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beste collega's

De zomer is voorbij. gelukkig hebben we na 
de nationale Feestdag toch nog enkele mooie 
weken mogen beleven waarvan u hopelijk nog 
een beetje hebt kunnen genieten.
De grote tekorten aan erkende havenarbeiders 
hebben wel een 
domper gezet op 
de zomervreugde, 
want veel van onze 
leden-bedr ijven 
hebben hierdoor 
grote schade gele-
den.

De beslissing van april om 
het contingent terug open 
te stellen heeft jammer 
genoeg weinig opgeleverd. 
Voor de zomervakantie 
konden er maar een paar 
tientallen havenarbeiders 
opgeleid worden. Daarom 
zal de capaciteit van ons 
opleidingscentrum ocha 
tijdens de komende weken 
worden opgedreven. 
We werven bijkomende 
monitoren aan zodat we 
meer instroom aankunnen 
en de problemen van de 
tekorten tegen de volgen-
de zomer het hoofd kun-
nen bieden.
De gemiddelde leeftijd van ons contingent 
is 45 jaar. Dus zullen we gedurende meer-
dere jaren een constante instroom moeten 
organiseren willen we tijdig onze groep 
havenarbeiders kunnen vernieuwen.

op het gebied van arbeidsveiligheid hebben 

we samen met een aantal grote bedrijven de 
koppen bij elkaar gestoken om nieuwe ini-
tiatieven voor te bereiden. Sinds 2005 is het 
aantal ongevallen weliswaar met 25% afge-
nomen maar de laatste 2 jaar trappelen we 
een beetje ter plaatse. Dit jaar alleen hebben 
we al 5 collega's verloren bij arbeidsongevallen 

en vorig jaar was het 
niet veel beter. 
De overheid heeft 
ons hierover aange-
sproken en gevraagd 
om bijkomende ini- 
tiatieven te nemen. 

ik heb vastgesteld dat 
onze leden ook bereid zijn 
om deze uitdaging aan 
te gaan. We werken hard 
aan een actieplan dat we 
hopelijk binnen enkele 
weken uitgebreid kun-
nen voorstellen. 
binnenkort hebben we 
hierover ook een gesprek 
met de federale minister 
van werk Monica De 
Coninck.

Voorts willen we in de 
komende weken werk 
maken van een totaal ver-
nieuwde website om zo-
wel de leden-bedrijven als 
de havenarbeiders sneller 
en beter te kunnen infor- 

meren. het is de voorbode van een digitaal 
loket en maakt deel uit van een grondige mo-
dernisering van onze eigen werking. Maar 
meer daarover in een volgende cepa•mail.

" Onze doelstellingen:
tekorten het hoofd bieden

en de veiligheid nog 
   verhogen! "

nieuwsbrief over en voor de antwerpse havenarbeider 
    2-maandelijkse uitgave van Cepa - Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba

  

Opmerkingen, suggesties of bedenkingen?
op het e-mailadres geefjemening@cepa.be zijn alle

reacties welkom!
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cepa•mail: Kunnen jullie 
Mediwet even nader 
toelichten?
Micheline bekaert: Mediwet 
is een ongebonden, pluralisti-
sche preventiedienst die klant- 
vriendelijkheid hoog in het 
vaandel draagt. er wordt ge-
streefd naar een optimale 
samenwerking met de aange-
sloten werkgevers. We tellen 
nu zo’n 70 medewerkers en 
zijn actief in heel Vlaanderen, 
met een hoofdzetel in gent 
en kantoren in brussel, aalst, 
brugge en uiteraard ook in 
antwerpen, aan de adriaan 
brouwersstraat waar vroeger 
Medimar gevestigd was. 
oorspronkelijk opereerde Me-
diwet voornamelijk in Vlaams-
brabant, oost- en West-
Vlaanderen. omdat Medimar 
vooral antwerpen en de 
Kempen bediende, vulden de 
twee elkaar geografisch perfect 
aan. We blijven weliswaar één 
van de kleinere spelers in  
belgië, maar dat heeft ook 
voordelen: we zijn flexibel en 
kunnen kort op de bal spelen. 
Mediwet richt zich tot alle sec- 
toren, van de kleine KMo 
tot de grote spelers op de 
markt. De antwerpse haven 
vertegenwoordigt zo’n 20 pro-
centvan ons klantenbestand.

