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IN ’T KORT

Schaft: vergeet je Alfapass niet
Sinds 1 oktober gebruik je jouw Alfapass-kaart 
om in de schaftlokalen de korting voor haven-
arbeiders te krijgen. Aan de kassa wordt je 
Alfapass gescand, waardoor meteen de verlaagde 
prijs wordt aangerekend. Vergeet jouw kaart dus 
niet als je gaat schaften! Zonder Alfapass kan het 
personeel de korting niet ingeven in de kassa. 

Ocha behaalt ISO-certificaat
Ocha stelt hoge kwaliteitseisen aan haar 
opleidingen en dienstverlening. Hiervoor werd 
het opleidingscentrum onlangs bekroond met 
het ISO-certificaat 9001:2015. Het kwaliteits- 
label bewijst dat Ocha voldoet aan de strenge 
kwaliteitsnormen die ISO (Internationale Organi-
satie voor Standaardisatie) voorop stelt.

Nieuwe plek voor Buildrager
Een tijdje geleden moest het standbeeld ‘de 
Buildrager’ van Constantin Meunier, wijken voor  
de renovatie van het stadhuis. Maar nu staat hij 
tijdelijk te blinken op het Schengenplein, vlak-
bij het schaftlokaal! Na de restauratiewerken, 
waarschijnlijk in 2021, keert het beeld terug naar 
zijn vaste locatie op de Suikerrui.

Beste collega’s
Vorig jaar kreunde onze haven onder de 
vele zomertekorten. Niet alle schepen kon- 
den tijdig gelost worden, waardevolle 
lading ondervond vertraging en ontevreden 
rederijen dreigden ermee onze geliefde 
haven te verlaten. De gehele Antwerpse 
havengemeenschap eiste een daadkrachtig 
optreden en een structurele oplossing. En 
daadkrachtig zijn we geweest! De afgelopen 
maanden hebben we records gebroken op 
het gebied van aanwervingen en zijn we 
er samen in geslaagd om zo een pak meer 
havenarbeiders beschikbaar te hebben dan 
vorige zomer. Er waren weliswaar opnieuw 
tekorten. En sommige bedrijven hebben 
die nog erg hard gevoeld, maar door de 
vele nieuw aangeworven havenarbeiders 
hebben we het tij wel doen keren. Op het 
terrein zien we de resultaten van onze in-
stroominspanningen en ebben de tekorten 
zachtjesaan weg. De weg is echter nog lang 
en ook volgend jaar zullen we stevig moeten 
aanwerven om het contingent in alle shiften 
en alle beroepscategorieën verder aan te 

vullen. Zeker als de werkgelegenheid in de 
haven zo sterk blijft groeien. 

Maar ondanks de economische boom van 
onze haven mogen we ook niet blind zijn voor 
de vele uitdagingen die dit succes met zich 

meebrengt. De vele aanwervingen maken 
dat een heleboel nieuwe havenarbeiders 
nog onvoldoende ervaring en routine 
hebben kunnen opbouwen. En ook op 
het gebied van veiligheid is de uitdaging 
groot. Ik merk in de ongevallencijfers dat, 
ondanks de vele inspanningen, resultaten 
toch achterwege blijven. Het betekent dat 
we op deze terreinen een tand moeten 
bijsteken om zo opnieuw stevige sprongen 
voorwaarts te maken. Want stagneren op 
het gebied van veiligheid is iets wat we niet 
kunnen aanvaarden. 

Enkele weken geleden vond er opnieuw 
een tragisch arbeidsongeval plaats in onze 
haven. Het was helaas al voor de derde keer 
dit jaar dat we afscheid moesten nemen 
van een collega-havenarbeider. Laat het 
hopelijk de laatste keer zijn!

Collegiale groet,
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Even bellen en collega knellen?
CAMPAGNE

ACTIVITEIT

De Havenland Run & Walk is er voor lopers én wandelaars. 
Zowel op zaterdag 3 november als zondag 4 november kan 
je genieten van een prachtig stukje natuur met op de 
achtergrond de haven van Antwerpen. Lopen in het donker 
langs de lichtjes van de Schelde? Of liever een stevige 
ochtendwandeling? Met een nacht- en dageditie is er voor 
elk wat wils. 

Start & Finish
Sporthal De Perel, Kallodam 5, 9120 Beveren

Programma & inschrijven
Surf naar www.sport.be/havenland. Online inschrijven kan 
t.e.m. 2 november.

