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nieuwsbrief over en voor de Antwerpse havenarbeider
2-maandelijkse uitgave van cepa - werkgeversorganisatie aan de Haven van Antwerpen

In dit nummer:

• Gezocht: Pasmannen/vrouwen voor de zomer

• Nieuwe toepassingen op MyCepa

• Verwittig tijdig als je niet naar het medisch onderzoek kan komen

• In ’t Kot wordt niét gerookt!

• Woordzoeker

Beste collega’s
tainers apart te zetten. Sinds kort zetten deze
bendes ook sociale media zoals Facebook in om
havenarbeiders te contacteren. Ga hier zeker nooit
op in want de gevolgen zijn dramatisch! Men loopt
het risico om zijn erkenning als havenarbeider te
verliezen en bovendien schuwen die bendes het
geweld niet. Het is verheugend om vast te stellen
dat dit ook begrepen wordt en dat havenarbeiders
elkaar onmiddellijk waarschuwen om op die manier
te verhinderen dat criminelen vat krijgen op onze
haven. Het getuigt van de sterke
band tussen de havenarbeiders.
Jammer genoeg stegen in mei ook
Die steun van collega’s is nodig,
want we stellen jammer genoeg
de tekorten in het aanwervingsnog steeds vast dat levens van
lokaal. We moeten dus waakzaam
blijven en ervoor zorgen dat we het
collega-havenarbeiders verwoest
worden door het contact met
imago van de Antwerpse haven drugs en alcohol. En dan heb ik
net nu wanneer de volumes aantrekken - hoog houden. Daarom
het niet alleen over de drugsis het belangrijk dat iedereen zijn “ De containertrafieken handel, maar ook over het eigen
beste beentje voorzet. Er wordt trekken sterk aan! ”
gebruik. Recente gesprekken met
ook opnieuw een zomerplan
havenarbeiders hebben me alleen
opgestart. Bij officieel vastgestelde tekorten maar gesterkt in de overtuiging dat alcohol en drugs
zullen ook deze zomer opgeleide pasmannen ter niet thuis horen op de werkvloer. De veiligheidsbeschikking gesteld worden van de havenbedrijven. risico’s, zowel voor jezelf als voor je collega’s, zijn
Heb je vrienden of familieleden die hierin geïn- enorm. Daarom hebben we besloten om binnenkort
teresseerd zijn, aarzel dan niet om hen ertoe aan een grootschalige sensibiliseringscampagne te
te sporen deze zomer een handje toe te steken. lanceren. Zo bouwen we stap voor stap aan een
drugs- en alcoholvrije haven.
In april werden we opgeschrikt door de melding dat
Alvast prettige en veilige vakantiedagen gewenst.
gevaarlijke drugsbendes havenarbeiders ronselden.
Criminelen die zich voordoen als havenarbeiders Paul Valkeniers
beloven grote geldsommen om, bijvoorbeeld, conHet zonnige terrasjesweer van de laatste dagen
doet bijzonder deugd. Maar niet alleen het mooie
weer zorgt voor een gevoel van blijdschap. Sta mij
toe jullie allen te feliciteren met de inspanningen
die in de afgelopen maanden zijn geleverd. De
Antwerpse haven doet het goed! En daar hebben
de havenarbeiders een belangrijk aandeel in. De
volumes van containers en auto’s trekken stevig aan
en ook in het conventioneel stukgoed noteerden
we een goede eerste jaarhelft. Er werden in totaal
ongeveer 5% meer taken verricht.

Registreer je emailadres bij Cepa en win een bioscoopticket!
Je kan je emailadres registreren via www.cepa.be > cepa voor havenarbeiders > registreren e-mailadres
(onderaan onder ‘vaak gebruikte tools’). Elke 15e persoon die zich registreert, ontvangt een bioscoopticket voor
een film naar keuze, geldig in de Belgische Kinepolis bioscopen.

MYCEPA NIEUWS

Nieuwe toepassingen op MyCepa
Het nieuwe elektronische platform MyCepa is nu bijna een half jaar online en heel wat havenarbeiders maken er
al gebruik van. Op dit moment kan je via MyCepa je volledig personeelsdossier raadplegen en je vakantieaanvraag indienen. Een toepassing die bijzonder wordt gewaardeerd, zo blijkt, want tijdens de afgelopen
weken werden een groot aantal vakantieaanvragen van havenarbeiders via de elektronische weg geregistreerd.
Maar daar houdt het niet mee op. Zopas werden twee nieuwe interessante toepassingen gelanceerd. We stellen
ze graag in première aan je voor: de Aanvraag van herverdelingsdagen en vooral de MyCepaKortingen!