cepa•mail: Welke diensten 
bieden jullie aan?
an bogaert: Mediwet vervult 
dezelfde taken als het vroegere 
Medimar: medisch toezicht en 
risicobeheersing. De afdeling 
medisch toezicht is verant-
woordelijk voor de medische 
onderzoeken. het gaat dan 
onder meer om de perio-
dieke onderzoeken, werkher-

vattingsonderzoeken of het 
onderzoek bij in diensttredin-
gen. ook het bepalen van de 
gezondheidsrisico’s, het bij-
wonen van het Comité voor 

preventie en bescherming op 
het Werk (CpbW) en bedrijfs- 
bezoeken behoren tot het ta- 
kenpakket van Mediwet. elk 
jaar worden bezoeken georga-
niseerd in de bedrijven waar 
havenarbeiders tewerkgesteld 
zijn.
Wij  proberen die zo multi-
disciplinair mogelijk te bena-
deren. als de verantwoorde-
lijke bedrijfsarts van mening is 
dat er best een preventieadviseur 
van een andere discipline bij 
het bedrijfsbezoek wordt be- 
trokken, dan kunnen we daar-
voor zorgen, al naargelang van 
de risico’s en de aard van het 
bedrijf. Deze bedrijfsbezoeken 
worden - waar dat mogelijk is -  
steeds samen met de  gemeen-
schappelijke interne Dienst 
voor preventie en bescherming 
(giDpb) uitgevoerd. Mediwet 
staat ook in voor de toediening 

van de wettelijk verplichte 
vaccinaties en het jaarlijkse 
griepvaccin.
ann Van gool: De dienst risi-
cobeheersing staat werkgevers 

bij in alle aspecten van het pre-
ventiebeleid. in opdracht van 
bedrijven geven wij advies over 
ergonomie, arbeidshygiëne, ge-
zondheid, arbeidsveiligheid en 
psychosociaal welzijn. normaal 
kan elk individueel bedrijf op 
Mediwet een beroep doen voor 
advies op maat, maar als het over 
havenarbeiders gaat, verloopt de 
procedure altijd via Cepa.

het is dus steeds Cepa die op 
adviserend vlak het initiatief 
neemt. nadien moet dit dan 
besproken en goedgekeurd  
worden op het Comité voor 
preventie en bescherming op 
het Werk. ook op het gebied 
van arbeidsveiligheid is voor 
havenarbeiders enkel de giDpb 
bevoegd. De havenbedrijven 
zijn op die manier altijd ver-
zekerd van een eenvormig 
advies.
onze ergonomisten hebben 
meegewerkt aan de studie 
voor een nieuw model van 
pay-dat, een bekend begrip bij 
de containermarkeerders. De 
zoektocht naar een verbeterde 
positie van de bestuurders in 
de straddle carriers is een ander 
voorbeeld van een project 
waar Mediwet aan meegewerkt 
heeft. onze arbeidshygiënis-
ten houden zich dan weer 
bezig met allerlei metingen. in 
samenspraak met de giDpb 
en het CpbW gaan ze op zoek 
naar methoden om een en 
ander duidelijk in kaart te 
brengen. Denk aan metingen 
van lawaai, trillingen, gassen, 
elektrische velden,… kortom, 
alles wat een invloed kan 
hebben op de gezondheid van 
de havenarbeider.

Wij hebben ook verschillende 
psychologen en psychosociale 
medewerkers in dienst die 
instaan voor de psychosociale 
hulpverlening. Ze worden in-

“ Verder blijven varen
in de goede richting, met een

   nieuw schip
”                                      

Ann Van Gool (links), Micheline Bekaert (midden) en An Bogaert (rechts).

Sinds 1 januari 2012 is Medimar, de externe preventiedienst van Cepa, samengesmolten 
met een andere externe preventiedienst en is nu omgevormd tot Mediwet. Door die 
samensmelting is de dienstverlening nog efficiënter geworden en kunnen de klanten op 
nog meer ervaring en expertise rekenen. Cepa•mail sprak met Micheline Bekaert, algemeen 
directeur van Mediwet, en An Bogaert en Ann Van Gool, de respectievelijke dienst- 
hoofden van de afdeling medisch toezicht en risicobeheersing.

