Veelgestelde vragen:
Medewerkersfeesten
Algemeen:
Mag ik mijn partner meenemen?
Het feest is inderdaad met partner/introduce. Jouw introduce hoeft niet perse jouw
partner te zijn. Dit mag bijvoorbeeld ook een broer, zus, vriend of vriendin zijn.
Ik heb een VVP Code, mag ik dan nog naar het medewerkersfeest?
De VVP code (verlof voorafgaand aan pensioen) medewerkers worden als zij nog in
dienst zijn (in september als het feest daadwerkelijk plaats vindt) uitgenodigd, zijn ze
uitdienst dan krijgen ze een uitnodiging als oud medewerker (gepensioneerde).Op dit
moment zijn ze als totale groep uitgenodigd, wij kunnen niet zien waar de medewerker
tijdens zijn/haar werkzame periode gewerkt heeft. Het kan dus zijn dat de medewerker
op andere dag uitgenodigd wordt dan de afdeling waar men gewerkt heeft.
Mag ik nog steeds komen op het feest, als ik dit jaar met pensioen / uit dienst ga?
De medewerkers krijgen begin juni de officiële uitnodiging thuis gestuurd. De peildatum
voor de gastenlijst is gemaakt op 25-05-2018. Iedereen die op dat moment in dienst is
krijgt een uitnodiging.
Ik ben stagiair en heb nog geen uitnodiging ontvangen?
Stagiairs krijgen alleen een uitnodiging indien de stage nog niet is beëindigd ten tijde
van het afdelingsfeest. Mocht dit het geval zijn, dan kan een stagiair worden
aangemeld door Bedrijfschef en/of General Manager via 100jaar@tatasteeleurope.com
Is het mogelijk om een extra 'veeg' avond te houden voor mensen die niet kunnen of
met vakantie zijn?
Helaas is een verzamelavond/veegavond houden niet mogelijk. Er zijn 5 feestavonden
gepland voor de verschillende kleuren en er wordt geen veegavond georganiseerd.
Er is een medewerkersfeest op donderdag, dag- en kantoordienst moet de dag erna
gewoon werken. Is het niet mogelijk om een andere avond te plannen?
Er is zoveel mogelijk geprobeerd om rekening te houden met alle diensten en de
beschikbaarheid van de locatie. Aan de leidinggevenden van de dag- en
kantoordiensten die op donderdag 4 oktober zijn uitgenodigd voor het feest wordt
gevraagd om de medewerkers de mogelijkheid te geven om later te beginnen met
werken op vrijdag 5 oktober. Deze uren moeten de medewerkers dan wel als eigen
(flex)tijd opnemen.

Waarom vallen de medewerkersfeesten precies in de periode van de vakantieroosters
van de ploegendiensten?
De reden dat wij gekozen hebben voor de data van de medewerkersfeesten, is omdat
de festiviteiten starten op onze officiële verjaardag, te weten op de oprichtingsdatum 20
september 2018. Omdat we hierdoor in het vakantierooster van de ploegendiensten
zitten, zijn er hierover afspraken gemaakt met de OR.
In november 2017 is er een vakantienota uitgestuurd aan de HR managers van alle
werkeenheden. In deze nota is alleen voor dit jaar een 9e vakantieperiode toegevoegd
als uitwijkmogelijkheid voor medewerkers die in september niet met vakantie willen in
verband met de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan.
Inhuur / ZZP:
Medewerkers die werkzaam zijn als inleenkracht of ZZP’er en op een vacature van
Tata Steel werkzaam zijn ontvangen een uitnodiging voor het medewerkersfeest voor
de betreffende datum waarop hun ploegkleur of afdeling staat ingedeeld.
Voorwaarden:
•
•

Minimaal twee maanden werkzaam bij Tata Steel als inleenkracht of ZZP’er op
het moment dat het medewerkersfeest is (tussen 20-9-2018 en 6-10-2018)
Alle inleenkrachten of ZZP’ers waarbij vóór 1 september 2018 het contract
wordt beëindigd (dus tot en met 31 augustus 2018) ontvangen geen uitnodiging

Ik kom nieuw in dienst, mag ik ook naar het jubileumfeest?
Iedereen die tussen 25 mei en 2 september nieuw in dienst komen bij Tata Steel in
IJmuiden krijgen alsnog een uitnodiging nagestuurd. Uiterlijk week 36 krijgt iedereen
hierover bericht die hiervoor in aanmerking komen.
Registratie:
Ik heb geen internet, pc, tablet en/of smartphone, hoe kan ik mij dan registreren?
Misschien kan een collega, buurman of familielid hierbij helpen. Alle verdere informatie
met betrekking tot het evenement wordt namelijk via het mailadres wat u heeft
opgegeven verstuurd.
Ik ben mijn persoonlijke code kwijt, wat nu?
Als je jouw persoonlijke code kwijt bent hebben wij deze nog beschikbaar.
Laat dit weten op: 100jaar@tatasteeleurope.com
Mijn code doet het niet, wat nu?
Dan kunt u contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com
Ik krijg een foutmelding, wat nu?
Misschien kunt u het op een later moment nogmaals proberen. Wanneer dit niet lukt
dan kunt u contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com
Ik heb een verkeerd mailadres ingevuld, wat nu?
Dan kunt u contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com
Als ik een wijziging heb na 1 juli 2018, is dat mogelijk?
Vanwege de planning voor het busvervoer is dit helaas niet mogelijk. U kunt uw
inschrijving tot en met 1 augustus 2018 wijzigen.
Ik ben toch verhinderd;

•

Kan ik mijn ticket overdragen?
Het is niet mogelijk om uw ticket over te dragen. Alle tickets staan op naam en
worden gecontroleerd tijdens het evenement.

