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Beste collega’s
Ook in 2016 vestigde onze haven een record. Er werd maar liefst 214 miljoen ton behandeld! De
containertrafieken zijn opnieuw de stuwende kracht achter deze groei, terwijl ook de behandeling van
stukgoed zich staande wist te houden. Het lijkt haast een gewoonte te worden en zouden zo nog vergeten
dat dit toch nog de nodige bewondering verdient! Want dit record had ook zijn weerslag op de tewerkstelling en is dus een bekroning voor jullie harde werk. De groei merk ik aan de bedrijvigheid op de kaaien,
maar ook aan de tekorten in het aanwervingslokaal. Zelfs tijdens de klassiek ‘kalme’ momenten van het
jaar, worden nu tekorten opgetekend. We zetten daarom op OCHA alle zeilen bij om extra havenarbeiders
op te leiden.
Afgelopen week ontving ik het aangename nieuws dat de introductie van de nieuwe softshell een schot in
de roos was! Gedurende de eerste twee weken hebben al meer dan 1.000 havenarbeiders deze ‘fakke frak’
aangeschaft. Comfortabele en zichtbare beschermingskledij is voor Cepa immers een prioriteit en dat is
in 2017 niet anders! Zo geven we de startende havenarbeiders een duwtje in de rug en zorgen we ervoor
dat ook de vrouwelijke havenarbeiders over passende kledij beschikken. Daarnaast zullen we dit jaar actie
ondernemen om de regenkledij een upgrade te geven en willen we de vingerletsels bij kuipers sterk reduceren
door het gebruik van anti-impacthandschoenen. Veiligheid voor alles!
Groeten

COMMUNICATIE

Mis geen havennieuws: registreer
je e-mailadres!
Als je je e-mailadres doorgeeft aan Cepa, dan ontvang je via e-mail de
digitale nieuwsbrief over belangrijke ontwikkelingen en initiatieven voor
de Antwerpse havenarbeider. Maar zeker voor havenarbeiders die zich in
de toekomst zullen laten aanwerven via Digikot, is het belangrijk dat de
contactgegevens correct zijn! Wanneer je bent aangeworven, ontvang je per
mail of SMS informatie over de aanwerving. Je contactgegevens registreer je
snel via MyCepa.
Hoe je contactgegevens doorgeven?
• Via MyCepa: onder de app ‘Personeelsdossier’ kies je ‘Persoonsgegevens’. Bij ‘Contactgegevens’ vul je de
ontbrekende info aan.
• Via afdeling Haven van Cepa


(loketten@cepa.be of 03 221 97 77)

VEILIG WERKEN

Initiatieven veiligheidskledij in 2017
Zichtbaar blijven en beschermd zijn in alle werken weersomstandigheden. Daar gaat het om als
je veiligheidskledij draagt. Werkgevers, de dienst
Veiligheid van Cepa en de sociale partners nemen
daarom het kledij-assortiment voortdurend onder
de loep, voegen nieuwe artikelen toe en sturen bij
indien nodig.
Zo kan je sinds kort de nieuwe softshell bestellen,
een speciale, winddichte en waterafstotende jas.
Let wel! De softshell is niet waterdicht en is dus
geen vervanging voor de regenvest. Daarnaast
hebben werkgevers extra aandacht gegeven
aan de winterkledij voor dekmannen, werd het
tarief van de Fit-all gehoorbescherming gereduceerd tot 365 punten en otoplastieken vernieuwen
doe je nu voor 500 kledijpunten.

we dit jaar het aanbod uit met veiligheidskledij,
specifiek voor vrouwelijke havenarbeiders. Van
bepaalde kledingstukken voorzien we een model
met een voor vrouwen passende snit, aangepaste
maten, enzovoort. We selecteerden alvast een
aangepaste werkbroek, die in de loop van het jaar
via het Kledijbedelingscentrum zal aangeboden
worden. Meer info volgt!