Herverdelingsdagen
kan je nu online aanvragen
Als havenarbeider van het algemeen contingent,
fruitsorteerder of vakman heb je recht op één
herverdelingsdag (of kortweg HVD) per 25
gewerkte taken. Dit betekent dat je kan genieten
van bijkomende betaalde vakantiedagen. Deze
HVD’s worden aangevraagd via de verschillende
kiosken in de haven, maar vanaf nu kunnen de
losse havenarbeiders van het algemeen contingent dit ook via MyCepa regelen. De aanvraag
moet ingediend worden voor 12u00 op de werkdag die de gewenste HVD voorafgaat. Bij je
eerstvolgend kioskbezoek wordt dan een vignet
met de goedgekeurde herverdelingsdag voor je

afgedrukt. Dit kleef je in je werkboek.
Als losse havenarbeider kan je nog steeds aan
de kiosken in het aanwervingslokaal terecht
totdat de aanwezigheidsregistraties starten
van de aanwervingszitting voor de dag waarop
je de HVD wil nemen. Havenarbeiders in vast
dienstverband nemen herverdelingsdagen op in
overleg met de werkgever.

Maak je keuze
uit de MyCepaKortingen
Nog meer goed nieuws! Vanaf nu is er ook een
nieuwe kortingapplicatie beschikbaar voor alle
havenarbeiders van het algemeen contingent. Op
deze applicatie bundelt Cepa diverse kortingen
van verschillende aanbieders. Binnen een
aantal categorieën
zoals Vakantie en
Reizen, Mode, Huis
en Tuin en Elektronica
kan je nu op zoek
gaan naar kortingen
allerhande. Deze worden continu aangevuld en aangepast. Zo
kan je van kortingen

IN SAMENWERKING MET

IN SAMENWERKING MET

Profiteer van
MyCepaKortingen
op o.a. TANKBEURTEN.
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https://my.cepa.be

Een ander specifiek voordeel binnen deze
applicatie is de tankkaart. In een vorige Cepamail werd een samenwerkingsovereenkomst
aangekondigd met brandstofleverancier Total,
maar die is jammer genoeg afgesprongen.
Om de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui
toch een korting te kunnen aanbieden op
de brandstofprijzen werd een overeenkomst
gesloten met VAB en Q8. Je kan nu een voordeel
genieten van 2 eurocent per liter op de pompprijs
en dit in alle benzinestations van Q8. Het voordeel geldt voor zowel benzine, diesel als LPG. Via
de nieuwe kortingapplicatie op MyCepa kan je
de instructiefiche en het aanvraagformulier snel
vinden. De havenarbeiders van het logistiek contingent en de vaklui ontvangen een aparte mail
of kunnen zich wenden tot de loketten van Cepa.
MyCepa is en blijft in volle ontwikkeling. Neem
dus zeker een kijkje om de vele voordelen te
ontdekken! Het is een superhandig instrument
dat je het leven als havenarbeider alleen maar
gemakkelijker maakt.

Profiteer van
MyCepaKortingen
op o.a.
ELEKTRONICA.

IN SAMENWERKING MET

Profiteer van
MyCepaKortingen
op o.a. VERLICHTING.

Profiteer van
MyCepaKortingen
op o.a. REISBIJSTAND.

voor een haven die samenwerkt

genieten op bijstandsverzekeringen van de
VAB, op verlichtingsarmaturen bij LightGallery
en zelfs op Apple en Samsung producten!

voor een haven die samenwerkt

https://my.cepa.be

voor een haven die samenwerkt
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voor een haven die samenwerkt

https://my.cepa.be

OPLEIDINGEN

Een nieuwe simulator op OCHA
Havenbedrijven investeren continu in nieuwe
hoogtechnologische machines en rekenen op
goed opgeleide kraanmannen om ze te bedienen.

In het opleidingsinstituut OCHA volgt men
deze technologische evolutie op de voet. Er
werd kortgeleden een nieuwe simulator in
gebruik genomen waardoor het opleidingsinstituut nu over vier hoogtechnologische
simulatoren beschikt. Daarmee kunnen op
een veilige en gecontroleerde manier kraanopleidingen gegeven worden.
De nieuwe simulator werd, net als de andere,
ontworpen door de firma Kongsberg Globalsim
en bevat de nodige software en controllers om
ook kranen van het merk Liebherr te bedienen. Want de vraag naar kwaliteitsvolle
kraanopleidingen neemt voortdurend toe en
bovendien worden er steeds meer Liebherrkranen in de Antwerpse haven in gebruik
genomen.

In ’t Kot wordt
niét gerookt!

Graag willen we nog eens benadrukken dat er een strikt rookverbod geldt in het aanwervingslokaal!
Heb respect voor je collega-havenarbeiders en de medewerkers
van VDAB en rook niet in het ‘kot’.

