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• Helmmysterie opgelost! Eigenaar aangespoelde helm opgespoord via facebook
• Probleem met je Alfapass?
• Kom jij straks op tv?

Beste collega’s
Samen met jullie keek ik op woensdagmiddag
15 juni met spanning uit naar de uitslag van het
referendum. Gelukkig werd het goede nieuws dat
jullie en de collega-havenarbeiders van de andere
zeehavens zich positief hadden uitgesproken over
elk van de drie gestelde vragen, al snel gemeld
en maakte de spanning plaats voor een tevreden
gevoel. Die tevredenheid heerste in de eerste
plaats omdat jullie uitgesproken steun voor het
compromis-akkoord enorm belangrijk was. Het
sociaal overleg, waarbij werkgevers en werknemers
in dialoog tot duurzame akkoorden komen, is immers in onze
haven altijd één van de sleutels
geweest van sociale rust en
succes. In de tweede plaats
omdat de goedkeuring via het
referendum betekent dat de procedure van ingebrekestelling
nu definitief stopgezet kan
worden. En tot slot, misschien
wel de voornaamste reden, omdat we door dit akkoord erin
geslaagd zijn de noodzakelijke aanpassingen
door te voeren, zonder de gezonde fundamenten
van onze havenarbeidsorganisatie niet uit het
oog te verliezen. De komende maanden en jaren
zullen de aanpassingen geleidelijk aan doorgevoerd worden. Ik begrijp dat velen toch met
een gevoel van onzekerheid en ongerustheid die
aanpassingen tegemoet gaan. Toch benadruk ik
dat we vooral moeten vertrouwen. Vertrouwen
in de kracht van ons systeem, in onze havenarbeiders en in onze bedrijven.
We zitten nu in de laatste rechte lijn om het dossier
van de Europese ingebrekestelling definitief af
te ronden. Er rest nu nog de ondertekening en
publicatie van het Koninklijk Besluit en de cao’s en
dan zal Europees Commissaris Bulc de procedure
stopzetten. Het is goed dat de rust in onze haven-

gemeenschap binnenkort terug kan keren en we
onze aandacht volledig kunnen richten op de
goede werking van onze Antwerpse haven. En dat
is belangrijk! De zomerperiode komt eraan en dat
houdt in dat we met z’n allen ons beste beentje
zullen moeten voorzetten om alle schepen op tijd
te kunnen laden en lossen. Er is een grote vraag
naar werk en de tekorten in het aanwervingslokaal
nemen toe. Grote tekorten betekenen ook dat
er de komende maanden geregeld pasmannen
ingezet zullen worden. Het is belangrijk dat we
kunnen rekenen op ervaren
havenarbeiders die de gelegenheidsarbeiders onder hun vleugels willen nemen. Dat komt
een vlot verloop van de operaties
en ieders veiligheid ten goede.
Kennen jullie familieleden of
vrienden die deze zomer graag
een handje willen toesteken?
Spoor hen dan zeker aan om
contact op te nemen met Cepa.
Op ons elektronisch platform MyCepa staat er een
heleboel te gebeuren. Zo wordt het spoedig mogelijk om jouw gegevens zelf aan te passen en in
het najaar zal je ook jouw werkkledij via MyCepa
kunnen bestellen. Neem dus de komende weken
zeker een kijkje op jouw MyCepa. Je logt eenvoudig
in via jouw token en dan heb je onmiddellijk
toegang tot de verschillende applicaties. Ook voor
internettoegang werd gezorgd. Ga zeker naar de
vele locaties in de haven waar je kosteloos kan
genieten van een internetverbinding via WIFI. In
deze Cepa-mail lees je daar trouwens meer over.
De zomer is in aantocht. Mooie dagen komen ons
tegemoet. Ik wens iedereen prettige en zonnige
vakantiedagen toe.
Collegiale groet,

ACTUEEL

GEZOCHT: pasmannen/vrouwen voor de zomer
De zomer komt eraan. Tijd voor een welverdiend verlof
voor heel wat van onze havenarbeiders. Zoals steeds
proberen we die verloven zo goed mogelijk te spreiden,
maar af en toe zullen er toch arbeiders tekort zijn.
Ook deze zomer willen we klaar zijn om onze klanten
vlot te kunnen verder helpen en daarmee de sterke
reputatie van onze haven te bevestigen.
Cepa gaat daarom opnieuw op zoek naar gemotiveerde gelegenheidsarbeiders. Mensen die én flexibel
én snel inzetbaar zijn op momenten dat er zich tekorten
voordoen.
Vanzelfsprekend is veiligheid ook in dit geval onze
absolute prioriteit. De kandidaten ontvangen een
introductieopleiding en de nodige veiligheidskledij.

