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

In dit nummer:
• Grootscheepse campagne tegen alcohol en drugs op het werk  
• Gratis surfen in de haven op 6 locaties

Met enkele bijzonder zonnige weekends in 
september eindigde de zomer alvast in schoonheid. 
Ondertussen is de herfst al volop aan de gang en dat 
merken we aan de frissere temperaturen. Vooral ’s 
ochtends kan het al behoorlijk koud zijn. Vergeet dus 
zeker niet om je voldoende warm te kleden.  

Een havenarbeider zei me enkele maanden geleden 
nog dat ‘drank de haven groot heeft gemaakt’. Ik 
was verbaasd en vroeg hem of hij dit ook zei tegen 
zijn collega’s of tegen zijn 
vrouw en kinderen. En… wat 
als er een ongeval gebeurt? 
Het werd stil aan de overkant.

Van deze haven een veilige 
werkomgeving maken is 
één van de belangrijkste 
doelstellingen van ons 
Gemeenschappelijk Globaal 
Preventieplan. Het is de kern 
van onze ambitie inzake 
veiligheid. Iedere havenarbeider moet na zijn shift 
veilig en gezond kunnen  terugkeren naar huis, naar 
zijn partner, naar zijn kinderen. 

In het kader van het Globaal Preventieplan werden 
al heel wat initiatieven opgestart. En enkele 
weken geleden werd het startschot gegeven van 
een nieuw initiatief: een grootschalige campagne 
tegen drank- en drugsgebruik op het werk. U zult 
de vele posters ongetwijfeld al hebben zien hangen. 
Ze winden er geen doekjes om: ‘Geen kater op de 
kade!’ en ‘Niet high op de kaai!’. Het zijn duidelijke en 

opvallende slogans die aantonen dat het de werk- 
gevers en de vakbonden menens is in hun streven 
naar een veilige en gezonde werkomgeving. 
En daarin is er absoluut geen plaats voor 
alcohol- en drugsgebruik! Via de website en een 
computerspelletje willen we alle havenarbeiders 
bewust maken van de negatieve impact van 
roesmiddelen. Ik hoop dat het inmiddels ook een 
van de gespreksonderwerpen is geworden tijdens 
het werk, de schafttijd en op de sociale media.   

Dit is nog maar de eerste stap in de 
campagne. Binnenkort lanceren we 

bijkomende initiatieven. Hou daarom de website 
goed in de gaten. Surf naar www.niethigh.be of 
www.geenkater.be. Vanaf 1 november kan dat ook 
via het gratis wifi-netwerk dat Cepa heeft geïn-
stalleerd op enkele locaties in de haven. Via MyCepa 
kan je op een eenvoudige manier een wachtwoord 
instellen waardoor je automatisch toegang krijgt tot 
het netwerk. Probeer het zeker eens uit!

Collegiale groet,

Beste collega’s
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“ Ik hoop dat de 
campagne tegen alcohol- 
en drugsgebruik ook een 
gespreksonderwerp
is geworden tijdens het 
werk, de schafttijd en
op de sociale media ”

Registreer je emailadres bij Cepa en ontvang 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.

• Cepa lanceert Cepashop voor PBM’s
• Tentoonstelling ‘Port of Hope’ bij Cepa
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HAVEN EN VEILIGHEID

Havenarbeid is niet zonder risico. De haven-
gemeenschap blijft zich daarom volop inzetten 
om de veiligheid van iedereen in de haven te 
garanderen. Cepa en de vakbonden stelden daar- 
toe een concreet en ambitieus doel voorop:

• Geen dodelijke arbeidsongevallen meer

• Een halvering van het aantal arbeids-
ongevallen tegen 2020

• Een daling van de ernstgraad van arbeids-
ongevallen met 40%  tegen 2020

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren 
werkten alle partijen samen een Gemeen-
schappelijk Globaal Preventieplan uit. Dit 
stappenplan stippelt de weg uit naar een 
veiligere en gezonde werkomgeving voor alle 
havenarbeiders. En daarin is absoluut geen 
plaats voor alcohol- en drugsgebruik. 

