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Beste collega’s
Het is zover. MyCepa werd vorige week officieel
gelanceerd. Na enkele maanden van uitvoerig
testen, hebben vanaf nu alle havenarbeiders van
het Algemeen Contingent toegang tot het nieuwe
digitale platform. Met een simpele muisklik kunt u
er snel en veilig terecht voor alle dispatchgegevens
van de havenbedrijven, de elektronische werkboek
en alle informatie met betrekking tot het loon,
vakantiedagen, enz. En dit is nog maar een begin.
Er zullen regelmatig nieuwe updates gelanceerd
worden met bijkomende functies.
Zo zal het binnenkort bijvoorbeeld
mogelijk zijn om via MyCepa op
een eenvoudige manier verlof aan
te vragen, herverdelingsdagen op
te nemen of kledij te bestellen.
Binnen een tweetal weken zit 2014
er alweer op. Het was een bijzonder rijk en bewogen jaar, en de
lancering van MyCepa is daarbij
ongetwijfeld de kers op de taart. Maar er waren
nog andere beloftevolle ontwikkelingen. De volumecijfers van de Antwerpse haven ogen uitermate positief. En ook op het gebied van de
tewerkstellingscijfers blijven we mooi op peil!
Ruim 250 nieuwe havenarbeiders zijn ingestroomd met de ondersteuning van ons team
van instroombegeleiders. Het opleidingscentrum
OCHA heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst met APEC ondertekend en de eerste
projecten met Brazilië zijn lopende. En bovenal waar ik bijzonder trots op ben - was er de lancering
van het ambitieus veiligheidsplan.

De laatste maanden zijn ook niet onbewogen
geweest. ‘Europa valt de wet-Major aan’ kopten
een aantal kranten. Dit leidde tot bezorgde reacties
onder de havenarbeiders tijdens de recente nationale en provinciale vakbondsacties. Met de
ontwikkelingen in Europa en op federaal niveau is
er op dit moment inderdaad heel wat in beweging.
Het is dus begrijpelijk dat u, samen met velen van
uw collega’s, bezorgd bent over de toekomst, de
werkgelegenheid en uw inkomen.

“ De succesvolle
lancering van MyCepa
is de kers op de taart ”
Jammer genoeg stel ik vast dat
niet alles dat we via de media
vernemen, correct is. Daarom heb
ik het initiatief genomen om in de
volgende cepa-mail vragen van u
en uw collega’s te beantwoorden.
Aarzel vooral niet en stuur me uw vragen toe via
onderstaand mailadres. Zo hoop ik binnenkort
enkele bezorgdheden te kunnen wegnemen.
Tenslotte nog dit. De dagen zijn ondertussen korter
en kouder geworden. Vergeet dus niet om zichtbare
én warme kledij te dragen. Ga een keer langs bij
onze Kledijbedeling. Zij helpen u graag verder.
Ik wens u en uw familie alvast bijzonder fijne
feestdagen toe!

Stel uw vraag aan Paul Valkeniers!
Hebt u een vraag voor Paul Valkeniers? Stuur deze dan naar het emailadres geefjemening@cepa.be.
Een selectie van de vragen wordt behandeld in een volgende cepa-mail.
Opgelet, anonieme vragen worden niet beantwoord. Vermeld dus steeds uw naam en werkboeknummer.

IN HET NIEUWS

Siwha behaalt het Q-for kwaliteitslabel
Siwha heeft in de afgelopen jaren heel wat
extra inspanningen geleverd. Die werpen nu
hun vruchten af. Na zijn officiële erkenning als
opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid
mag Siwha nu ook het Q-For kwaliteitslabel
voeren. En er is nog meer goed nieuws. In oktober
2014 werd ook de EHBO-opleiding erkend door het
Agentschap Ondernemen en kan elke KMO voor de
door het agentschap vastgelegde subsidies een
beroep doen op de KMO-portefeuille. Mooi. Maar
wat betekenen deze erkenningen nu concreet?
Q-for is een betrouwbare auditmethode voor de
kwaliteitsborging van opleidingen. Tijdens zo’n
audit moet een onderneming aantonen dat ze
haar opleidingen professioneel organiseert en
haar dienstverlening gestructureerd evalueert en
bijstuurt. Het hele proces rond de feitelijke organi-

satie van de opleidingen, human resources,
materialen, middelen en interne werking wordt
via steekproeven onder de loep genomen en waar
nodig becommentarieerd. In het geval van Siwha
nam deze audit 1,5 dag in beslag.

“ Siwha neemt al haar
activiteiten ernstig en u
kunt altijd rekenen op een
kwaliteitsvolle service ”
Maar daarmee houdt het niet op. Het Q-For
kwaliteitslabel is 3 jaar geldig en het is uiteraard
de bedoeling dat Siwha in die periode zijn service-

niveau op peil houdt. Siwha wil zich ook verder
blijven onderscheiden door een flexibel en
professioneel opleidingsaanbod dat in hoofdzaak
is afgestemd op de werking in de haven. Dat wil
het doen door te blijven investeren in onder meer
het opleidingsaanbod, de inzet van praktische
oefeningen met simulanten, een gestructureerde
lesgeverswerking, de aankoop van degelijk oefenmateriaal en de verdere verfijning van de interne en
externe communicatie.
De erkenning voor de KMO-portefeuille geeft bedrijven de mogelijkheid om de helft van de opleidingskosten te laten subsidiëren. Siwha draagt op die
manier bij tot een sterk verlaagde opleidingskost.