Bovendien moeten alle gelegenheidsarbeiders aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• 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
Ken je vrienden of familie die een handje willen toesteken? Voor meer info surf naar www.cepa.be of
neem contact op met de Afdeling Haven van Cepa:
Patricia Peepermans
03/221.98.51 - patricia.peepermans@cepa.be

HAVEN ONLINE

Surf veilig op het gratis wifi-netwerk
Als havenarbeider van het algemeen contingent
kan je kosteloos surfen op verschillende locaties
in de haven. Maar hou daarbij wel rekening
met een aantal veiligheidsvoorwaarden! Via
MyCepa maak je een zelf gekozen wachtwoord
aan, waarmee je kan inloggen op het netwerk
‘Cepa Haven’. Een sterk wachtwoord is noodzakelijk om in alle veiligheid te kunnen surfen.
Daarom moeten wifi-wachtwoorden vanaf nu
aan strenge voorwaarden voldoen en moet je
dat wachtwoord om de twee maanden wijzigen.
Zodra je wachtwoord vervalt, zal je niet meer
op het netwerk kunnen inloggen. Je moet dan
opnieuw je wachtwoord wijzigen via MyCepa.
Een sterk wachtwoord maken en onthouden?
Dit is de manier!
Een sterk wachtwoord bevat:
• minstens 12 en maximum 30 karakters
• minstens 1 hoofdletter
• minstens 1 kleine letter
• minstens 1 cijfer
• nooit je voornaam of familienaam
• bij voorkeur een symbool: ~!#$%^&*_-+=
Enkele gouden tips om een sterk wachtwoord te
kiezen dat je makkelijk kan onthouden:

spreuken. Begin de zin met een hoofdletter
en voeg een cijfer toe. Telkens als je je
wachtwoord moet wijzigen, kan je ook dit
getal makkelijk aanpassen. Bijvoorbeeld:
Ikben8jaarhavenarbeider.
• Gebruik een basiswachtwoord voor al je
wachtwoorden. Per site voeg je dan een nieuw
wachtwoorddeel toe. Zo’n basiswachtwoord
kan bijvoorbeeld zijn: H@venAntwerpen1.
Bedenk een eenvoudige methode om de
naam van de dienst aan het wachtwoord
toe te voegen. Gebruik bijvoorbeeld altijd
de eerste en de laatste letter van die naam.
Voor Facebook luidt het wachtwoord dan:
H@venAntwerpen1FK. Voor het netwerk ‘Cepa
Haven’ wordt dat H@venAntwerpen1CN, enz.

Gratis wifi-hotspots:
• Het Cepa-gebouw
• Het aanwervingslokaal
• Het opleidingscentrum Ocha
• Het schaftlokaal aan Ocha (kaai 410)
• Het schaftlokaal aan kaai 307
• De kledijbedeling
Hoe maak je een wifi-wachtwoord aan?
1. Log in op MyCepa via https://my.cepa.be
2. Klik op ‘WIFI + Instellingen’
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.
Hoe log ik in op het gratis wifi-netwerk?

FREE
WIFI SPOT

• Gebruik een wachtzin
Een zin onthoud je meestal makkelijker.
Bedenk je eigen zin en gebruik geen bekende
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Stap 1: Maak verbinding met het netwerk ‘Cepa Haven’.
Stap 2: Vul onderstaande velden in:

1. Maak verbinding met het netwerk ‘Cepa
Haven’ op één van de locaties.
2. Vul de onderstaande velden in:
- Identiteit: gebruikersnaam EXXXXX
(E + werkboeknummer)
- 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 & SOCIAL MEDIA

Helmmysterie opgelost!

Eigenaar aangespoelde helm opgespoord via Facebook
Enkele weken geleden ontving Port of Antwerp op haar facebookpagina een bericht van James Gale
uit Dorset, Engeland. James had aan de Engelse kust een veiligheidshelm van de haven van Antwerpen
gevonden. Via de facebookpagina van Port of Antwerp werd een zoektocht opgestart naar de eigenaar
ervan. En die was snel gevonden. De gouden tip stond in de helm zelf: de initialen ‘JVT’. Nadat James
bijgaande foto op Facebook had gepost ging de bal meteen aan het rollen. Al na 1 dag online speurwerk
meldde havenarbeider Jeremy Van Thillo zich als eigenaar van de aangespoelde helm, die meer dan een
jaar geleden na een felle rukwind in de dok belandde. Missie geslaagd!

Facebooken, instagrammen, twitteren…
Plezant, maar gebruik je gezond verstand!
Social media zijn niet meer uit ons dagelijks leven
weg te denken. En natuurlijk kan je er allerlei leuke en
nuttige dingen mee doen, zolang je maar je gezond
verstand gebruikt wanneer je iets op het internet post.
Want het nieuws op de social media gaat snel de ronde.
Het opgeloste mysterie van de aangespoelde helm is
daarvan een perfect voorbeeld.

Enkele tips voor een verstandig gebruik van de social media:
•
•
•
•
•

Zet niets op Facebook dat je moeder niet mag lezen
Post niets op de social media na een paar pintjes
Als je boos bent, blijf dan weg van Facebook, Twitter enz.
Zet geen foto’s van collega’s, vrienden en familie op Facebook als ze dat niet willen
Als je twijfelt om iets te posten, tel dan even tot tien of slaap er een nachtje over

VRAAG EN ANTWOORD

Ik krijg geen toegang
met de Alfapass.