Hopelijk klinken de slogans ‘Geen kater op de 
kade’ en ‘Niet high op de kaai’ al bekend in de 
oren. Met deze sterke slagzinnen, een verrassend 
computergame en deskundige informatie wil 

de havengemeenschap iedereen bewust maken 
van de gevaren van roesmiddelen op het werk. 
Zoals bijvoorbeeld een afnemende reactie-
snelheid, waardoor de kans op arbeidsongevallen 
aanzienlijk groter wordt en je niet alleen jezelf, 
maar ook je werkmakkers in gevaar brengt. 
Ook de invloed op de gezondheid van de 

gebruiker zelf is niet te onderschatten. 

Deze campagne werd niet enkel opgestart 
om te informeren over alcohol en drugs, 
maar ook om de aandacht te vestigen op de 
mogelijkheid van een gepaste en professionele 
hulpverlening. Zo kunnen alle Antwerpse 
havenarbeiders via Cepa kosteloos een beroep 
doen op de externe preventiedienst Mediwet. 
Die biedt een gespecialiseerde hulp op maat 
aan. 

Dit initiatief wil een breed draagvlak bieden 
voor het creëren van een veilige werkomgeving. 
We rekenen daarbij op de inzet van alle 
havenarbeiders. Het streven naar een drank- 
en drugsvrije werkomgeving kan alleen maar 
slagen als iedereen zijn steentje bijdraagt tot 
een haven waar het veilig samenwerken is. 

Meer info te vinden op www.geenkater.be en 
www.niethigh.be

Grootscheepse campagne tegen alcohol en drugs 
op het werk    
Veilig kunnen werken is een vereiste voor alle havenarbeiders. Met de campagne ‘Geen kater op de kade. 
Niet high op de kaai’ brengt de havengemeenschap een duidelijke boodschap: er is geen plaats voor alcohol- en 
drugsgebruik in een gezonde en veilige werkomgeving. 

Het verrassende computergame kan je spelen op www.geenkater.be en www.niethigh.be

http://www.geenkater.be
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IN HET NIEUWS

Op 1 oktober opende Cepashop haar deuren 
naast het huidige kledijbedelingscentrum. In 
deze nieuw ingerichte winkel kunnen werkgevers 
terecht voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) die niet behoren tot de basisuitrusting 
van de havenarbeiders. Bij bepaalde werktaken 
is immers extra bescherming nodig. Werkgevers 
zijn dan wettelijk verplicht om hun haven-
arbeiders van een aangepaste uitrusting te 
voorzien. Zij konden tot nu toe bij Siwha terecht 
om PBM’s aan te schaffen. Met de opening 
van Cepashop breidt de dienst Uitrusting deze 
service verder uit.

Voor de havengemeenschap is veiligheid een 
topprioriteit. Een van de grote aandachtspunten 
binnen het huidige Gemeenschappelijk 
Globaal Preventieplan is ervoor te zorgen dat 
de voorziene PBM’s (fluo reflecterende kledij, 
helm, veiligheidsschoenen) effectief gedragen 
worden. Maar bepaalde risicovolle opdrachten 
vereisen bijkomende beschermingsmiddelen, 

zoals stofmaskers en laarzen. Werkgevers en 
werknemers moeten dan snel over deze extra 
PBM’s kunnen beschikken. Daarom wil Cepa 
ook hier een optimale service aanbieden. Een 
gepersonaliseerde aanpak door deskundige 
medewerkers en een vereenvoudigde digitale 
administratie maken het mogelijk om nog meer 
klantgericht te kunnen werken. Cepashop voor-
ziet tevens extra opslagruimte voor de PBM’s en 
ook het onderhoudsproces wordt vernieuwd.

