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Enkele weken geleden zullen jullie net als ik ongetwijfeld gekeken hebben naar de VTM-reportage van 
Cathérine Moerkerke over de vrouwelijke havenarbeiders. We krijgen geregeld vragen vanuit de media; 
voor het brede publiek is de haven immers onbekend terrein. Het spreekt enorm tot de verbeelding en 
is daarom een dankbaar onderwerp. 

In haar reportage wou Cathérine het beeld schetsen van vrouwen die in een typische mannenwereld 
werken. Dat havenarbeid uitdagend is, moet ik jullie niet vertellen. Dat het nog steeds een mannen-
wereld is, klopt ook. Van de 8.500 havenarbeiders, logistieke medewerkers en vaklui in onze sector, zijn 
er slechts een 300-tal vrouwelijk. Dat is weinig en heeft in grote mate te maken met het imago van 
havenarbeid als zwaar en ruw werk. 

Wat ik vooral onthield van de reportage is dat de drie gevolgde vrouwen al jaren succesvol mee-
draaien in onze haven en dit in verschillende beroepscategorieën: als markeerder, als straddle-carrier 
chauffeur en als havenarbeider algemeen werk en dat ze hun werk bovenal heel graag doen. 
Het perfecte tegengif dus voor criticasters die beweren dat vrouwen niet thuishoren in de haven. 
Vrouwen zijn meer dan welkom om te helpen bij het laden en het lossen van zeeschepen. En …  
dat komt goed uit!  We zoeken immers elk jaar 350 nieuwe enthousiaste mannen en vrouwen om onze 
pool te versterken!

Met collegiale groeten,

Beste collega’s

MY CEPA

Geen loonafrekeningen meer via Zoom-it
Vanaf april wordt de loonbrief niet meer via Zoom-it verstuurd. Je zal dus geen loondocumenten 
meer via deze weg ontvangen. Als havenarbeider van de pool surf je meteen naar je persoonlijke 
MyCepa-pagina om je loon na te kijken onder ‘Documenten’. Logistieke medewerkers en vaklui ontvangen 
hun loonbrief per post.

Volg je wekelijkse betalingen op
Wist je dat je via MyCepa je wekelijkse betalingen kan opvolgen? Je hoeft niet te wachten op je maandelijkse 
loonbrief om je loonstaat te controleren. Ga naar je personeelsdossier en kijk bij ‘Betalingen’ voor een wekelijkse 
stand van zaken.

Raadpleeg het kledij-assortiment online 
Onder de app ‘Uitrusting’ vind je het volledige aanbod van de Kledijbedeling terug in een handig overzicht. 
Duidelijke foto’s en gebruiksinstructies helpen je bij je keuze. Je selecteert de kledingstukken die je wil 
bestellen en print de bestelbon ter plaatse af wanneer je je kledij gaat ophalen.
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DIGIKOT

Ben jij losse havenarbeider van de derde aanwerving? Dan heb je misschien 
al werk gevonden via Digikot! Op 18 april 2017 ging immers het proefproject 
elektronische aanwerving van start. Alle losse havenarbeiders van de derde 
aanwerving kunnen zich nu enkel nog online laten aanwerven via Digikot, de 
online toepassing voor elektronische aanwerving op MyCepa. Ook aanwervers 
die aanwerven voor de morgenshift, kunnen dit enkel nog online doen. 

Is elektronische aanwerving nog nieuw voor jou?
Onderstaande stappen helpen je al een eind op weg. Bekijk zeker ook de 
handleiding op de website of de e-learning op MyCepa. Ben je toch onzeker? 
Tijdens de eerste weken van het proefproject zijn verschillende medewerkers 
van Cepa aanwezig in het Kot om je te helpen bij de aanwerving. Succes!

Proefproject Digikot van start   

Alle info over elektronische aanwerving op www.cepa.be/havenarbeiders/digikot.
Of contacteer afdeling Haven op 03 221 97 77.

Aanwerving via Digikot in 8 stappen

Gebruikersnaam

PIN + tokencode

BEVESTIG

Hulp bij het aanmelden

Beschikbaar
stellen Werkaanbod 

Resultaat
aanwerving 
vandaag 

1

8

2 3 4

7 6 5

Log in op my.cepa.be

Controleer het resultaat
van de aanwerving

Kies ‘Digikot’ Stel je beschikbaar
Raadpleeg 

de beschikbare jobs

Aanwerving
laatste minuut

Spreek je
voorkeuren uit

Tijdens de
gewone aanwerving

• Raadpleeg het tabblad 
 ‘Werkaanbod per firma’.

• Tik op van de job 
waar je aan de slag wil.

Kies ‘Beschikbaar stellen’ om  
aan te geven dat je werk zoekt.

 Kies ‘Werkaanbod’.

Tik in het tabblad 
‘Alle werkaanbod’ op O 
om je voorkeur voor jobs 
uit te spreken.

Aangeworven?
De job waar je aan de slag 
kan kleurt groen.

Nog niet aangeworven? 
Neem deel aan de 
‘Aanwerving Laatste Minuut’.

Digikot 

Surf naar https://my.cepa.be.

NIET VOOR DOORBESTELLING

Start proefproject
18 april 2017

3de aanwerving
enkel via Digikot18

Start gewone 
aanwerving
om 14.30 u. 