Lopen en wandelen met de haven als achtergrond

Ongetwijfeld zag je de posters en banners 
van de nieuwe veiligheidscampagne al 
hangen op kaai. Of zat je misschien te veel 
op je smartphone te turen? Geen goed idee!  

Offline bestaat niet meer anno 2018 en we kunnen 
ons nog moeilijk een leven zonder smartphone 
inbeelden. Heb jij er een idee van hoe vaak je 
je smartphone vastneemt? Belgen checken 
gemiddeld zelfs 34 keer per dag hun telefoon 
en we gebruiken hem de hele dag door. Ook in 
gevaarlijke situaties zoals achter het stuur, op de 
fiets ... en hier op kaai.

Even Studio Brussel bellen
Misschien ben je geen echte smartphone-junkie, 
maar ook heel even je telefoon vastnemen tijdens 
het werk kan levensgevaarlijk zijn. We denken dat 
berichtjes checken of ‘snel even bellen’ onschuldig 
is. Dat moet ook de havenarbeider hebben gedacht 
die onlangs vanuit het ruim van een schip een tele- 
foontje pleegde naar radiozender Studio Brussel 
en vertelde hoe hij graag hij z’n job wel doet. Dat 

laatste horen we natuurlijk graag! Maar hij bracht 
misschien wel zichzelf of een collega in gevaar door 
te telefoneren. Doe zoiets dus na het werk! 

4 keer meer kans 
Als je belt is de kans op een ongeval tot 4 keer 
groter. Wanneer je een berichtje leest, zelfs 23 
keer!  We zijn ons het er vaak niet van bewust, maar 
die paar seconden dat je bent afgeleid, kunnen een 
heel grote impact hebben. Zeker in een risicovolle 
omgeving als de haven. Niet alleen als je een 
voertuig bestuurt, maar ook tijdens andere activi-
teiten is gsm’en verboden. Voor je het weet, maak 
je een verkeerde beweging, zie je een voertuig niet 
naderen, hoor je de instructies niet ... Daarom 
gebruik je tijdens het werk geen telefoon of tablet.

Tips voor smartphone-junkies 
Dat het niet makkelijk is om die smartphone te 
negeren, heb je vast al gemerkt. Misschien helpt 
het om jezelf enkele regels op te leggen rond je 
smartphonegebruik. We geven enkele tips:

• Leg je toestel buiten handbereik
Heb je echt moeite om je smartphone links te laten 
liggen, neem hem dan gewoon helemaal niet mee 
op kaai. Is dat echt een stap te ver, zet hem dan uit 
of leg hem weg zodat je er niet bij kan.  

• Registreer je smartphonegebruik
Hou eens bij hoeveel tijd je spendeert aan je tele- 
foon, bijvoorbeeld met de app Moment (iOS) of 

Quality Time (Android). Schrik niet van het resultaat!

• Zet meldingen uit 
Elke melding op je tablet of smartphone leidt af 
en maakt het moeilijk om het toestel te negeren. 
Zet daarom pushberichten uit of schakel de ‘niet 
storen-’ of  ‘vliegtuigmodus’ in.

• Plan telefoonvrije momenten in
Tijdens het werk gebruik je sowieso geen smart-
phone of tablet. Maar ook in je vrije tijd plan je 
best telefoonvrije momenten in, bijvoorbeeld 
tijdens het eten, wanneer je tv-kijkt, een uurtje 
voor je gaat slapen …

De regel
Tijdens het werk gebruik je geen smart-
phone of tablet. Zeker als je een tuig 
bestuurt (voertuig, behandelingstoestel 
…) is dit ten strengste verboden.

Slechts in uitzonderlijke gevallen mag je 
je smartphone gebruiken: als je job vereist 
dat je telefonisch bereikbaar bent of in nood-
gevallen in familiale kring of op het werk om 
een verantwoordelijke of de hulpdiensten te 
verwittigen. Als je dan moet bellen, stop je 
meteen jouw activiteiten en ga je naar een 
veilige zone. Zorg dat je jouw collega’s of het 
werk nooit hindert.
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• ADRES

