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Een gevoel van verslagenheid. Dat gevoel bekroop 
velen van ons toen op korte tijd tweemaal het 
droeve nieuws kwam dat een collega-haven-
arbeider tijdens het werk het leven had gelaten. 
Van beide hebben we té vroeg afscheid moeten 
nemen nadat ze werden aangereden door een 
vorkheftruck. De afgelopen jaren hebben we op het 
gebied van veiligheid weliswaar al een hele weg 
afgelegd, maar elk nieuw arbeidsongeval toont 
aan dat op het gebied van veiligheid het werk nooit 
af zal zijn. Het is mijn persoonlijk engagement 
om de initiatieven die 
we de afgelopen jaren 
hebben genomen verder 
op te voeren. Een van 
de opdrachten is het 
zorgen voor de best mo- 
gelijke scheiding van 
mens en machine. De 
behandeling van goe- 
deren wordt meer en 
meer geautomatiseerd. Die trend is niet meer 
te stoppen. Het is dus onze uitdaging om in die 
hoogtechnologische omgeving te kijken naar alle 
mogelijke manieren om de mens te beschermen. 
De onderzoeken naar de oorzaken van de beide 
ongevallen lopen nog. De resultaten zullen ons 
meer inzichten geven hoe we dergelijke ongevallen 
in de toekomst kunnen vermijden.

Sinds enkele weken is de herfst in het land. Het 
betekent dat regenbuien niet langer om ons heen 
trekken, de temperatuur gevoelig daalt, maar ook 
dat het steeds vroeger donker wordt. Zorg dus 
zeker dat je voldoende warm en zichtbaar gekleed 
bent. Zeker als binnenkort de eerste winterprikken 
eraan komen. In ons Kledijbedelingscentrum kan  
je steeds terecht voor jouw werkkledij die geschikt 
is om het gure herfstweer te trotseren. En door 
een nieuwe applicatie op MyCepa maken we dit 

een stuk eenvoudiger; denk je er bijvoorbeeld aan  
om de gloednieuwe sweater van de Haven van 
Antwerpen met jouw kledijpunten aan te schaffen, 
dan kan je die nu via de kledijapp op MyCepa 
bestellen. Het lijkt alsof je het Kledijbedelings-
centrum virtueel binnenwandelt en je alle kledij-
stukken kan bekijken. Je kan er bovendien terecht 
om de juiste wasinstructies te raadplegen. En 
dat is essentieel als je de levensduur van de 
werkkledij wil verlengen. Uiteraard is dit nog maar 
het begin van een traject waarbij we de bede- 

ling van werkkledij zo 
gebruiksvriendelijk mo-
gelijk willen maken. Zo 
is één van de volgende 
uitdagingen om ook 
het afhalen van jouw 
bestelde kledijstukken 
te optimaliseren. Wordt 
vervolgd!

De definitieve afronding van het dossier rond 
de Europese ingebrekestelling laat nog even op 
zich wachten. Ik besef dat dit frustrerend kan 
zijn, maar laat ons hierdoor zeker niet moede- 
loos worden. De signalen zijn positief, maar er 
moeten nog administratieve en procedurele 
stappen gezet worden en dat vraagt tijd. 
Ondertussen bouwen we samen met de sociale 
partners verder aan een Antwerpse haven waar 
het goed is om te ondernemen én om te werken. 
Zo werd er heel recent een sociaal akkoord 
gesloten waarbij de werkgevers onder meer de 
2de pensioenpijler van alle havenarbeiders en vaklui 
aanzienlijk versterken. 

Collegiale groet,

Beste collega’s
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Hulpverlening op Linkeroever 
uitgebreid

De havenactiviteiten op Linkeroever breiden zich 
steeds verder uit. Cepa voorziet daarom vanaf 
deze maand 24/24 uur en 7 dagen op 7 de nodige 
medische en psychosociale hulp op kaai 1147. 
Vandaaruit is het SIWHA-team snel ter plaatse 
wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet.

Zin om het psychosociaal team 
te versterken?