Mediwet - uw werkwereld, onze zorg         
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geschakeld bij de opleidingen 
in het oCha. Maar ook bij 
problemen rond stress, pesten 
op het werk, alcohol en drugs 
of andere zaken, kunnen ha-
venarbeiders kostenloos en in 
alle vertrouwen een beroep 
doen op ons. indien nodig ver-
wijzen wij hen dan door naar 
de juiste diensten.
Tenslotte werken wij ook sa-
men met Siwha in het kader van 
traumabegeleiding en staan we 
ook in voor het verwittigen en 
begeleiden van de familie en 
collega’s als er iets fout loopt.

cepa•mail: Welke voordelen 
biedt de samensmelting?
Micheline bekaert: er was een 
grote complementariteit tus-

sen Mediwet en Medimar. De 
dienstverlening van Medimar 
was al sterk ontwikkeld en is 
nu uitgebreid met de services 
van Mediwet. bovendien zijn 
er de laatste jaren heel wat 
verplichtingen opgelegd vanuit 
de overheid in verband met 
iSo-normering (richtlijnen 

waaraan de kwaliteit van de 
dienstverlening moet voldoen), 
computerprogramma’s, enzo-
meer… een samensmelting 
creëert de schaalvoordelen om 
aan deze verplichtingen te 
kunnen voldoen. het oor-
spronkelijke Medimar team 
is nu aangevuld met ervaren 

mensen van Mediwet waar-
door er nog meer expertise 
aanwezig is op het vlak van 
gezondheidstoezicht en risico-
beheersing. negen maanden 
na de fusie kunnen we onze 
antwerpse en gentse klanten 
nu een echt kwalitatieve dienst-
verlening aanbieden.

Voor meer informatie over Mediwet kan u terecht op de website www.mediwet.be of telefonisch 
op het gewijzigde nummer  03 205 69 70 of op infoAntwerpen@mediwet.be

U vindt Mediwet nog steeds in het Cepa-gebouw op de vernieuwde afdeling op de 1ste verdieping  
(met ingang aan de adriaan brouwerstraat). U hebt ook rechtstreeks toegang tot Mediwet via de 
trap op de afdeling haven. Dezelfde vertrouwde artsen, verpleegkundigen en preventieadviseurs 
staan er paraat om u verder te helpen.

bij vragen over psychosociale aspecten kan u terecht via mail op psycho-sociaal@mediwet.be. 
Uw dossier wordt er volledig anoniem behandeld.
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eind oktober lanceert Cepa zijn 
nieuwe website. De site werd 
ontwikkeld in nauw overleg 
met alle gebruikers van onze 
online communicatie. Uit een 
rondvraag bij leden, haven-
arbeiders en de afdelingen 
binnen Cepa was namelijk ge-
bleken dat niet alle communi-
catiebehoeften door de huidige 
site worden ingevuld.

bezoekers gaven aan dat ze 
letterlijk overspoeld werden 
door informatie. er was dus een 
duidelijke nood aan meer struc-
tuur. bij de ontwikkeling van de 
nieuwe site werd daarom sterk 
de nadruk gelegd op vereen- 
voudiging. De structuur werd 
opgebouwd rond de vijf kern-
diensten van Cepa: personeels- 
beheer, veiligheid, opleiding, 
uitrusting en hulpverlening.  
Zo kunnen bezoekers nu sneller 
de gezochte informatie vinden. 
bovendien wil Cepa zijn com- 

municatie nog beter afstem-
men op de specifieke behoeftes 
van zijn twee voornaamste 
doelgroepen. De nieuwe web-
site zal daarom in twee delen 
worden opgesplitst, één voor 
de werkgevers en één voor onze 
havenarbeiders.
De lancering van de nieuwe 
website kadert in een bredere 
herprofilering van de Cepa- 
communicatie en dienstverle-

ning. Cepa wil meer dan ooit 
ten dienste staan van zijn 
interne en externe klanten. 
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid zijn daarbij de uit- 
gangspunten. Cepa wil naast 
zijn fysieke loketfunctie ook 
maximaal inzetten op digitale 
beschikbaarheid en de nieuwe 
website is daartoe een belang-
rijk instrument. in zijn com-
municatie wil Cepa in de toe-

komst ook de havenarbeid 
meer ‘in the picture’ zetten. 
er werd alvast een fotograaf 
op pad gestuurd om een reeks 
live opnamen te maken van 
onze havenarbeiders. het re-
sultaat zal op uiteenlopende 
communicatiekanalen van Cepa 
te bewonderen zijn.

