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Beste collega’s
De eerste sneeuw is gevallen  … Voor onze kinderen betekenen die dwarrelende sneeuw-
vlokken een bron van uitbundige vreugde. Voor zij die zich in het verkeer moeten begeven, 
een echte verschrikking: gladde wegen, kilometerlange files … Hopelijk is iedereen de 
afgelopen dagen veilig op het werk én natuurlijk ook thuis geraakt. 

Nog beter is het als je onnodige verplaatsingen vermijdt. En laat ons elektronisch 
loket MyCepa je daar nu net bij helpen! Vanuit jouw warme huiskamer kan je immers 
eenvoudig inloggen op MyCepa en een heleboel informatie raadplegen. Zo hoef je alvast 
niet meer de baan op naar de Cepa-loketten. 

Niet alleen op de weg ben je best extra voorzichtig, ook op de kaaien is het uitkijken 
geblazen door het winterse weer: het kan er best glad zijn en de zichtbaarheid kan door 
regen en sneeuw sterk verminderen. Draag dus zeker jouw reflecterende veiligheids-
kledij! In het kledijbedelingscentrum vind je bovendien de vernieuwde regenvest. 
Al bijna 2000 collega’s hebben deze nieuwe jas aangeschaft. Ons motto luidt immers nog 
steeds: Veiligheid voor alles!

Geniet alvast van de komende feestdagen en voor 2018 wens ik jou en je familie een 
gelukkig en voorspoedig jaar toe!

Collegiale groet

Beste collega’s

Pauze neem je binnenkort in
In januari is het zover: dan kunnen havenarbeiders aan tafel schuiven 
in ‘Schaft’, de nieuwe eetgelegenheid in de Cadixwijk. Naar een naam 
voor het schaftlokaal was het niet lang zoeken: ‘Schaft’ is een oer-
Vlaams woord dat ‘pauze’ betekent. Voor die welverdiende pauze, een 
smakelijke maaltijd of gewoon een kop koffie: daarvoor moet je in 
‘Schaft’ zijn. 

Wanneer het nieuwe schaftlokaal precies de deuren opent, dat laten 
we je nog weten. Alle havenarbeiders zijn dan van harte welkom om 
Schaft mee feestelijk in te wijden. Hou de communicatie in de gaten!

PS Heb je de gekende pauzeknop herkend in het nieuwe logo?

Wij wensen u 
een veilig & 

succesvol 2018
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MYCEPA

Veelgebruikte apps in MyCepa  

… CHECK JE HOEVEEL LOON ER WERD BETAALD
Kies ‘Betalingen ➔ Loon’. In de kolom ‘Betaald bedrag’ zie je wat er netto op je rekening is gestort. De details van je prestaties vind je onder  
‘Loonbriefjes’.

… CONTROLEER JE OF ER NOG EEN DAG ‘BLANCO’ STAAT
Kies ‘Digitaal werkboek’. In één oogopslag zie je welke dagen nog open staan.

… VRAAG JE ALS LOSSE HAVENARBEIDER VAKANTIE AAN
Kies ‘Vakantiedagen ➔ Verlof aanvragen’. Je selecteert de data waarop je verlof wil nemen en klikt op ‘Aanvragen’. Let op: controleer in je 
berichtenbox van MyCepa of de aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

… WIJZIG JE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Kies ‘Persoonsgegevens’. Hier staan jouw persoonlijke gegevens, zoals adres, gsm-nummer, rekeningnummer, enzovoort. Klik op ‘Wijzig’ om 
de gegevens aan te passen. Let op: controleer in je berichtenbox van MyCepa of de wijziging werd goedgekeurd of geweigerd.

… EN NOG VEEL MEER!

IN DE APP ‘PERSONEELSBEHEER’ ...

… BESTEL JE ONLINE JOUW VEILIGHEIDSKLEDIJ.

Je raadpleegt het volledige kledijassortiment, onderverdeeld per lichaamsdeel en voorzien van duidelijke foto’s. Geef online je bestelling 
door en haal je kledij op bij het Kledijbedelingscentrum.

IN DE APP ‘UITRUSTING’ ...

Klik op het icoontje rechtsboven in het scherm om je persoonlijke berichten te raadplegen. Heb je een nieuw bericht, dan zie je dat 
aan het rode bolletje.