•

Kan ik ruilen?
Het is niet mogelijk om te ruilen. Alle tickets staan op naam en worden
gecontroleerd tijdens het evenement.

Vervoer:
Er zijn twee mogelijkheden om bij de festivallocatie te komen. Je kan gebruik maken
van het busvervoer of je kan gebruik maken van de pendelbus vanaf de Beverwijkse
Bazaar.
Hoe is het geregeld met het vervoer?
Je wordt opgehaald bij een bushalte nabij het opgegeven huisadres. Naar aanleiding
van alle registraties wordt een vervoersplan gemaakt. Minimaal 2 weken voorafgaand
aan het evenement wordt de planning per email (op het opgegeven mailadres) bekend
gemaakt. Mocht de afstand echt een probleem zijn dan wordt er contact met je
opgenomen, maar dit zal echt uitzonderingen zijn.
Het is mogelijk om tussentijds de feestlocatie te verlaten. Wanneer je eerder naar huis
wilt. We zullen op de avond een shuttle van het festivalterrein naar de Bazaar (voor
fietsers of kiss&ride) en naar het Station Beverwijk laten rijden. Mocht je deze shuttle
naar het Station willen gebruiken geef je dan in de registratietool wèl op voor het
busvervoer van thuis naar het festival; zo heb je de keuze: eerder weg of met de bus
naar huis.
Pendeldienst Beverwijkse Bazaar
• Kan ik met de auto komen naar de parkeerplaats bij de Beverwijkse Bazaar?
Dit is niet mogelijk. Voor de medewerkersfeesten hebben wij alleen een
fietsenstalling beschikbaar.
•

Kan ik lopend naar de parkeerplaats van de Beverwijkse Bazaar komen?
Het is mogelijk om lopend te komen, vanaf de Parkeerplaats P0 en P1
(Ringvaartweg 30) zal er een pendeldienst rijden. Deze brengt u na afloop van
het evenement weer terug naar de parkeerplaats.

•

Kan ik gebracht en gehaald worden bij de parkeerplaats bij de Beverwijkse
Bazaar?
Er zal een Kiss & Ride strook beschikbaar zijn vanaf de Parkeerplaats P0 en P1
(Ringvaartweg 30), waar u met een pendelbus naar het feestterrein wordt
vervoerd. Deze brengt u na afloop van het evenement ook weer terug naar de
parkeerplaats. Het is niet mogelijk om met uw eigen (motor) voertuig te komen.

•

Kan ik met de fiets komen naar de parkeerplaats bij de Beverwijkse Bazaar?
Dit is mogelijk, vanaf de Parkeerplaats P0 en P1 (Ringvaartweg 30) zal er een
pendeldienst rijden. Deze brengt u na afloop van het evenement weer terug
naar de parkeerplaats.

Hoever van mijn huisadres word ik met de bus opgehaald?
Je wordt opgehaald bij een bushalte nabij het opgegeven huisadres. Minimaal 2 weken
voorafgaand aan het evenement wordt de planning per email (op het opgegeven
mailadres) bekend gemaakt.

Mag ik met eigen vervoer naar het feestterrein komen?
Nee, dat is niet mogelijk. Het feestterrein is alleen bereikbaar met het door Tata Steel
georganiseerde busvervoer.
Kan ik met het openbaar vervoer komen?
Het is niet mogelijk om met OV naar het feestterrein te komen. Het feestterrein is
alleen bereikbaar met het door Tata Steel georganiseerde busvervoer.
Kan ik vanuit mijn werkplek naar de feestlocatie komen?
Het is niet mogelijk om vanaf je werkplek gehaald en gebracht te worden. Het
feestterrein is alleen bereikbaar met het door Tata Steel georganiseerde busvervoer.
Waar kan ik mijn fiets stallen?
Dat kan bij parking P0 en P1 van De Bazaar in Beverwijk (Ringvaartweg 30, Beverwijk)
Ik wil ergens anders opgehaald worden dan mijn huisadres, kan dat?
U mag een ander adres opgeven mits dit ongeveer hetzelfde aantal km is van uw
normale woon/werkverkeer. Dit kan bijvoorbeeld ook een station zijn.
Ik heb een vraag over de bus?
Er zal een telefoonnummer beschikbaar worden gesteld voor vragen m.b.t. het
busvervoer. Dit nummer is alleen voor vragen over de busdiensten, opstap haltes,
tijden etc. Dit nummer zal beschikbaar komen zodra de vervoersplanning bekend is.
Is de bus toegankelijk voor mindervaliden? Wanneer u een beperking hebt en niet met
de bus kunt reizen dan kunt u contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com Wilt
u hierbij vermelden:
• Datum van uitnodiging
• personeelsnummer
• adresgegevens
Wat moet ik doen als de bus er niet is op de afgesproken tijd?
Er zal een telefoonnummer beschikbaar worden gesteld voor vragen m.b.t. het
busvervoer. Dit nummer is alleen voor vragen over de busdiensten, opstap haltes,
tijden etc. Dit nummer zal beschikbaar komen zodra de vervoersplanning bekend is.
Toegang:
Waar word ik op gecontroleerd?
Er zal gecontroleerd worden op geldigheid van je e-ticket in combinatie met je
legitimatiebewijs (of Tata Steel ID-badge).
Waarom wordt er gecontroleerd?
Je wordt gecontroleerd zodat wij weten wie aanwezig is op het feestterrein in geval van
calamiteiten.
Wat moet ik meenemen?
Je hoeft alleen je e-ticket en je legitimatiebewijs (of Tata Steel ID-badge) mee te
nemen. Dit geldt ook voor je partner/introducee.
Wat voor identiteitsbewijs kan ik meenemen?
Tata Steel medewerkers: Tata Steel ID-badge.
Partners/introducees: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of Nederlands
vreemdelingendocument.