De lancering eind oktober is 
geen eindpunt, maar een nieuwe 
start op het gebied van online 
communicatie. De website zal 
in de volgende maanden en ja-
ren verder uitgebouwd worden 
met aanvullende informatie en 
handige tools. We willen ook 
zoveel mogelijk interactie creë- 
ren met de gebruikers. immers, 
hoe meer input en feedback we 
ontvangen, hoe doeltreffender 
we kunnen communiceren. en 
dat alles met maar één doel voor
ogen: werkgevers en haven-
arbeiders optimaal kunnen be-
dienen.

een nieuwe Cepa-website ten dienste van 
werkgevers en havenarbeiders        



10 juiste inzenders maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/12/2012 de 
oplossing samen met uw werkboeknummer en de gewenste maat (voor heren: S/M/L/XL, voor dames: 
XS/S/M/L/XL) naar wedstrijd@cepa.be. De namen van de winnaars worden gepubliceerd in de volgende 
cepa•mail. Succes! 

De oplossing van de woordzoeker in cepa•mail nr. 29 was pSyChoSoCiaLe begeLeiDing. 
De 10 winnaars zijn: olivier Van Damme (Zwijndrecht), Steve Demets (niel), paul Stynen (ekeren), eric broos
(Schoten), Saul De Meyer (Stabroek), Ronny Vanpachtenbeke (Zwijndrecht), antoine Schyvens (Deurne), bart 
Cannaerts (Schilde), Dennis Ceulemans (borsbeek) en Koen De Schutter (brecht).

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster.
De overgebleven letters vormen de oplossing. 

Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Lotte Peeters 
lotte.peeters@cepa.be 

tel : 03 221 97 49
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• AANLEG

• ACTIEF

• AMATEURSWERK

• ARBEIDSTEMPO

• ARBEIDSTIJD

• BEUZELEN

• BEZIG

• BEZIGHEID

• BUITENWERK

• DAAD

• DOENBAAR

• DRUK

• EENVOUDIG

• FACTOTUM

• FUNCTIE

• GELASTEN

• GEREDELIJK

• GERIEF

• HAASTWERK

• HANDELEN

• HANDWERK

• HOBBY

• IJVER

• JEUGDWERK

• KINDERWERK

• KOSTENPLAATJE

• LICHT

• LICHTELIJK

• LOONARBEID

• NOEST

• OPERATIE

• PASSIEF

• PAYROLL

• PRUTSEN

• SEIZOENARBEID

• SIMPEL

• SOBER

• SPEL

• STIEL

• VLIJT

• VLOT

• VOLONTAIR

• VOORKOMEND

• VRIJE ARBEID

• VROUWENWERK

• WERKKRACHT

• WINTERARBEID
• ZOMERWERK
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De overgebleven letters vormen de oplossing.

risicobeheersing

Oplossing1
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in de loodsen van de legen-
darische Red Star Line rederij 
wordt in september 2013 het 
Red Star Line Museum geo-
pend. De restauratiewerken 
schieten goed op waardoor 
de antwerpse skyline sinds 
21 augustus alweer een blik-
vanger rijker is. Die dag werd 
het hoogste punt van het 
toekomstige Red Star Line 
Museum bereikt: een uitkijk-
toren van maar liefst zo'n 
30 meter hoog. 

Stilaan krijgt ook de inhoud 
van het museum vorm. De 
focus ligt op de historische 
trans-atlantische migratie van 
europa naar amerika, de trans- 
portmaatschappij Red Star Line 
en antwerpen als transit-

haven. het museum vertelt 
het verhaal van miljoenen 
europeanen die alles achter-
laten en vertrekken, op zoek 
naar geluk en een beter leven. 
een verhaal over torenhoge 
verwachtingen en diepe te- 
leurstellingen, over hoop en 
slapeloze nachten.

De oude gebouwen van de 
scheepvaartmaatschappij ma-
ken al die emoties en verhalen 
voelbaar, tastbaar en zichtbaar.
Maar het Red Star Line Museum 
heeft niet enkel oog voor het 
verleden. 
behalve historische getuige- 
nissen over de Red Star Line 
brengt het ook hedendaagse 
verhalen over migratie. 
het Red Star Line verhaal is 

immers maar één episode uit 
de lange migratiegeschiedenis.

adres:
Red Star Line Museum
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen
Opening 27 september 2013 

Red Star Line Museum: people on the move   
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