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Beste collega’s
Nog enkele maanden en het proefproject elektronische aanwerving gaat van start. De afgelopen weken
zijn velen reeds hun gratis tablet komen ophalen. De elektronische aanwerving is een belangrijke
vernieuwing van onze klassieke aanwervingsprocedure, zonder evenwel aan de gebruiken te raken.
De losse havenarbeiders van de morgenshift zullen zich vanaf 18 april 2017 enkel elektronisch kunnen
laten aanwerven. De overstap van de klassieke naar de elektronische aanwerving lijkt misschien niet
evident en roept ongetwijfeld verschillende vragen op. Zeker voor diegenen onder ons die minder
vertrouwd zijn met tablets en het internet. Het is belangrijk dat elke havenarbeider voldoende
ondersteuning krijgt volgens zijn/haar noden. Daarom zijn er zowel online als klassikale opleidingen
voorzien. Via de e-learnings op MyCepa leer je op jouw eigen tempo hoe je de nieuwe toepassing
Digikot het beste gebruikt. Wil je nog bijkomende verduidelijking, aarzel dan niet om je in te schrijven
voor de klassikale opleiding. Hoe je dit praktisch doet, lees je in deze Cepa-mail. Misschien nog een tip.
Als je weinig vertrouwd bent met een tablet, kan het een goed idee zijn om hulp te vragen aan jouw
(klein)kinderen of andere familieleden. Dat helpt voor mij vaak wonderwel!
Collegiale groet,

PROEFPROJECT

Je iPad Mini al afgehaald?
Neem jij deel aan het proefproject? Je gratis iPad Mini
ligt voor je klaar in het Kledijbedelingscentrum (ingang Cepashop). Om het je gemakkelijk te maken kan
je hiervoor van 12 tot en met 23 december ook aan de
loketten van de afdeling Haven terecht.
Met je tablet heb je MyCepa steeds binnen handbereik.
Haal hem dus zeker tijdig af!
Hier ligt je iPad voor je klaar:
 Kledijbedeling (ingang Cepashop)
Open: Maandag - vrijdag: 08.30 – 12.00 u. en
12.45 – 16.00 u.
Opgelet! De openingsuren van de Cepashop verschillen van die van het Kledijbedelingscentrum.

 Loketten afdeling Haven (12 – 23/12):
Open: Maandag - donderdag: 08.00 – 12.00 u.
en 12.45 – 16.30 u. (op vrijdag tot 16.15 u.)
T: 03 221 97 77
E: loketten@cepa.be

ACTUEEL

Vind je weg door de wegenwerken in de haven
De komende maanden zijn er een aantal wegwerkzaamheden gepland in en rond het havengebied. Die kunnen voor hinder zorgen. Hou dus
rekening met een langere verplaatsingstijd van en
naar het werk. Hiernaast vind je een overzicht van
de belangrijkste projecten in 2017.
Voor mee info over de wegenwerken in de haven
check www.wegenenverkeer.be.

Vernieuwing wegdek Scheldelaan (richting Nederland) in aansluiting
op leidingwerken Elia in Scheldelaan en Kruisweg
Vernieuwing wegdek complex Noorderlaan Ekeren
Vernieuwing wegdek R2 tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel
en aansluiting R2 op Scheldelaan
Plaatsing geluidschermen Dragonderstraat
Nieuw complex Waaslandhaven Noord
Vernieuwing van de vergrendelmechanismen van de bruggen over
de Berendrecht en de Zandvlietsluis

VEILIGHEID

Veiligheidscampagnes 2016 uitgelicht
In 2016 nam de havengemeenschap opnieuw heel wat initiatieven om van de haven een veiligere werkomgeving te maken. Aan twee belangrijke campagnes werd extra aandacht besteed. Zo werd het alcohol- en drugsbeleid verder uitgerold en werd het belang van de juiste veiligheidskledij in de verf
gezet. Een korte terugblik ...

Draag jouw veiligheidskledij!

Geen kater op de kade. Niet high op de kaai.

Begin dit jaar lanceerde de havengemeenschap
de campagne ‘Draag jouw veiligheidskledij!’.
Die vestigde de aandacht op het belang van
het dragen van de juiste veiligheidskledij en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Zichtbaar
zijn op de kaai is van levensbelang. Daarom werd
het kledijassortiment verder uitgebreid met een
aantal nieuwe artikelen, zoals reflecterende
T-shirts en sweaters.

Ook het alcohol- en drugsbeleid werd in de praktijk omgezet. Sinds januari 2016 kunnen bedrijven preventieve alcohol- en drugscontroles laten
uitvoeren op de werkvloer. Verschillende werkgevers hebben deze testen georganiseerd in goede
samenwerking met havenarbeiders en vakbonden.
Ook volgend jaar zullen de preventieve testen zowel aangekondigd als onaangekondigd worden
uitgevoerd. Alle info vind je op www.geenkater.be.

