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Op 18 april is het zover: het proefproject elektronische aanwerving gaat van 
start. Alle losse havenarbeiders van de morgenshift zullen zich dan 
enkel nog online kunnen laten aanwerven via Digikot, de online 
toepassing voor elektronische aanwerving op MyCepa. Ook aanwervers die 
aanwerven voor de morgenshift, zullen dit enkel nog online kunnen doen.

De aanwerving in Digikot zal, net zoals nu, starten om 14.30 u. Ben je 
onzeker? Kom zeker tijdig naar het Kot! De eerste weken zijn er dage- 
lijks verschillende medewerkers aanwezig in het aanwervings-
lokaal om je te ondersteunen bij de aanwerving. Zo kan je rustig je 

tablet opstarten en inloggen op MyCepa. Alle categorieën komen samen 
in de grote zaal van het aanwervingslokaal, voor de brug. Aanwervers 
nemen wel de huidige ingang.

Ben je onzeker? Kom dan tijdig naar het Kot!
Bekijk zeker nog eens de e-learning op MyCepa. De online opleiding 
leert je hoe de elektronische aanwerving zal verlopen. Zo ben je goed 
voorbereid. Heb je liever papier? Op de website vind je de handleiding 
‘Leren werken met Digikot’ terug. Succes!

Start proefproject elektronische aanwerving 
18 april 2017

Onzeker? Afspraak in grote zaal aanwervingslokaal.

Startuur aanwerving ongewijzigd
Ook in Digikot start de aanwerving van de morgenshift om 14.30 u. Vanaf twee uur voordien, kan je je beschikbaar stellen tot en met de start van 
de gewone aanwerving. Hou dit goed in de gaten! Kan je, om welke reden dan ook, niet tijdig inloggen? Neem dan contact op met de medewerkers 
van VDAB op 03 233 02 33.

3de aanwervingszitting in Digikot

12.30 - 14.30 u.

Beschikbaar 
stellen

14.30 - 14.44 u.

Gewone 
aanwerving

14.44 - 14.46 u.

Aanwerving  
laatste minuut

14.46 - 14.48 u.

Aanwerving 
50+

14.48 - 14.50 u.

Aanwerving 
laatste minuut 50+

Alle havenarbeiders van de morgenshift, dus ook 
chauffeurs, markeerders, kuipers en dekmannen, 
verzamelen vanaf 18 april in de grote zaal van 
het aanwervingslokaal. Aanwervers komen wel 
via de ingang die ze momenteel gebruiken. Ver-
schillende medewerkers zullen je helpen bij de 
aanwerving. Maar natuurlijk ben je niet meer ver- 
plicht om naar het Kot te komen! Aan jou de keuze.

Kan je niet op tijd inloggen op Digikot, om welke reden dan ook? 
Neem contact op met VDAB op 03 233 02 33. Zij helpen je verder.

HELP
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Let op!

Aanwerving via Digikot in 8 stappen

Werkloosheidsstempel wordt digitaal 
Bij de havenarbeiders die deelnemen aan het proefproject wordt werkloosheid niet meer afgestempeld in het werkboek. Heb je 
recht op werkloosheid, dan wordt dit automatisch geregistreerd in Digikot. Jij hoeft hier zelf niets meer voor te doen. Deze gegevens 
worden maandelijks automatisch doorgestuurd naar de uitbetalingsinstellingen. In je personeelsdossier op MyCepa kan je al deze 
gegevens overzichtelijk terugvinden. 

Niet meer inscannen 
Je moet in het Kot niet meer inscannen met je erkenningskaart. Dat doe je immers via Digikot. Door je beschikbaar te stellen, geef 
je aan dat je aanwezig bent voor de aanwervingszitting en dus op zoek bent naar werk. 

Huidige principes, zoals de ‘laatste minuut’ veranderen niet! 
Digikot is zo goed als een virtuele kopie van de bestaande aanwervingsprocedure. Dat betekent dat alle principes, zoals de laatste minuut 
en de aanwerving 50+, op exact dezelfde manier zullen verlopen. Hou tijdens de zitting zeker de fase ‘laatste minuut’ in de gaten!  
Klik dus zeker op tijd op een werkaanbod! Is er na de laatste minuut nog werk over en ben je niet aangeworven? Dan heb je, net 
zoals nu, geen recht op werkloosheidsuitkering! Al deze procedures blijven ongewijzigd!

Regeling attesten ongewijzigd 
De huidige regeling rond attesten blijft ongewijzigd tijdens het proefproject. 

 

60

Start vóór 18 april je iPad 
al eens op.

Log voordien al eens in 
op MyCepa.

Zorg dat de batterij van je iPad 
volledig is opgeladen.

Wees voorbereid!

Gebruikersnaam

PIN + tokencode

BEVESTIG

Hulp bij het aanmelden

Beschikbaar
stellen Werkaanbod 

Resultaat
aanwerving 
vandaag 

1

8

2 3 4

7 6 5

Log in op my.cepa.be

Controleer het resultaat
van de aanwerving

Kies ‘Digikot’ Stel je beschikbaar
Raadpleeg 

de beschikbare jobs

Aanwerving
laatste minuut

Tijdens de gewone 
aanwerving

Spreek je
voorkeuren uit

• Raadpleeg het tabblad 
 ‘Werkaanbod per firma’.