Ondanks alle veiligheidsinspanningen blijft 
havenarbeid een risicovolle activiteit. Er 
gebeuren nog te vaak ernstige arbeids-
ongevallen. Ook al loop je zelf geen 
lichamelijke verwondingen op, toch is het 
mogelijk dat een ongeval je niet loslaat. 
Een goede opvang en ondersteuning door 
leidinggevenden en collega’s zijn daarom 
van groot belang. Cepa ontwikkelde hier-
toe een unieke opleiding ‘psychosociale 
bedrijfsopvang’. Deze tweedaagse oplei-
ding leert je hoe je je collega’s zo goed 
mogelijk kan opvangen en ondersteunen, 
onmiddellijk nà het ongeval, maar ook in de 
periode daarna. 

Voel je je aangesproken? Check dan de 
website voor meer informatie en hou de 
opleidingsdata bij SIWHA in het oog. 

www.cepa.be/havenarbeiders/opleiding/
opleiding-psychosociale-bedrijfsopvang/

Of toch liever een opleiding 
EHBO-hulpverlener volgen?

Een EHBO-opleiding kan mensenlevens 
redden. We raden daarom alle haven-
arbeiders aan om ze te volgen. Cepa 
biedt als erkend opleidingscentrum een 
volwaardige basisopleiding tot hulp-
verlener aan en levert attesten af die zowel 
op als naast het werkterrein geldig zijn. 
De lessen sluiten nauw aan op de dage- 
lijkse realiteit in de Antwerpse haven. Ook 
voor het volgen van de jaarlijks wettelijk 
verplichte bijscholing kan je bij ons terecht. 
De eerstvolgende opleiding start op  
31 januari 2017 . 

www.cepa.be/havenarbeiders/opleiding/
ehbo-opleiding/

ACTUEEL

De meeste functies binnen de haven zijn 
gekwalificeerd als veiligheidsfunctie, met uitzon-
dering van havenarbeid algemeen werk, kuiperij, 
markage en logistieke arbeid. Daarvoor gold tot 
voor kort nog de waakzaamheidsfunctie. Omdat 
dit vaak problemen opleverde bij de uitoefening 
van een job – bijvoorbeeld bij het besturen van 
een voertuig waarvoor een veiligheidsfunctie 
wettelijk vereist is – werd beslist alle havenarbeid 
voortaan te kwalificeren als veiligheidsfunctie, 
waardoor deze onwettige situatie nu is weg-
gewerkt.

Wat betekent dit in de praktijk? 

In feite verandert er weinig. Alle actuele regels 
met betrekking tot de beroepscategorieën blijven 
gelden en ook het periodiek medisch onderzoek 
verloopt op dezelfde wijze. Enkel de gezichts- 
en gehoortesten worden uitgebreid volgens de 
rijgeschiktheidscriteria die ook in de wegcode 
van toepassing zijn. En mochten het zicht of het 
gehoor toch niet voldoen, dan kan dit probleem 
eenvoudig verholpen worden met een aangepaste 
bril of hoorapparaat. 

Havenarbeid gekwalificeerd als veiligheidsfunctie      

HULPVERLENING

Cepa investeert verder in medische en sociale hulp     

MEDISCHE OF ACUTE PSYCHOSOCIALE OPVANG NODIG? BEL SIWHA 03/541 00 23
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Start proefproject elektronische aanwerving april 2017 
DIGIKOT

Voor wie?
Vanaf april 2017 zullen alle havenarbeiders van 
de morgenshift zich enkel nog elektronisch kun- 
nen laten aanwerven. Ook foremannen die haven- 
arbeiders voor deze shift aanwerven, zullen dit 
vanaf april elektronisch doen. De aanwerving zal 
dan gebeuren via ‘Digikot’, de online toepassing 
op MyCepa. Digikot werd op maat van onze haven 
ontwikkeld en is zo goed als een virtuele kopie van 
de huidige, klassieke aanwerving. 

Haal je gratis iPad af
Maak je deel uit van het proefproject? Dan ligt 
jouw gratis iPad Mini in november klaar op de 
Kledijbedeling (ingang Cepashop). Maar let op: de 
bedeling gebeurt niet voor iedereen op hetzelfde 
moment. Kijk op je loonafrekening van september 
wanneer jouw iPad precies klaarligt. Met de tablet 
heb je MyCepa steeds binnen handbereik! 