Moet ik mijn e-ticket uitprinten?
Nee, dat is niet nodig. Het e-ticket kan ook gescand worden vanaf een smartphone.
Waarom mag ik geen grote tas meenemen?
Grote tassen en rugzakken zijn niet toegestaan. Dit heeft te maken met de veiligheid.
Locatie:
Wat gebeurt er als het regent / met slecht weer?
Ook bij slecht weer gaat het feest door. In geval van niet voorzienbare, extreme
weersomstandigheden wordt hierover tijdig gecommuniceerd.
Zijn er kluisjes aanwezig?
Er zijn geen kluisjes aanwezig. Neem dus geen waardevolle spullen mee.
Mag ik roken op het feestterrein?
De feestlocatie bestaat uit een binnen- en buitenlocatie. Op de buitenlocatie mag
gerookt worden.
Zijn er toiletten aanwezig voor mindervaliden?
Ja, deze zijn aanwezig.
Ik ben iets verloren tijdens het feest, bij wie kan ik informeren?
Dan kunt u contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com
Waar wordt het feest precies gehouden?
De feestlocatie is op het terrein van Tata Steel (binnen de poort).
Eten & drinken:
Wordt er rekening gehouden met dieetwensen en allergieën en geloofsovertuigingen?
Er wordt gedacht aan de inwendige mens en uiteraard zullen wij hier rekening houden
met allergieën (lactose, gluten, pinda/noten, vegetarisch etc.). Er wordt ook gedacht
aan diverse geloofsovertuigingen hiervoor zullen er alternatieve keuzes beschikbaar
zijn.
Wordt er alcohol geschonken?
Er wordt alleen alcohol geschonken voor gasten welke ouder zijn dan 18 jaar. Bij twijfel
kan er om een legitimatie worden gevraagd.
Moeten wij betalen voor eten en drinken?
Nee, u hoeft hiervoor niet te betalen.
Krijgen wij een diner aangeboden?
Tijdens het evenementen worden er diverse kleine en grote snacks geserveerd
gedurende de gehele avond.
Praktische informatie:
Wat is het kledingvoorschrift?
Feestelijk casual, maar houdt hierbij rekening met de weersomstandigheden. Houdt
rekening met uw schoeisel, wij raden aan om makkelijke platte schoeisel te dragen.
Het is niet raadzaam om schoeisel met (naald)hakken te dragen.
Ik wil tussentijds het feest verlaten kan dat?
Het is mogelijk om tussentijds de feestlocatie te verlaten. Wanneer je eerder naar huis
wilt. We zullen op de avond een shuttle van het festivalterrein naar de Bazaar (voor
fietsers of kiss&ride) en naar het Station Beverwijk laten rijden. Mocht je deze shuttle

naar het Station willen gebruiken geef je dan in de registratietool wèl op voor het
busvervoer van thuis naar het festival; zo heb je de keuze: eerder weg of met de bus
naar huis. Bij spoed en noodgevallen kunt u zich melden bij het informatiepunt.
Mag ik foto’s maken?
Er mogen alleen foto’s gemaakt worden op de feestlocatie.
Is de locatie rolstoel toegankelijk?
Ja, het feestterrein zal rolstoeltoegankelijk zijn. Wanner u of u partner gebruikt maakt
van een rolstoel dan vragen wij u dit van te voren aan ons door te geven via
100jaar@tatasteeleurope.com
Zijn er kosten aan verbonden?
Nee, voor de feestavond zijn er geen kosten aan verbonden.
Zijn er oordoppen beschikbaar?
Wij zullen oordoppen te beschikking stellen, deze zijn verkrijgbaar bij de ingang.
Ik heb een vraag wat hier niet beantwoord wordt, waar kan ik die stellen?
Dan kunt u het contact opnemen met 100jaar@tatasteeleurope.com