Pas na het werk
mag alles uit
Draag jouw veiligheidskledij.

GEEN
KATER
OP DE
KADE
geenkater.be

NIEUW VANAF 2017

Enkele stempels niet langer verplicht
Heb je een herverdelingsdag genomen, had je
vakantie, of was je afwezig door ziekte? Tot nu
toe moest je steeds langsgaan bij Cepa om deze
afwezigheidsdagen te laten afstempelen in je
werkboek. Dat betekende dat je je naar de stad
moest begeven, parkeerplaats moest zoeken,
aanschuiven bij de loketten …
Om het je gemakkelijker te maken, moet je
vanaf januari 2017 een aantal afwezigheden
niet meer verplicht laten afstempelen. Deze
gegevens worden voortaan bijgehouden in je
personeelsdossier en je ontvangt automatisch
de juiste vergoeding. Je hoeft dus niet meer langs
Cepa te komen om deze administratieve stempels
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in je werkboek te laten zetten. Natuurlijk kan
je deze info goed opvolgen en controleren in je
personeelsdossier op MyCepa. Handig, toch?
Deze afwezigheden moet je niet meer laten
afstempelen:
• Gewettigd afwezig
• Inhaalrust
• Geakteerde afwezigheid • Wettelijke vakantie
• Onbetaald familiaal
• Jeugdvakantie
verlof
• Seniorvakantie
• Politiek verlof
• Herverdelingsdagen
• Ziekte
• Arbeidsongeval
• Moederschapsverlof
• Vaderschapsverlof
• Educatief verlof
• Pleegzorg

LET OP
• Stempels die noodzakelijk zijn om
werkloosheidsvergoedingen en vergoedingen ten laste van het Fonds voor
Bestaanszekerheid te ontvangen, blijven
verplicht.
• De procedure om afwezigheden aan te
vragen of door te geven verandert niet en
blijft noodzakelijk. Enkel de afstempeling
is niet meer nodig is.

DIGIKOT

‘Leren werken met Digikot’. Zo eenvoudig is het.
E-learning: een veilige leeromgeving
Op MyCepa vind je online opleidingen om je vertrouwd te maken met een tablet en de online toepassing Digikot.
Deze online opleiding kan je volgen waar en wanneer je wil en in je eigen tempo. De e-learning is een veilige leeromgeving waar je nooit iets verkeerd kan doen. De schermen zien er exact hetzelfde uit als in de Digikot toepassing,
maar je kan vrij en zonder zorgen oefenen. Je bevindt je op geen enkel moment in de echte toepassing.
 E-learning ‘Leren werken met een iPad’
Deze online opleiding leert je aan de slag te gaan met je iPad. Je leert de tablet bedienen, verbinding maken met het
internet en maakt kennis met vaak gebruikte apps.
 E-learning ‘Leren werken met Digikot’
In deze e-learning maak je kennis met Digikot. Je leert hoe de elektronische aanwerving zal verlopen en hoe je je als
havenarbeider kan laten aanwerven. Ook voor aanwervers zal een e-learning op maat beschikbaar zijn.

Waar vind ik de e-learnings?



Welkom op MyCepa,
het digitale loket
voor havenarbeiders
en havenbedrijven
Gebruikersnaam
PIN + tokencode
BEVESTIG
Hulp bij het aanmelden

Voordelen van e-learning:


Opleidingen

 Je volgt de opleiding waar je maar wil. Je hebt enkel toegang tot
MyCepa en internet nodig.
 Je volgt een e-learning wanneer je wil.
 Je doorloopt de opleiding in jouw tempo.
 Je bent actief in een veilige oefenomgeving waar je niets verkeerd kan doen.
 Je kan zo vaak herhalen als je wil. De e-learning blijft beschikbaar.

E-learning

1. Log in op my.cepa.be.
2. Kies ‘Opleidingen’.
3. Selecteer ‘E-learning’ en kies de e-learning
die je wil volgen.

Schrijf je in voor de klassikale opleiding
Neem je deel aan het proefproject? Dan kan je je nu inschrijven voor een klassikale opleiding ‘Leren werken met Digikot’. Je leert
er hoe je aan de slag gaat met je iPad en maakt er kennis met Digikot, de online toepassing voor elektronische aanwerving.
Samen bekijken we hoe je je via elektronische weg kan laten aanwerven of hoe je als foreman havenarbeiders aanwerft.
Voor wie?

Havenarbeiders proefproject

Waar?

Opleidingscentrum Ocha

Op het bedrijf* zelf

Opleidingscentrum Ocha

Vanaf februari 2017

Vanaf januari 2017

Vanaf januari 2017

max. 3 uur

max. 3 uur

max. 3 uur

Hoe
inschrijven?