CEPA VOORDEEL

Tank voordelig met Cepa en Total!
Cepa heeft een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Total waardoor alle havenarbeiders
er binnenkort voordelig kunnen tanken. Een
persoonlijke tankkaart van Total levert een korting
op van 0,10 €/L incl. BTW, en dat bij alle Total
stations in België. De korting wordt berekend op de
officiële prijs.
Maar de Total Club getrouwheidskaart biedt nog
andere voordelen. Bij elke aankoop van Total
brandstof ontvangt u in uw Total tankstation een
aantal punten die u kunt omruilen tegen cadeaus
en/of cash geld.
En als u om de drie weken minimum 25 liter op uw
Total Clubkaart laat valideren kunt u ook nog eens
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genieten van de volgende diensten:
• Gratis pechverhelping 24u/24, 7d/7, bij u thuis en
in 35 Europese landen;
• Gratis takelen naar de dichtstbijzijnde garage;
• Een vervangwagen gedurende 24 uur, als uw
voertuig niet onmiddellijk hersteld kan worden;
• Een volledige dekking bij: panne, ongeval,
lekke band, problemen met de sleutels, zonder
brandstof vallen, verkeerde brandstof tanken,
vandalisme, diefstal.
Total is met 510 tankstations, waarvan 26 langs
onze autowegen, het dichtste brandstofnetwerk in
België. Er is altijd een Total tankstation in uw buurt.
Met de “Total4you” app kunt u het dichtstbijzijnde
station meteen lokaliseren en heeft u automatisch

toegang tot uw Total Club-rekening, real-time
verkeersinformatie en nog veel meer.
Hoe u van dit voordeel kunt genieten wordt binnenkort gecommuniceerd. Voor meer informatie
kunt u alvast terecht op de website van Total:
http://www.total.be/nl/total-club.html

GOED OM TE WETEN

Wijzigingen op til bij de uitbetaling van het loon
Cepa zal vanaf zaterdag 3 januari 2015 bijkomende controles uitvoeren
op het uit te betalen loon. Het opgegeven shiftloon zal tenminste moeten
overeenstemmen met de geldende baremalonen van de opgegeven shift
en de beroepscategorie van de havenarbeider.
Bovendien zullen de lonen slechts verwerkt worden voor zover ze opgegeven zijn binnen maximum twee volledige kalendermaanden na de
prestatiemaand. Controleer daarom steeds uw prestaties op de loonafrekening of via MyCepa. Ook de medewerkers van de afdeling haven
volgen dit steeds nauwgezet op. Zo zorgen we er samen voor dat alle
prestaties tijdig en correct worden ingevuld en kunnen eventuele problemen
voorkomen worden.

IN’T KORT
baar voor u als u vragen hebt over allergenen en
zullen herkenbaar zijn aan een badge die ze op
hun keukenkledij dragen.

Opgelet, vervroegde
sluitingsuren op Cepa met
kerst en oudjaar
Ocha krijgt opnieuw
Braziliaans bezoek

Om iedereen de kans te geven tijdig met de
voorbereidingen van de festiviteiten te kunnen
starten, zal Cepa op kerst- en oudejaarsavond een
aantal van zijn gebouwen vroeger sluiten:

Eind november ontving Ocha een Braziliaanse
delegatie uit de havens van Vitória en Santos.
Opleidingscoördinatoren, vakbondsafgevaardigden en havenarbeiders kwamen kennismaken
met de werking en infrastructuur van ons opleidingscentrum. Er werd afgesproken om volgend jaar minstens 1 opleiding in Antwerpen en
1 opleiding in Brazilië te organiseren.
Ocha wordt daarbij ondersteund door APEC, een
opleidingscentrum dat geaffilieerd is met het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en
dat instaat voor de brede, internationale verspreiding van havenkennis.

• de drie schaftlokalen sluiten om 14u
• het opleidingscentrum Ocha sluit om 15u
• het Cepa-gebouw op de Brouwersvliet sluit
om 16u

Eat safe
Steeds meer mensen leiden
aan een voedselintolerantie.
Daarom werd bij de verschillende schaftlokalen een aantal
mensen opgeleid tot ‘Eat Safe
Ambassador’. Zij zijn beschik-

en kunt u aantonen dat u een erkend havenarbeider bent. U moet ze dus altijd op zak hebben.
Belangrijk!
Deze kaart is strikt persoonlijk en dient dus
enkel voor eigen gebruik. Leen ze nooit uit.
Zo vermijdt u dat u anderen toegang verschaft
tot de terminals en ongewild uw medewerking
verleent aan mogelijke criminele activiteiten
met alle gevolgen vandien.