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming staat in voor de 
selectie en aankoop van de aangeboden PBM’s. 
Zo beantwoorden die steeds aan de geldende 
normeringen en keuringen en zijn de materialen 

ook altijd in goede staat. “In samenwerking 
met de dienst Preventie & Bescherming 
hebben we voor de verschillende producten 
veiligheidsinstructiekaarten gemaakt”, zegt 
Thom Snaphaan, medewerker bij de dienst 
Uitrusting. “Daarin wordt beschreven hoe je de 
uitrusting precies moet gebruiken, welke de 
risico’s en de aandachtspunten zijn, enzomeer. 
Deze instructiekaarten zullen samen met nog 
uitgebreidere veiligheidsinfo beschikbaar zijn in 
de winkel.” 

Werkgevers kunnen op deze nieuwe locatie terecht 
tijdens de kantooruren. Maar de haven werkt 
natuurlijk dag en nacht. Daarom blijft het mogelijk 
om ook buiten de kantooruren PBM’s te bekomen 
via de standplaatsen 142 en 606 van Siwha.

Cepashop
Mulhouselaan-Zuid kaai 142
2030 Antwerpen
cepashop@cepa.be

Cepa lanceert Cepashop voor PBM’s   

Binnenkort zijn de gratis wifi-hotspots in de haven 
een feit. Als havenarbeider van het algemeen 
contingent kan je vanaf 1 november kosteloos 
surfen op verschillende locaties in de haven. 

Smartphones en tablets zijn niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. Dankzij het 
internet zijn heel wat zaken een stuk eenvoudiger 
geworden. Denk maar aan MyCepa, het online 
elektronisch loket voor havenarbeiders. In een 
paar klikken kan je er je personeelsdossier raad-
plegen, je vakantie aanvragen en de nieuwste 
personeelsvoordelen ontdekken. Dat doe je waar 
en wanneer je maar wil. Het enige wat je nodig 
hebt, is toegang tot het internet. En die heb je 
vanaf 1 november ook gratis op deze locaties:

• Het Cepa-gebouw
• Het aanwervingslokaal
• Het opleidingscentrum Ocha
• Het schaftlokaal aan Ocha (kaai 410)
• De dienst Preventie & Bescherming
• De kledijbedeling

Cepa biedt deze gratis internettoegang aan voor 
alle havenarbeiders van het algemeen contingent. 
Via een eenvoudige inlogprocedure maak je op de 
6 locaties verbinding met het wifi-netwerk ‘Cepa 
Haven’. Het enige wat je eerst moet doen, is met 
je token inloggen op MyCepa om een zelf gekozen 
wachtwoord aan te maken. Dan ben je klaar om 
verbinding te maken met het draadloos netwerk.

Uitgebreide info over de inlogprocedure zal 
beschikbaar zijn op alle locaties met wifi-toegang. 
Met vragen kan je steeds terecht bij de loket-
medewerkers van de afdeling Haven op 03/221 97 
77 of loketten@cepa.be. Veel surfplezier!

Hoe maak je een wifi-wachtwoord aan?
1. Log in op MyCepa via https://my.cepa.be
2. Klik rechts bovenaan op het icoontje  en 

kies ‘Gebruikersinstellingen’.
3. Klik op ‘Wijzig WIFI wachtwoord’ en wijzig je 

wachtwoord
4. Klik op het icoontje  en kies ‘Berichten’ om 

te controleren of de wijziging gelukt is.

Hulp nodig bij het inloggen op MyCepa? Surf naar 
https://my.cepa.be/msg/help.html

Hoe log ik in op het gratis wifi-netwerk? 
1. Maak verbinding met het netwerk ‘Cepa Haven’ 

op een van de eerder vermelde locaties.
2. Vul de onderstaande velden in:
 - Identiteit: gebruikersnaam EXXXXX (E + werk- 

 boeknummer)
 - Anonieme identiteit: niet invullen
 - Wachtwoord: het wachtwoord geregistreerd 

 via MyCepa
3. Kies voor ‘Verbinden’. Je bent nu verbonden 

met het gratis wifi-netwerk ‘Cepa Haven’.