Regenkledij evalueren
Er zijn heel wat artikelen beschikbaar om je te
beschermen tegen de regen. Dat deze artikelen
waterdicht, maar ook ademend moeten zijn,
spreekt voor zich. Dit jaar evalueren we de regenkledij en houden hierbij rekening met de feedback

van havenarbeiders. We willen ook het onderhoud
van jassen en schoenen extra onder de aandacht
brengen, want dat is belangrijk om ze waterdicht
te houden.

Anti-impacthandschoenen getest
Breuken en kneuzingen van vingers komen nog
steeds heel vaak voor. Bij kuipers hebben ze zelfs
het grootste aandeel in de arbeidsongevallen.
Daarom gaan we dit jaar op zoek naar de beste
anti-impacthandschoen voor havenarbeiders.
Verschillende modellen worden uitvoerig getest
om daarna de beste handschoenen te kunnen
selecteren.

Onlangs zaten werkgevers, de dienst Veiligheid
en de sociale partners opnieuw samen om de
aandachtspunten voor dit jaar te bepalen. We
lichten alvast een tipje van de sluier op …

Nieuwkomers
Nieuwe havenarbeiders kunnen voortaan vanaf
de eerste taak die ze uitvoeren over hun gespaarde kledijpunten beschikken. En wanneer ze aan de
slag gaan ontvangen zij 2 paar extra handschoenen.

Aangepast voor vrouwen
Kledij moet niet alleen veilig, maar ook comfortabel
zijn en op maat van de drager. Daarom breiden

De softshell is beschikbaar in het Kledijbedelingscentrum voor 970 punten. Deze jas bestaat uit drie lagen
en is winddicht en waterafstotend. Ideaal voor in het tussenseizoen!

IN ’T KORT
Vraag tijdig je vakantie aan
Een nieuw jaar, nieuwe vakantieplannen! Of je nu de sneeuw of de zon
opzoekt of gewoon lekker thuis blijft, tijdig je vakantiedagen doorgeven
is de boodschap! Dat gaat trouwens het snelst via MyCepa. Uiteraard kan
je ook steeds bij de loketten van afdeling Haven terecht (03 221 97 77).
Wanneer vakantie aanvragen?
• Reeks 1 Vanaf 13/02/2017 om 08.00 u.
• Reeks 2 Vanaf 20/02/2017 om 08.00 u.
• Reeks 3 Vanaf 27/02/2017 om 08.00 u.
• Reeks 4 Vanaf 06/03/2017 om 08.00 u.

Terugkomdag: een must voor instromers
Havenarbeiders die hun eerste werkjaar succesvol hebben afgerond,
nemen verplicht deel aan een terugkomdag op Ocha. We kijken terug
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op dat eerste jaar aan de kaai, herhalen belangrijke aandachtspunten
en bespreken je doorgroeimogelijkheden in de havensector. Het is dus
belangrijk dat je aanwezig bent. De vergoeding die je hiervoor ontvangt,
is gelijk aan het loon van de tweede shift.

Hospitalisatiepremie voor mede-aangeslotenen
verhoogd
Sinds 1 januari 2017 zijn de maandelijkse premies voor de medeaangeslotenen van de hospitalisatieverzekering verhoogd:
Tarieven: •
•
•
•
•

Kinderen jonger dan 25 jaar:
Mindervalide kinderen vanaf 25 jaar:
Volwassenen jonger dan 65 jaar:
Volwassenen vanaf 65 jaar t/m 74 jaar:
Volwassenen vanaf 75 jaar:

7,42 EUR
14,82 EUR
14,82 EUR
29,67 EUR
44,00 EUR

DIGIKOT

Havenarbeiders volgen opleiding Digikot
Vanaf februari kunnen havenarbeiders en aanwervers van de derde aanwerving een
opleiding ‘Leren werken met Digikot’ volgen. Heel wat aanwervers volgden al een opleiding
op het bedrijf zelf en meer dan 250 havenarbeiders hebben zich ingeschreven voor de
klassikale opleidingen op Ocha.