VACATURES

Gezocht: Pasmannen/vrouwen voor de zomer
De zomermaanden zijn traditioneel een periode
met tekorten. In de afgelopen twee jaren heeft
Cepa het initiatief genomen om die tekorten op
te vullen via de tewerkstelling van opgeleide
gelegenheidsarbeiders.
Ook deze zomer willen we gewapend zijn om
onze klanten, de scheepvaartlijnen, voort te
helpen en de sterke reputatie van de haven van
Antwerpen te beschermen. Cepa zoekt opnieuw
gelegenheidsarbeiders die tijdens de komende
zomermaanden beschikbaar zijn om bij tekorten aan erkende havenarbeiders occasioneel
te werken als havenarbeider. Natuurlijk is een
gewaarborgde veiligheid ook hier onze hoofdbekommernis.

Gelegenheidsarbeiders moeten daarom sowieso voldoen aan de volgende voorwaarden:
• minimum 18 jaar oud zijn;
• over een voldoende professionele taalkennis
beschikken
• een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen
voorleggen
• medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid
De kandidaten ontvangen een introductieopleiding en de nodige veiligheidskledij.

patricia.peepermans@cepa.be of rechtstreeks
via: www.cepa.be/gha/nieuw

Kent u
geïnteresseerden?
Informeer hen!
Zij kunnen terecht op www.cepa.be
voor meer informatie of om zich aan te
melden als gelegenheidsarbeider.

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie wenden tot de Afdeling Haven van Cepa,
Patricia Peepermans op 03/221.98.51, via mail:
46/2015

HAVENLEVEN

Kan je niet naar het medisch onderzoek komen?
Verwittig tijdig.
GENEESKUNDE

• ALLERGIE

• HART

• NEUS

•Jaarlijks
BEDRIJFSARTS
ontvangen

• HARTBEWAKING
OPERATIE
alle havenarbeiders
een uitnodiging• van
Mediwet voor
een medisch onderzoek. Jammer
genoeg stellen we vast•dat
een aanzienlijk
• BOVENARMSPIER
• HARTKLOPPINGEN
OPERATIEKAMER
aantal van hen niet komt opdagen zonder dit voorafgaandelijk te hebben
• DESINFECTEREN
• HARTSLAGMETER
• OPIUM
gemeld. Dit verstoort de planning
van de medische dienst,
want de tijd die
voor
het
onderzoek
werd
voorzien
gaat
verloren.
• DOKTER BIBBER
• INTENSIVE CARE
• PIJNBESTRIJDING
• KNIEOPERATIE
POEDER
er nogmaals
op aandringen Mediwet• altijd
telefonisch
te verwittigen wanneer je toch
niet naar het gepland medisch
onderzoek zou
• FARMACIE
• LABORATORIUM
• PREVENTIE
kunnen komen.
•Daarom
DOKTERSROMAN
willen wij

• FARMACOLOGIE

• MEDICIJNEN

• RECEPT

• GENEESKUNDIGE

• NACHTVERPLEGING

• SLAAP

• GENEZINGSPROCES

• NARCOSE

• TANG

• GIPSVERBAND

• NATUURGENEZER

• WOND

Je kan je afspraak afzeggen tot en met de dag voordien indien je daartoe een
• GENEESHEER
• MEDISCH CENTRUM
• RONTGENSTRALEN
geldige reden hebt.

CEPA WOORDZOEKER

De overgebleven Letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven
letters vormen de oplossing.
• ALLERGIE
• BEDRIJFSARTS
• BOVENARMSPIER
• DESINFECTEREN
• DOKTER BIBBER
• DOKTERSROMAN
• FARMACIE
• FARMACOLOGIE
• GENEESHEER
• GENEESKUNDIGE
• GENEZINGSPROCES
• GIPSVERBAND

• HART
• HARTBEWAKING
• HARTKLOPPINGEN
• HARTSLAGMETER
• INTENSIVE CARE
• KNIEOPERATIE
• LABORATORIUM
• MEDICIJNEN
• MEDISCH CENTRUM
• NACHTVERPLEGING
• NARCOSE
• NATUURGENEZER

• NEUS
• OPERATIE
• OPERATIEKAMER
• OPIUM
• PIJNBESTRIJDING
• POEDER
• PREVENTIE
• RECEPT
• RONTGENSTRALEN
• SLAAP
• TANG
• WOND

■■■■■■■
■■■■■■■■■
10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/09/2015 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. 45 was VAKANTIEAANVRAAG.
1

Oplossing vorige cepa-mail: Jean-Paul Reyns (Sint-Gillis-Waas), Agnes De Ryck (Sint-Niklaas), Wim Van Hoyweghen (Temse), Marco Jantcheff (Zandhoven), Gerry
Winnaars
medisch onderzoek
Waem
(Sint Jansteen), Geoffrey Weyn (Sint-Niklaas), Andy De More Teixeira (Brecht), Wim Van Wesembeeck (Kapellen), Paul Smet (Sint-Gillis-Waas), Peter Berghuis
(Wommelgem).

Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Lotte Peeters - lotte.peeters@cepa.be - tel. : 03/221.73.11 - www.cepa.be
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