Online opleidingen op MyCepa
Ben je niet vertrouwd met een iPad? Of kan je nog 
wat extra hulp gebruiken? De brochure ‘Aan de slag 

met je iPad Mini’ helpt je op weg. Je ontvangt deze 
brochure bij het afhalen van je iPad en je vindt ze 
ook terug op de Cepa-website. Bekijk ook zeker 
de online opleiding ‘Leren werken met je iPad’ op 
MyCepa! Deze e-learning leert je stap voor stap 
werken met de tablet. Dat doe je op jouw tempo, 
waar je maar wil. Je hebt enkel een tablet of 
computer en een internetverbinding nodig.

Snel op het wifi-netwerk ‘Cepa Haven’

Verbinding maken met een iPad Mini van Cepa 
Ontving je een iPad Mini van Cepa? Nadat je deze 
iPad gebruiksklaar* hebt gemaakt, is inloggen op 
‘Cepa Haven’ erg eenvoudig. De eerste maal dat 
je verbinding wil maken, selecteer je het wifi-
netwerk ‘Cepa Haven’ in de instellingen van je 
iPad. Je hoeft niet opnieuw je gebruikersnaam 
en wachtwoord in te geven. Telkens je nadien op 
een gratis wifi-locatie komt, maakt jouw iPad Mini 
automatisch verbinding met ‘Cepa Haven’.

* Hoe je je iPad Mini gebruiksklaar maakt, lees je in de brochure 
‘Aan de slag met je iPad Mini’ van Cepa.

Verbinding maken met een eigen toestel 
Maak verbinding met het netwerk ‘Cepa Haven’ op 
een van de locaties met gratis wifi.
Vul onderstaande velden in:
• Identiteit: Gebruikersnaam EXXXXX (E + werk-

boeknummer)
• Anonieme identiteit: Moet je niet invullen
• Wachtwoord: Op je loonafrekening vind je 

4 paswoorden terug. Geef deze alle 4 opeen-
volgend in. Je wachtwoord bestaat dus uit 
16 opeenvolgende cijfers, zonder spaties of 
het symbool ‘/’. Klik op ‘Verbinden’. Je bent nu 
verbonden met het gratis Wifi-netwerk ‘Cepa 
Haven’.

VRAGEN?
• Wat moet ik doen als mijn iPad defect is?
• Wat als ik mijn tablet verlies?
• Ik ben mijn token kwijt om in te loggen 

op MyCepa, wat nu?
• …
Een antwoord op veelgestelde vragen 
vind je op onze website 
www.cepa.be/havenarbeiders/digikot 
of neem contact op met afdeling Haven 
op loketten@cepa.be of 03 221 97 77.

Sociaal akkoord bereikt!        
ACTUEEL

Na constructieve onderhandelingen hebben 
de sociale partners een sociaal akkoord bereikt 
voor de Antwerpse haven voor de periode 
2015-2016. Behalve de verlenging van de be-
staande regelingen, omvat het akkoord onder 
meer ook de volgende belangrijke nieuwigheden:

  Vanaf 1 oktober 2016 stortte de werkgever 
0,35% extra op de individuele rekening van je 
groepsverzekering. Dit betekent concreet dat 
je voortaan bij je pensionering 1,65 euro ont-
vangt  voor elke 100 euro bruto die je hebt 
verdient. Daarbovenop ontvang je 100 euro 

extra op de individuele rekening van je groeps-
verzekering.

  De werkgevers onderzoeken de noodzaak van 
een nieuw schaftlokaal zodat meer haven-
arbeiders bereikt kunnen worden bij de bede-
ling van warme maaltijden, in het bijzonder op 
Linkeroever. Bovendien engageren de werk-
gevers zich om bij het aanwervingsbureau een 
mogelijkheid voor catering te voorzien.

  Het puntensysteem voor de werkkledij wordt 
geëvalueerd. Ook de invoering van specifieke 
nieuwe items zal daarbij aan bod komen.

NIEUW OP MYCEPA

Wijzig je
personeelsgegevens
Je personeelsdossier op MyCepa bevat heel 
wat persoonlijke gegevens. Denk maar aan je 
familiale situatie en je contact- en betalings- 
gegevens. Belangrijke info die steeds correct 
moet zijn! Daarom kan je nu ook zelf snel  
deze persoonsgegevens  wijzigen via MyCepa. 

“Neem je deel aan het 
proefproject? 
Dan ligt jouw iPad in 
november klaar!”