Klassikale opleiding
De klassikale opleidingen voor havenarbeiders zijn
alvast goed gestart! Samen loggen we in op MyCepa
en doorlopen we het aanwervingsproces via Digikot.
Heel wat havenarbeiders die de opleiding volgden
waren positief en stelden vast dat de elektronische
aanwerving eenvoudig verloopt. Want uiteindelijk
is Digikot een virtuele kopie van de huidige aanwervingsprocedure.

E-learnings

e-learning voor aanwervers is nu beschikbaar. Je
leert er stap voor stap hoe je havenarbeiders gaat
aanwerven in Digikot. Deze e-learning is enkel
beschikbaar voor aanwervers.
Waar vind ik de e-learnings?
1. Log in op my.cepa.be
2. Kies ‘Opleidingen’
3. Selecteer ‘E-learning’ en
kies de e-learning die
je wil volgen.

Ook benieuwd hoe Digikot eruit zal zien? In de
online opleidingen op MyCepa ontdek je hoe de
elektronische aanwerving zal verlopen. Ook de

Je ipad nog niet afgehaald?
Bijna alle havenarbeiders die recht hebben op
een iPad Mini hebben deze al afgehaald. Heb jij je
tablet nog niet? Je kan nog steeds terecht in het
Kledijbedelingscentrum (ingang Cepashop).
Open: ma - vrij: 08.30 - 12.00 u. en 12.45 - 16.00 u.

Heb je liever papier?
De handleiding ‘Werk zoeken met Digikot’ vind je
terug op ‘www.cepa.be/havenarbeiders/digikot’
op de pagina ‘Opleiding’.

“Digikot is een hele stap
in de andere richting. Het
zal wennen zijn, maar
uiteindelijk zullen we
heel wat tijd besparen!”

MYCEPA

Loonbrieven ook op MyCepa
Je loonbrieven en de bijbehorende bijlagen
zijn nu ook online beschikbaar op MyCepa.
Onder de app ‘Documenten’ vind je ze per
maand opgelijst in een handig overzicht.
Ontvang je de loonbrief momenteel per post,
dan zal je die op papier blijven ontvangen,
met dit veschil dat je je loondocumenten
vanaf nu ook snel en eenvoudig online kan
raadplegen.

Einde van Zoom-it

wat administratieve rompslomp. Daarom hebben
we voor havenarbeiders van de pool de loonbrieven
en bijlagen verzameld op MyCepa. Op het digitale
loket bundelen we alle informatie en documenten
die voor jou als havenarbeider belangrijk zijn. En
daarbij hoort natuurlijk ook je loonbrief.

Neen, er is geen enkel verschil. Wanneer je je
elektronische loonbrief of bijlage print, dan ziet
die er net hetzelfde uit als de papieren versie.

Vanaf april zal de loonbrief niet meer via Zoomit kunnen worden verstuurd en zal je dus geen
loondocumenten meer via deze weg ontvangen. Als
havenarbeider van de pool kan je vanaf dan meteen
naar je persoonlijke MyCepa-pagina surfen om je
loon na te kijken. Logistieke mede-werkers en vaklui
zullen hun loonbrief via de post ontvangen.

Is er een verschil tussen de papieren
Al die papieren documenten zorgen vaak voor heel loonbrief en de loonbrief op MyCepa?

Onder de app ‘Documenten’ kan je al je beschikbare
loondocumenten bekijken. Momenteel vind je op
MyCepa al je loonafrekeningen en bijlagen sinds
januari 2016. Ga zeker eens kijken!

Hoelang blijven de documenten
beschikbaar?
Vanaf het moment dat de documenten online
staan, blijven ze 1 jaar beschikbaar. Daarna kan je
ze nog opvragen bij afdeling Haven. Natuurlijk kan
je ze printen of opslaan op je computer als je ze
langer wil bewaren.

Ontvang ik nog een papieren
loonbrief?
Ja. Ontvang je de loonbrief nu per post, dan valt
die nog gewoon in je brievenbus. Maar we bewaren de loonbrieven ook voor jou online op MyCepa.

