol.com bon ter waarde van € 25,00

Contributie 2021
Werkend lid: € 41,25 per kwartaal of € 165,00 per jaar bij betaling via incasso. Tata Steel heeft een fiscale
regeling voor de vakbondscontributie voor als u bent ingedeeld in één van de cao-schalen. De betaalde
contributie wordt bruto ingehouden en netto uitgekeerd. Deze verrekening wordt in november automatisch
bij uw salaris verwerkt.

Betaling
□ Betaling per kwartaal □ Betaling per jaar
Ik machtig VHP Tata Steel tot wederopzegging de verschuldigde contributie af te schrijven van
onderstaande rekening.
IBAN-rekening:
Datum:

Handtekening:

VHP Tata Steel heeft geen rechtsbijstandsverzekering voor haar leden, voor een toelichting zie het
document ‘Waarom lid worden van VHP Tata Steel’ op onze website.