“Met de e-learning 
op MyCepa leer je stap 
voor stap werken met 
je iPad.”



CEPA WOORDZOEKER

• AMBTSGEWAAD

• ANORAK

• BADJAS

• BADKOSTUUM

• BADMANTEL

• BANDPLOOIBROEK

• CONFECTIEPAK

• FIETSBROEK

• GALAPAK

• GEITENWOLLEN

• GILET

• HESJE

• JACK

• KAFTAN

• KAMERJAS

• KILT

• KOUS

• MOUWSCHORT

• ONDERBROEK

• OVERJAS

• PARKA

• POLO

• PYJAMA

• REGENBOOGTRUI

• REGENPAK

• SKIBROEK

• SKINNY JEANS

• SLIP

• SOLDATENUNIFORM

• STREEPJESBROEK

• SWEATSHIRT

• TENNISSHIRT

• TENUE

• TRAININGSPAK

• TRUI

• T-SHIRT

• UNIFORMBLOUSE

• VOETBALBROEK

• WIELRENBROEK

• WINDJACK

• WOLLEN SOKKEN

• ZOMERKOSTUUM

• ZONDAGSPAK

KLEDING KOPEN

De overgebleven letters vormen de oplossing.

basisuitrusting

Oplossing1

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

• AMBTSGEWAAD
• ANORAK
• BADJAS
• BADKOSTUUM
• BADMANTEL
• BANDPLOOIBROEK
• CONFECTIEPAK
• FIETSBROEK
• GALAPAK
• GEITENWOLLEN
• GILET
• HESJE
• JACK
• KAFTAN
• KAMERJAS

• KILT
• KOUS
• MOUWSCHORT
• ONDERBROEK
• OVERJAS
• PARKA
• POLO
• PYJAMA
• REGENBOOGTRUI
• REGENPAK
• SKIBROEK
• SKINNY JEANS
• SLIP
• SOLDATENUNIFORM
• STREEPJESBROEK

• SWEATSHIRT
• TENNISSHIRT
• TENUE
• TRAININGSPAK
• TRUI
• T-SHIRT
• UNIFORMBLOUSE
• VOETBALBROEK
• WIELRENBROEK
• WINDJACK
• WOLLEN SOKKEN
• ZOMERKOSTUUM
• ZONDAGSPAK

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/12/2016 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. 53 was ZOMERVAKANTIE. 

Winnaars vorige cepa-mail:  De Coninck Wim (Antwerpen), Deprez Tanja (Ekeren), Pauwels Brian (Vorselaar), Quintiens Jozef (Schoten), Regnier Steve (Putte), Van 
Bogaert Benny (Sint-Gillis-Waas), Van Boxel Koen (Brasschaat), Van den Wyngaert Marco (Steendorp), Van Ginneken Vicky (Brecht), Van Wouw Paul (Zwijndrecht).

Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Valérie Rams - valerie.rams@cepa.be - tel. : 03/221.73.10 - www.cepa.be
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Bestel je kledij vanaf nu online 
NIEUW OP MYCEPA

Tegenwoordig is alles online te verkrijgen: voeding, multimedia, boeken … en vanaf nu ook je werk- 
kledij! Inderdaad, met de kledij-app heeft MyCepa er een nieuwe troef bij. Open de app waar je 
ook bent en bekijk de verschillende producten in één oogopslag. Via het handige menu vind je 
niet alleen snel wat je zoekt, je leert ook hoe je de kledij het best kan schoonmaken en onder- 
houden. Het kledingstuk van je keuze gevonden? Bestel het met een simpele muisklik, 24/24 uur en 
7 dagen op 7. Meld je aan bij het kledijbedelingscentrum op het moment dat het je past, laat meteen de 
ingevulde bestelbon printen en haal je bestelling op. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk ... Uiteraard kan je 
nog steeds bij één van onze kiosken terecht om je bestelbon op te maken.

Kies het lichaamsdeel waarvoor je een artikel 
nodig hebt

Bekijk de verschillende artikelen Bekijk de details zoals de beschikbare maten, de sa- 
menstelling van het product en de wasvoorschriften

> >

De voordelen van de kledij-app:

  Toegankelijk
  Overzichtelijk
  Boordevol informatie
  Eenvoudig