CONTROLEER JE BERICHTENBOX
1

… RAADPLEEG JE: • jouw loonafrekeningen,
  • bijlages bij de loonafrekening,
  • individuele rekeningen & fiscale fiches.

… VIND JE PERSONEELSKORTINGEN VOOR HAVENARBEIDERS.

Verschillende bedrijven bieden speciale kortingen aan voor havenarbeiders. Van elektronica tot pretparken, ontdek ze allemaal!

IN DE APP ‘PERSONEELSKORTING’ ...

MyCepa is dé website voor havenarbeiders van de pool. Op dit digitale loket vind je heel wat informatie en nuttige tools 
terug. Loonafrekeningen raadplegen, loonbetalingen controleren, vakantie aanvragen … voor een heleboel zaken hoef je 
je niet meer door het drukke verkeer naar Cepa te begeven. In Digikot kan het allemaal vanuit je luie zetel. We zetten enkele 
veelgebruikte apps nog eens op een rij. Met vragen over MyCepa, kan je steeds terecht op afdeling Haven.

IN DE APP ‘DOCUMENTEN’ ...
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DIGIKOT

Knip mouwen nieuwe regenvest juist af   

Nachtshift met succes naar Digikot 

VEILIGHEIDSKLEDIJ

De mouwen van de nieuwe regenvest hebben een speciaal binnenstuk, dat erg nauw aansluit aan de pols. Daardoor kan er zo goed als geen water in de mouw 
lopen. Dat binnenstuk kan je zelf aanpassen op jouw maat door er een stuk(je) af te knippen. De stippellijnen op de stof zijn richtlijnen waarlangs je kan knippen. 
Knip beetje bij beetje af en pas regelmatig, tot de mouw jou perfect past. 

Kledijbedelingscentrum en Cepashop 
gesloten wegens stocktelling   
Op maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018 zullen de Kledijbedeling en de Cepashop op kaai 
142 gesloten zijn door de jaarlijkse stocktelling.  
Voor de verdeling en verkoop van PBM’s kan je die dagen wel terecht bij de hulpposten van Siwha 
(kaai 142 en kaai 606).

In deze Cepamail is de woordzoeker moeten 
wijken. In het volgende nummer staat hij er 
weer! De winnaars van Cepamail 61 worden 
persoonlijk verwittigd.

Sinds 2 november zoekt ook de nachtshift werk via Digikot. Net zoals in de morgenshift, verlopen ook de 
aanwervingszittingen van de nachtshift bijzonder vlot! Opnieuw horen we heel wat positieve reacties. Vooral 
dat je heel wat tijd bespaart door online werk te zoeken. Bovendien raakt iedereen erg snel vertrouwd met 
het systeem. 

Aandacht voor de laatste minuut
Blijf zeker aandachtig voor de Laatste Minuut in Digikot. Controleer altijd bij de start van de Laatste 
Minuut of je al bent aangeworven. Zo niet, moet jij zelf opnieuw actie ondernemen. Dit is jouw eigen 
verantwoordelijkheid! Tik op de job waar je wil werken en je bent meteen aangeworven. Doe je dit niet en er 
is nog werk over na de Laatste Minuut, dan heb je een werkweigering! Hou de tijdsbalk in Digikot dus goed 
in de gaten. 

Voor de morgenshift: nieuwe werkwijze attesten & TL
VDAB wijzigt de werkwijze rond enkele attesten en het bekomen van werkloosheid met TL. Bij je loonafrekening vind je de uitgebreide communicatie 
hierover. Met vragen kan je terecht bij VDAB op 03 233 02 33 of digikot.antwerpen@vdab.be.

KOT
GAAT ONLINE

Meer info op
www.cepa.be

DIGIKOT

WOORDZOEKER
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OPLEIDING

Ambitie om 
straddle  
carrier  
chauffeur  
te worden?

voor een haven die samenwerkt

Neem contact op met
jouw vakbond of de containerterminals
voor meer informatie en voorwaarden.

ATS - 03 260 61 42  |  DP WORLD - 03 730 45 07

Niet mogelijk voor kuipers met minder dan 24 maanden dienst.