• Tik op van de job waar je 
aan de slag wil.

Kies ‘Beschikbaar stellen’ om  
aan te geven dat je werk zoekt.

 Kies ‘Werkaanbod’.

Tik in het tabblad 
‘Alle werkaanbod’ op O 
om je voorkeur voor jobs 
uit te spreken.

Aangeworven?
De job waar je aan de slag kan 
kleurt groen.

Nog niet aangeworven? 
Neem deel aan de  ‘Aanwerving 
Laatste Minuut’.

Digikot 

Surf naar https://my.cepa.be.
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Ik heb een probleem. Wat nu?

Andere veelgestelde vragen
Wat als je bent doorbesteld?
De huidige werkwijze verandert niet. Doorbestelling valt volledig buiten de elektronische aanwerving.  

Wat moet ik nog laten afstempelen in mijn werkboek? 
Havenarbeiders van de morgenshift moeten niets meer laten afstempelen. Heb je recht op werkloosheid, dan 
wordt dit automatisch doorgegeven aan de uitbetalingsinstellingen. De werkloosheidsstempel vervalt. Alle info 
vind je op elk moment terug in je personeelsdossier op MyCepa. 

Ik heb geen eigen vervoer. Komt de firma mij ophalen?  
Geef in het veld ‘Opmerking’ in Digikot aan dat je geen eigen vervoer hebt. Ben je aangeworven, neem dan 
contact op met de dispatch van de firma (zie gegevens bij ‘Resultaat van de aanwerving’). De firma komt je 
ophalen aan het aanwervingslokaal. 

Ik ben een dag afwezig (door ziekte, arbeidsongeval, verlof …). Hoe vraag ik mijn werkloosheidsuitkering aan?  
Op de dag waarop je recht hebt op een werkloosheidsuitkering, bel je naar VDAB. Zij geven jouw werkloosheid door aan de uitbetalingsinstelling. 

Ik kan me niet tijdig beschikbaar stellen. Wat nu?  
Je neemt zo snel mogelijk telefonisch contact op met de helpdesk van VDAB. Zij zorgen voor je aanwerving. Verwittig je VDAB niet op tijd, dan kan je niet 
deelnemen aan de aanwerving.

Ik ben werkloos. Wat als ik toch nog kan gaan werken?  
Neem telefonisch contact op met VDAB. Zij zullen de werkloosheidsvergoeding annuleren en registeren dat je toch gaat werken.

Stel je je niet beschikbaar voor de aanwerving begint? Dan kan je niet deelnemen aan de aanwervingszitting en dus geen werk vinden of recht hebben op 
een werkloosheidsuitkering. Je tijdig beschikbaar stellen is de boodschap! Kan je, om welke reden dan ook, niet inloggen? Dan neem je meteen telefonisch  
contact op met de helpdesk van VDAB. Vertel hen de reden en zij helpen je verder met de aanwerving.

Enkele voorbeelden. Wat moet ik doen als ...

… 

MYCEPA?
kort voor of tijdens de 

zitting niet werkt?

Heb je plots geen internet- 
verbinding, dan bel je naar 
VDAB. Zij zorgen dat je 
wordt aangeworven.

… 

DIGIKOT
niet beschikbaar  

is tijdens de aanwerving?

Is er een technisch probleem 
met Digikot, dan neem je  
telefonisch contact op met 
VDAB.

… 

ik mijn  
PIN-CODE

niet meer weet?

Neem contact op met de 
afdeling Haven van Cepa.

… 

ik mijn  
TOKEN

kwijt ben?

Neem contact op met de 
afdeling Haven van Cepa. 
Let op! Bij verlies wordt een 
kost aangerekend. Is dit kort 
voor de aanwerving, neem 
dan telefonisch contact op 
met VDAB.

… 

ik niet kan 
inloggen op  
MYCEPA?

Heb je 3 keer verkeerd in- 
gelogd, dan wordt je account 
even geblokkeerd. Na max. 
20 minuten wordt deze auto-
matisch terug vrijgegeven. 
Moet je dringend inloggen 
voor de aanwerving, neem 
dan telefonisch contact op 
met VDAB.

HELP Kan je niet op tijd inloggen op Digikot, om welke reden dan ook? 
Neem contact op met VDAB op 03 233 02 33. Zij helpen je verder.

Wat als ik 
in verlof
ben?

Ik ben 
doorbesteld.

Wat nu?
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Elektronische aanwerving samengevat

NIET VOOR DOORBESTELLING

Start proefproject
18 april 2017

Bereid je voor: lees de
handleiding of doorloop
de e-learning.

Meebrengen:
	Opgeladen iPad
	Token
	Pincode

Start gewone 
aanwerving
om 14.30 u.

Onzeker? 
Afspraak in de grote 
zaal van het Kot.

Log in op MyCepa en
stel je beschikbaar
vóór 14.30 u. 
Doe dit op tijd.

Recht op werkloosheid?
Je hebt geen stempel 
meer nodig.

3de aanwerving
enkel via Digikot18

www

Alle info over elektronische aanwerving op www.cepa.be/havenarbeiders/digikot. 
Of contacteer afdeling Haven op 03 221 97 77.