Jouw voordelen:
 Loonbrieven verschijnen automatisch op
MyCepa. Je moet geen actie ondernemen.
 Al je loonbrieven zijn terug te vinden op
één plek.
 Ze bevinden zich op een beveiligde omgeving.
 De loonbrief is enkel voor jou zichtbaar.
 De documenten zijn sneller beschikbaar.
 Loonbrieven gaan niet meer verloren.
 Je hebt minder administratie en
bespaart dus tijd.

Enkele kiosken verdwijnen
De meeste kiosken worden nog amper gebruikt. Via MyCepa doe je dit immers snel en eenvoudig online! Daarom zullen enkele toestellen in de loop
van dit jaar verdwijnen. Uiteraard blijven de andere kiosken beschikbaar, zoals die in het Kot, de Kledijbedeling en afdeling Haven van Cepa.
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TRAFIEKEN

ALCOHOL- EN DRUGSCAMPAGNE

Opnieuw recordoverslag
WEGVERVOER

214.057.529 ton
• TRANSPORT

• AANHANGER

• LAADDEUR

• BAAN

• LAADRUIMTE

• BERM

• LIFTER

CONTAINERS
• BRUG

• BOUWVERKEER

•

• CABINE

• OVERUREN

• VERZEKERING

• CHAUFFEUR

• PARKEERPLAATS

• VRACHT

• DEKZEIL

BREAKBULK

• PARKEREN
Roro verkeer (-1,8%)

• VRACHTBRIEF
Conventioneel stukgoed (-2%)

• DIESEL

• PONT

• VRACHTPRIJS

• EXPORT

• ROTONDE

• VRACHTVERKEER

• FILE

• RUSTTIJD

MASSAGOED
• INHALEN

Totaal behandelde goederen
in 2016
• TRANSPORTEUR

•

VEER

10,04 miljoen TEU

Behandelde goederen (+4,1%)
Behandelde containers (+4%)
• VERBLIJFSKOSTEN
MOTORVOERTUIG

4,57 miljoen ton

12,55 miljoen ton

•

• TRUCK

117,91 miljoen ton•
MATERIAAL

9,80 miljoen ton

DOOR ALCOHOL EN
DRUGS OP HET WERK
BRENG JE OOK JE
COLLEGA’S IN GEVAAR

69,22 miljoen ton

• WEGENBELASTING

Droog massagoed (-9,1%)
Vloeibaar massagoed (+3,8%)
• WEGENKAART
SLAAPCABINE

• INVOERRECHTEN

• STOPLICHT

• KLANT

• TACHOGRAAFSCHIJF

• KRAAN

• TOPSLEEPER

• WEGVERBINDING

CEPA WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven letters
vormen de oplossing.
• AANHANGER
• LAADDEUR
• TRANSPORT
• BAAN
• LAADRUIMTE
• TRANSPORTEUR
• BERM
• LIFTER
• TRUCK
• BOUWVERKEER
• MATERIAAL
• VEER
• BRUG
• MOTORVOERTUIG
• VERBLIJFSKOSTEN
• CABINE
• OVERUREN
• VERZEKERING
• CHAUFFEUR
• PARKEERPLAATS
• VRACHT
• DEKZEIL
• PARKEREN
• VRACHTBRIEF
• DIESEL
• PONT
• VRACHTPRIJS
• EXPORT
• ROTONDE
• VRACHTVERKEER
• FILE
• RUSTTIJD
• WEGENBELASTING
• INHALEN
• SLAAPCABINE
• WEGENKAART
• INVOERRECHTEN
• STOPLICHT
• WEGVERBINDING
• KLANT
• TACHOGRAAFSCHIJF
• KRAAN
• TOPSLEEPER

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/03/2017 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. 57 was FEESTDAGEN.
1

Oplossing

Winnaars
vorige cepa-mail: Gaston Holsters (Wommelgem), Jochem Beckers (Antwerpen), Dirk Donkers (Zwijndrecht), Hans Peeters (Kapellen), Paul Torbeyns
containertrafieken
(Kapellen), Benny D’Hooge (Sint-Niklaas), Tony De Corel (Schoten), Patrick Roelands (Hoevenen), Ronny Joris (Nieuwkerken-Waas), Wim Verbaelen (Merksem).

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