Cepa in een nieuw kleedje
Stilaan krijgen de renovatiewerken op het gelijkvloers van het Cepa-gebouw aan de Brouwersvliet
hun definitieve vorm. Er is daarbij een nieuwe
ontvangstruimte voorzien met enkele foto’s uit
het dagelijkse leven aan de Antwerpse haven en
ook de voorgevel van het Cepa-gebouw kreeg
een nieuw uithangbord met onderstaande foto.
Ben jij één van deze drie havenarbeiders? Laat
het ons dan weten! U zal persoonlijk door Paul
Valkeniers ontvangen worden en krijgt daarbij
een fles champagne cadeau.

Identificatiekaart
en Alfapass enkel voor
persoonlijk gebruik
Als havenarbeider ontvangt u een identificatiekaart die geïntegreerd is in de Alfapass. Met deze
kaart krijgt u toegang tot de terminals in de haven
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HAVENARBEIDERS BELOOND

Eretekens van de arbeid uitgereikt
BEELDENDE
Op donderdagavond 23 oktober
vond inKUNST
De
Zuiderkroon
de traditionele• GLASKUNST
huldiging van de
• AQUAREL
havenarbeiders plaats. Zoals de traditie het wil,
• GUTS
• ARCHITECTUUR
werden medailles uitgereikt aan havenarbeiders
• ILLUSTRATOR
• ATELIER
met 25, 30, 35 en 45 jaar dienst.
• BARLACH

• IMPRESSIONISME

Ruim
840 genodigden waren• INKT
op de plechtigheid
• BEELDENPARKEN
aanwezig
onder
wie
havenschepen
Marc Van Peel,
• MANET
• BEELDHOUWER
de
leden van de raad van bestuur
van Cepa en de
• MANIERISME
• BRONS
vakbondssecretarissen.
• MARMER
• CHRISTENDOM
• CULTUUR
In
zijn welkomstwoord

• MESOPOTAMIE
dankte
Guy Vankrun-

• METAFYSISCH
• DALI
kelsven,
directeur van Cepa,
de aanwezige
havenarbeiders
voor hun •jarenlange
inzet en
MODERNE KUNST
• EXPRESSIONISME
toewijding.
Schepen Marc Van
Peel legde in zijn
• MONET
• FOTO'S
toespraak
het accent op de groei
vanDU
onze
haven
• MUSEE
LOUVRE
• FUTURISME
en
het
belang
van
de
werkgelegenheid.
• NATUURSTEEN
• GERMAANSE KUNST
• GIPS

• PICASSO
• PREHISTORISCH
• REALISME
• ROMANTIEK
• ROTSTEKENINGEN
• SCHILDERS
• STEEN
• STIJL

De• Gouden
palm wordt met veel plezier in ontvangst
STIJLPERIODEN
genomen.

v.l.n.r: Ivan Geerts (ACV), Eric Quisthoudt (ACLVB),
Marc Loridan (BTB)

Speciale
aandacht ging uit naar de 197 haven• SYMBOLISME
arbeiders
met 45 jaar dienst. Zij werden op het
• TAPIJTEN
podium
geroepen en ontvingen de Gouden Palm
• VORM
der Kroonorde uit handen van de aanwezige

prominenten. De avond werd afgesloten met
en receptie, muzikaal omlijst door de Rico Zoroh
Band.

• SURREALISME

• OLIEVERVEN

CEPA WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven letters
vormen de oplossing.
• AQUAREL
• ARCHITECTUUR
• ATELIER
• BARLACH
• BEELDENPARKEN
• BEELDHOUWER
• BRONS
• CHRISTENDOM
• CULTUUR
• DALI
• EXPRESSIONISME
• FOTO’S
• FUTURISME
• GERMAANSE KUNST
• GIPS

• GLASKUNST
• GUTS
• ILLUSTRATOR
• IMPRESSIONISME
• INKT
• MANET
• MANIERISME
• MARMER
• MESOPOTAMIE
• METAFYSISCH
• MODERNE KUNST
• MONET
• MUSEE DU LOUVRE
• NATUURSTEEN
• OLIEVERVEN

• PICASSO
• PREHISTORISCH
• REALISME
• ROMANTIEK
• ROTSTEKENINGEN
• SCHILDERS
• STEEN
• STIJL
• STIJLPERIODEN
• SURREALISME
• SYMBOLISME
• TAPIJTEN
• VORM

■■■■■■■■■■■■■■■
1

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/02/2015 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. 42 was EREKENTEKEN.
Oplossing
Winnaars
kwaliteitslabelcepa•mail 42: Sven Anthonissen (Loenhout), Ivo Van Landeghem (Sint-Gillis-Waas), Joey Y Galdo Longa
(Loenhout), Dimitri Thys (Schelle), Jonas Cornelis (Hamme), Davy Oste (Stekene), Gino Simons (Ekeren), Danny Volckerick
(Stekene), Jurgen Jaspers (Stekene), Herman Lybaert (Melsele).

Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Lotte Peeters
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