Schrijf jezelf in via MyCepa of via de
loketten van afdeling Haven.

Je werkgever neemt contact met je op.
Je hoeft je zelf niet in te schrijven.

Schrijf jezelf in via MyCepa.

Vergoeding?

Je ontvangt de vergoeding ‘klein verlet’.

Via je werkgever

Je ontvangt de vergoeding ‘klein verlet’.

Wanneer?
Duur?

Inschrijven opleiding

Aanwervers proefproject

* Werk je als foreman bij AET, ATS, BNFW, DP World, Euroports of Zuidnatie?
Dan nodigt je werkgever je uit voor een opleiding op de werkvloer zelf. Hij zal je contacteren voor verdere praktische afspraken.

Hoe inschrijven via MyCepa?


Opleidingen



Je krijgt enkel de opleidingen te zien waarvoor jij kan inschrijven.
Kies ‘Inschrijven’ om te bevestigen.
Je zal per post een bevestigingsbrief ontvangen.

Inschrijven opleiding
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NIEUW

Nieuw: digitale nieuwsbrief voor
havenarbeiders
Eind november viel de eerste digitale nieuwsbrief voor havenarbeiders in de mailboxen! Vanaf nu houdt Cepa je ook
WINTER en initiatieven die belangrijk zijn voor de Antwerpse havenarbeider.
via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen
Uiteraard blijf je onze tweemaandelijkse
Cepa-mail ontvangen.
Maar is er tussentijds nieuws dat je niet mag missen?
• SPROKKELMAAND
• KERSTVAKANTIE
• ANTIVRIES
Dan lees je het in de digitale nieuwsbrief.
• APPELBEIGNET

• KLAPPERTANDEN

• KNUS
• BODYWARMER
Inschrijven
op de nieuwsbrief
• COLTRUI
Geef
je e-mailadres door via• jeKWAKKELWINTER
personeelsdossier
op MyCepa. Je ontvangt
de nieuws• MUTS
• DECEMBER
brief
dan automatisch in je •mailbox.
NAWINTER
• DOOIEN

• STOOF

• SWEATSHIRT
• THERMOSTAAT
• VORST





Contactgegevens

wijzig

• VORSTSCHADE

• ERWTENSOEP

• ONWEERSBUI

• VORSTVERLET

• GLADHEID

• OUD EN NIEUW

• VRIEZEN

• GRIEP

• SKIVAKANTIE

• WINTER

• GROG

• SLEE

• WINTERAVOND

• GUUR

• SNEEUWBAL

• WINTERKONINKJE

• IGLO

• SPECULAAS

• WITTE KERST

• IJSPRET

• SPIEGELGLAD

Sluiting kledijbedelingscentrum en Cepashop

•
•

Op maandag 9 januari zullen
de kledijbedeling en• deWINTERKOST
Cepashop gesloten zijn door de jaarlijkse stocktelling. Voor de verdeling en verkoop van PBM’s
• SNEEUWEN
HAGELBUI
kan
je
die
dag
wel
terecht
bij
de
hulpposten
van
Siwha
(kaai 142 en kaai 606).
• WINTERSCHILDER
• SOKKEN
HOUTKACHEL

CEPA WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven letters
vormen de oplossing.
• ANTIVRIES
• KERSTVAKANTIE
• SPROKKELMAAND
• APPELBEIGNET
• KLAPPERTANDEN
• STOOF
• BODYWARMER
• KNUS
• SWEATSHIRT
• COLTRUI
• KWAKKELWINTER
• THERMOSTAAT
• DECEMBER
• MUTS
• VORST
• DOOIEN
• NAWINTER
• VORSTSCHADE
• ERWTENSOEP
• ONWEERSBUI
• VORSTVERLET
• GLADHEID
• OUD EN NIEUW
• VRIEZEN
• GRIEP
• SKIVAKANTIE
• WINTER
• GROG
• SLEE
• WINTERAVOND
• GUUR
• SNEEUWBAL
• WINTERKONINKJE
• HAGELBUI
• SNEEUWEN
• WINTERKOST
• HOUTKACHEL
• SOKKEN
• WINTERSCHILDER
• IGLO
• SPECULAAS
• WITTE KERST
• IJSPRET
• SPIEGELGLAD

■■■■■■■■■■
10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/02/2017 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. 55 was BASISUITRUSTING.
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Oplossing

Winnaars
vorige cepa-mail: Hans Peeters (Kapellen), Erwin Potz (Kapellen), Mario Van Daele (Melsele), Peter Wackenier (Zoersel), Paul Adenaert (Temse),
feestdagen
Guido Dengler (Stabroek), Pieter Beck (De Klinge), Christiaens Guy (Stabroek), Dimitri Lebon (Beveren-Waas) en Patrick Poppe (Beveren-Waas).

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