Bereid je voor: 
lees de handleiding
of doorloop de 
e-learning

Problemen met je
aanwerving? Neem
contact op met VDAB 
op 03 233 02 33

Recht op werk-
loosheid? Je hebt 
geen stempel 
meer nodig

HELP
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Veiligheidscijfers stagneren: 
gezamenlijke inzet blijft noodzakelijk 

VEILIGHEID

De afgelopen jaren is er een opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied 
van veiligheid in de haven. In 2016 stagneert dan wel het algemene cijfer, er 
was wel een daling van de ernstgraad van de ongevallen. De verschillende 
initiatieven van de havengemeenschap en de inzet van de havenarbeiders 
hebben hun effect zeker niet gemist. 

Maar er is nog wel werk voor de boeg, zeker op locaties en bij activiteiten 
waar mens en machine samenwerken. Daarom onderzoeken werkgevers en 
de dienst Veiligheid van Cepa hoe we mens en machine nog beter van elkaar 

kunnen scheiden op de werkvloer. 

Verder blijft het aantal ongevallen door struikelen of uitglijden hoog. 
En dat geldt ook voor hand- en vingerletsels. Hou daarom steeds je 
omgeving goed in de gaten! Ondertussen zoeken wij verder naar 
oplossingen om deze ongevallen zo veel mogelijk te vermijden. 
Momenteel testen we bijvoorbeeld verschillende anti-plethandschoenen, 
om daarna de meest geschikte voor havenarbeiders te selecteren. 

Voornaamste ongevallen

27%
SLIP & TRIP ONGEVALLEN

30%
UITWENDIGE LETSELS DOOR 
VERKEERDE HANDELING OF BEWEGING

Ernstgraad: -7,9%

2,2
Ambitie 2020: 1,75

Frequentiegraad: -1,3%

73,87
Ambitie 2020: 50

Voornaamste letsels

11% hoofd, ogen,
 aangezicht,
 hals

23% handen & vingers

17% enkel & voet

1.026
ARBEIDSONGEVALLEN

MET WERKVERLET
WAARVAN 2 DODELIJK

1025 ONGEVALLEN IN 2015

Let op voor:
• ongelijke & gladde oppervlakken
• openliggende mangaten

Let op waar je je handen plaatst bij 
het behandelen van goederen.



CEPA WOORDZOEKER

• APRILGRAP

• APRILLETJE ZOET

• BLAUWE DRUIFJES

• DAUW

• DE DAGEN LENGEN

• EIEREN

• EIEREN ZOEKEN

• GRASKAAS

• GRASMAAND

• GROEIEN

• GROEN

• HEMELVAARTSDAG

• JONG

• KOEKOEK

• KORENBLOEMEN

• LENTEBUITJE

• LENTEGEVOEL

• LENTEKLOKJE

• LENTEKRIEBELS

• LENTEMAAND

• MARS

• MEIKERS

• MEREL

• NACHTVORST

• NESTEN

• OPGEWEKT

• PAASVAKANTIE

• PASEN

• PINKSTEREN

• SINT-PAULUS

• STIER

• STRAVINSKY

• TULP

• TWEELINGEN

• VERPOTTEN

• VOGELS

• VOORJAARSGRIEP

• VOORJAARSKERMIS

• VROLIJK

• ZOMERKOSTUUM

• ZONNEBRIL

LENTE

De overgebleven letters vormen de oplossing.

dalende ernstgraad

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing2

• APRILGRAP
• APRILLETJE ZOET
• BLAUWE DRUIFJES
• DAUW
• DE DAGEN LENGEN
• EIEREN
• EIEREN ZOEKEN
• GRASKAAS
• GRASMAAND
• GROEIEN
• GROEN
• HEMELVAARTSDAG
• JONG
• KOEKOEK

• KORENBLOEMEN
• LENTEBUITJE
• LENTEGEVOEL
• LENTEKLOKJE
• LENTEKRIEBELS
• LENTEMAAND
• MARS
• MEIKERS
• MEREL
• NACHTVORST
• NESTEN
• OPGEWEKT
• PAASVAKANTIE
• PASEN

• PINKSTEREN
• SINT-PAULUS
• STIER
• STRAVINSKY
• TULP
• TWEELINGEN
• VERPOTTEN
• VOGELS
• VOORJAARSGRIEP
• VOORJAARSKERMIS
• VROLIJK
• ZOMERKOSTUUM
• ZONNEBRIL

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig polo-shirt van Cepa. Mail vóór 01/05/2017 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 CONTAINERTRAFIEKEN. 

Winnaars vorige cepa-mail:  Wim Van Hoywegen (Temse), Dirk Santon (Zwijndrecht), Steven Schots (Deurne), Benny Kemland (Zwijndrecht), Roby Present 
(Zwijndrecht), Roeland Pinck (Kalmthout), Michael Waegemans (Stabroek), Johan Nulens (Berendrecht), Patrick Dom (Schoten) en Suat Calisir (Merksem).

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

In ‘Moerkerke en de Vrouwen’ op VTM zoekt reportagemaakster Cathérine 
Moerkerke elke week opmerkelijke vrouwen op. In de derde aflevering volgde 
Cathérine enkele vrouwelijke haverarbeiders op de kaai. Ze vraagt zich af of 
deze dames aanvaard worden in een omgeving die nog steeds gezien wordt 
als een mannenwereld. Er werken dan ook maar een 300-tal vrouwen in 
de haven. “Vrouwen moeten werken zoals de mannen. Het kan niet dat de 
mannen dubbel zo hard moeten werken omdat er een vrouw in hun team zit.” 
zegt havenarbeidster Patricia. Vrouwen krijgen geen voorkeursbehandeling 
en dat vinden ze prima. Ook al moeten ze hun mannetje soms staan, het is 
overduidelijk dat deze dames hun job met hart en ziel doen. 

Herbekijk de volledige aflevering nog tot 26/04 op www.vtm.be.

Cathérine Moerkerke volgt vrouwen in de haven 

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