HAVEN EN COMMUNICATIE

Gratis surfen in de haven op 6 locaties       



TENTOONSTELLING

CEPA WOORDZOEKER

• AANBOD

• AUDIOAPPARATUUR

• BEELDHOUWWERK

• BEKIJKEN

• BELANGWEKKEND

• BEZOEKERS

• BRONS

• DESIGN

• DOEK

• FOTO

• GENRE

• GIDS

• INFORMATIE

• KUNST

• KUNSTCRITICUS

• KUNSTHISTORICUS

• KUNSTNIJVERHEID

• KUNSTSCHATTEN

• KUNSTZINNIGHEID

• MOMA

• MUSEUMBEZOEK

• MUSEUMSTUK

• OPART

• OPENINGSTIJDEN

• PANORAMA

• PIJPENKABINET

• PRESENTATIE

• PRIMITIEVEN

• REPLICA

• SPEELGOEDMUSEUM

• TENTOONSTELLING

• TIJDSBEELD

• TOEGANGSBEWIJS

• TRIPTIEK

• VERGEZICHT

• VERKOOP

• VERNISSAGE

• VERZAMELAAR

• WERKEN

TENTOONSTELLING

De overgebleven letters vormen de oplossing.

hulpverlening

Oplossing1

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

• AANBOD
• AUDIOAPPARATUUR
• BEELDHOUWWERK
• BEKIJKEN
• BELANGWEKKEND
• BEZOEKERS
• BRONS
• DESIGN
• DOEK
• FOTO
• GENRE
• GIDS
• INFORMATIE

• KUNST
• KUNSTCRITICUS
• KUNSTHISTORICUS
• KUNSTNIJVERHEID
• KUNSTSCHATTEN
• KUNSTZINNIGHEID
• MOMA
• MUSEUMBEZOEK
• MUSEUMSTUK
• OPART
• OPENINGSTIJDEN
• PANORAMA
• PIJPENKABINET

• PRESENTATIE
• PRIMITIEVEN
• REPLICA
• SPEELGOEDMUSEUM
• TENTOONSTELLING
• TIJDSBEELD
• TOEGANGSBEWIJS
• TRIPTIEK
• VERGEZICHT
• VERKOOP
• VERNISSAGE
• VERZAMELAAR
• WERKEN

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/12/2015 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. 47 was CONTAINERTRAFIEK. 

Winnaars vorige cepa-mail: Eric Bogaerts (Viersel), Jan De Cauwer (Beveren-Waas), Jean-Pierre De Jonghe (Kruibeke), Joël Schalley (Bazel), Bram Meyntjens 
(Beveren-Waas), Steven Horemans (Schoten), Yves Dossogne (Wuustwezel), James Bootsgezel (Stabroek), Denny Hofses (Ekeren), Eric Van Dyck (Stabroek).

Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Valérie Rams - valerie.rams@cepa.be - tel. : 03/221.73.10 - www.cepa.be

48/2015

■■■■■■■■■■■■■

Momenteel kan je in het gebouw van Cepa 
de tentoonstelling Port of Hope bezoeken.  
Deze expositie zet de activiteiten van de 
liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships in de 
kijker. Mercy Ships is een ngo die zich met 
hospitaalschepen inzet voor de gezondheidszorg 
in onder andere Afrika. 
Via indrukwekkende foto’s en één centraal kunst-

werk krijg je een beeld van het vaak levens-
reddende werk dat Mercy Ships uitvoert op tal 
van plaatsen langs de Afrikaanse kust. Alle foto’s 
werden genomen aan boord van de Africa Mercy, 
het grootste private hospitaalschip ter wereld. 
Op het schip zijn 5 operatiekamers en een 
ziekenhuis met 86 bedden ondergebracht. Maar 
liefst 450 vrijwilligers zetten er zich dagelijks 
belangeloos in en betalen zelfs hun eigen reis-
kosten en huisvesting. Jaarlijks worden duizenden 
patiënten geholpen en vele mensen opgeleid voor 
een duurzame zorgverbetering. 

Meer info op www.mercyships.be

Tentoonstelling ‘Port of Hope’ bij Cepa

Tot en met 10 november is de tentoonstelling vrij toegankelijk tijdens de kantooruren 
van maandag tot vrijdag. 
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen op de Brouwersvliet 33!