Probleem met je Alfapass?
Je persoonlijke Alfapass geeft je toegang tot bepaalde beveiligde zones in het havengebied.
Uiteraard ga je ervan uit dat de kaart ook goed functioneert, maar problemen zijn nooit
100% uit te sluiten… Zo ontvingen we onlangs een bericht van een havenarbeider wiens
gloednieuwe Alfapass meermaals niet naar behoren werkte. Alfapass heeft de kaart meteen
kosteloos vervangen.
Hiernaast schematisch wat je moet doen wanneer je problemen ondervindt met je Alfapass:

Is de kaart zichtbaar
beschadigd of vervallen
(5 jaar geldig)?

Ja
Ga naar Afdeling Haven
van Cepa
voor een vervangkaart.

Nee
Mogelijk heb je geen toegang
tot het terrein. Ga naar de
security van de terminal.

En ook nog even dit!
• Een nieuwe kaart laat je best meteen bij
de security van de terminal activeren.
• Bij verlies wordt 35€ aangerekend voor
je nieuwe kaart. .
• Bij diefstal wordt de kaart gratis
vervangen als er een politieattest van
diefstal kan worden voorgelegd
(niet bij verlies!).

Is het probleem opgelost?

Nee
Ga naar Afdeling Haven
van Cepa om de kaart
te laten nakijken.
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HAVEN IN BEELD

Kom jij straks op tv?
ZOMERACTIVITEITEN

• ACTIEF

• HOSTESS

• STRANDHUIS

• EMMERTJE

• PORTUGAL

• TURKIJE

• GRIEKENLAND

• SCHELPEN

• ZONNEBRUIN

• GROTE VAKANTIE

• SENORA

• ZONNECREME

• HET ZUIDEN

• STRANDGOED

• ZONNESTEEK

Doe jij je job met hart en ziel? Ben je een vlotte verteller
• TENNISSPEL
• KOFFER
• ALGARVE
en ben je nietbang van de camera’s? Dan ben jij onze
• TENT
• KOMKOMMERTIJD
• APPARTEMENT
man/vrouw!
• TENTHARING
• KRETA
• AUTO
Regelmatig kloppen productiehuizen bij Cepa aan op
• TICKETS
• LEKKER ETEN
• BARBECUEEN
zoek naar enthousiaste dokwerkers die met plezier willen
• TOSCANE
•
PAMPLONA
• BOOT
meewerken aan een tv-programma. Enkele van onze
• TOUR DE FRANCE
• PASPOORT
• CABRIOLET
havenarbeiders
schitterden
al in ‘Beroepen Zonder
• TRIP
• PASTA
• DUIKBRIL
Grenzen’ en ‘VOLT’.
Wil
jij je ook graag kandidaat
stellen?
• VAKANTIEPARK
• PROVENCE
• FIETSEN
Stuur
dan een mailtje •naar
communicatie@cepa.be
• VENETIE
PYRENEEEN
• FLANEREN
met
vermelding
van
je
naam,
je
werkboeknummer
en
je
• VILLA
• RAKI
• GENIETEN
contactgegevens.
Wij
nemen
dan
met
jou
contact
op
als
er
• WATERSKIEN
• RUST
• GONDEL
een aanbieding komt. En … actie!

CEPA WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven
letters vormen de oplossing.
• ACTIEF
• ALGARVE
• APPARTEMENT
• AUTO
• BARBECUEEN
• BOOT
• CABRIOLET
• DUIKBRIL
• EMMERTJE
• FIETSEN
• FLANEREN
• GENIETEN
• GONDEL
• GRIEKENLAND
• GROTE VAKANTIE
• HET ZUIDEN

• HOSTESS
• KOFFER
• KOMKOMMERTIJD
• KRETA
• LEKKER ETEN
• PAMPLONA
• PASPOORT
• PASTA
• PORTUGAL
• PROVENCE
• PYRENEEEN
• RAKI
• RUST
• SCHELPEN
• SENORA
• STRANDGOED

• STRANDHUIS
• TENNISSPEL
• TENT
• TENTHARING
• TICKETS
• TOSCANE
• TOUR DE FRANCE
• TRIP
• TURKIJE
• VAKANTIEPARK
• VENETIE
• VILLA
• WATERSKIEN
• ZONNEBRUIN
• ZONNECREME
• ZONNESTEEK

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/08/2016 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. 51 was SELECTIETEST.
1

Oplossing
gelegenheidsarbeider
Winnaars
vorige cepa-mail: Alink Henk (Brasschaat), Van Dam Patrick (Beveren-Waas), Kestelyn Frank (Zandvliet), Berghuis Luc (Wommelgem), Santon
Dirk (Zwijndrecht), Maes Tom (Schoten), Delrue Wannes (Ossendrecht), Fabry Geoffry (Graauw), Van Dormael Joël (Kontich), Hansen Marc (Brasschaat).

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