• ANNONCEUR

• ASSORTIMENT

• BARTHOLOMEUS

• BESTEK

• BIB GOURMAND

• BIEN CUIT

• BLEU

• BORD

• BOURGONDIER

• CHAMPAGNE

• CHEF

• COMBINATIE

• CONSUMEREN

• DAGSCHOTEL

• DE JONKMAN

• DIENST

• FLEUR DE SEL

• GARNEREN

• GASTRONOOM

• GAULTMILLAU

• HAPJE

• HOOFDGERECHT

• INGREDIENTEN

• KEUZEMENU

• LINNEN

• LUC BELLINGS

• MENU

• NUANCE

• PATISSIER

• PLONGEUR

• POISSONNIER

• PRIJS

• REKENING

• SCHUIMPJES

• SEA GRILL

• SNACK

• SOEP

• SPECIALITEIT

• STERREN

• STIJL

• TERRAS

• VOORBEREIDING

• VOORGERECHT

• WIJNGLAS

• ZAALMEESTER

WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Alfapass

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing1

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

Oplossing:
   ■■■■■■■■

• ADRES
• ANNONCEUR
• ASSORTIMENT
• BARTHOLOMEUS
• BESTEK
• BIB GOURMAND
• BIEN CUIT
• BLEU
• BORD
• BOURGONDIER
• CHAMPAGNE
• CHEF

• COMBINATIE
• CONSUMEREN
• DAGSCHOTEL
• DE JONKMAN
• DIENST
• FLEUR DE SEL
• GARNEREN
• GASTRONOOM
• GAULTMILLAU
• HAPJE
• HOOFDGERECHT
• INGREDIENTEN

• KEUZEMENU
• LINNEN
• LUC BELLINGS
• MENU
• NUANCE
• PATISSIER
• PLONGEUR
• POISSONNIER
• PRIJS
• REKENING
• SCHUIMPJES
• SEA GRILL

• SNACK
• SOEP
• SPECIALITEIT
• STERREN
• STIJL
• TERRAS
• VOORBEREIDING
• VOORGERECHT
• WIJNGLAS
• ZAALMEESTER

CEPA WOORDZOEKER

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig fotoboek 
over onze haven. Mail vóór 01/12/2018 de oplossing + je werkboeknr naar 
wedstrijd@cepa.be. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Ve

ra
nt

w.
 ui

tg
ev

er
: P

au
l V

alk
en

ier
s. 

Re
da

ct
ie:

 co
m

m
un

ica
tie

@
ce

pa
.b

e -
 te

l. :
 03

/2
21

.7
3.

10
 - 

w
w

w.
ce

pa
.b

e

PERSONEELSBEHEER
Het kinderbijslagfonds waarbij Cepa is aangesloten 
heet nu ‘Parentia’. Parentia is ontstaan uit het samen-
gaan van verschillende kinderbijslagfondsen. Voor 
jou verandert er momenteel weinig: enkel de naam en 
de contactgegevens zijn gewijzigd. 

Contact Parentia: 
Uitbreidingstraat 180A
2600 Berchem 
T 03 206 05 10
www.parentia.be

Kinderbijslagfonds
verandert van naam:
‘Mensura’ wordt ‘Parentia’

Neem actie in laatste minuut & vermijd een blanco
DIGIKOT

WAT TE DOEN IN DE LAATSTE MINUUT?

1. Controleer na de gewone aanwerving of je 
bent aangeworven.

2. Uitgesproken voorkeuren tijdens de gewone 
aanwerving vervallen in de laatste minuut.

3. Nog geen job in de laatste minuut? Tik 
opnieuw op de job waar je wil werken. De nog 
beschikbare jobs raadpleeg je in het tabblad 
‘Werkaanbod per firma’.

4. Je bent meteen aangeworven.

5. Doe je niets en is er nog werk over na de laatste 
minuut? Dat betekent een werkweigering!

Als je tijdens de gewone aanwerving niet bent aangeworven en er zijn nog jobs beschikbaar in de laatste minuut, dan moet jij zélf opnieuw actie ondernemen. 
Wacht hier niet mee tot op het laatste moment! Hou de tijdsbalk in het oog en neem tijdig zelf initiatief. Enkel zo vermijd je een blanco.

Hulp nodig? Check de e-learning op MyCepa of de handleiding op www.cepa.be/havenarbeiders/digikot/opleiding.  Hou de tijdsbalk in de gaten.

Tik op de cirkel voor werk. 
Je bent meteen aangeworven.

Raadpleeg hier 
het werkaanbod.



Pas na het werk 
mag alles uit

Bericht 
bekijken,
of gevaar 
ontwijken?


