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Beste collega’s
De Antwerpse haven heeft in 2017 weer mooie recordcijfers opgetekend.
De containers hebben hun opmars verdergezet, de Ro-Ro flirtte met een
‘double digit’-groei en het conventioneel stukgoed toonde zich weerbaar.
Deze groei had bovendien ook een sterke weerslag op de werkgelegenheid.
1,7 miljoen: dat is het aantal taken dat jullie samen in 2017 hebben
gepresteerd. Dat is behoorlijk straf! Jammer genoeg was dat niet voldoende
om de volledige vraag naar havenarbeid op te vangen en waren er tekorten.
Dat baart de bedrijven én hun klanten terecht grote zorgen. Als antwoord
hebben we dan ook een sterk aanwervingsprogramma uitgerold, waardoor
dit jaar meer dan 700 nieuwe havenarbeiders zullen instromen. We blijven
op zoek naar vele kandidaat-havenarbeiders, dus aarzel zeker niet om
geïnteresseerden enthousiast te maken voor de job. Want ook in 2018 zullen
we elke havenarbeider hard nodig hebben om alle schepen te behandelen!

onderschepte tonnen cocaïne piekte in 2017 opnieuw en ook het geweld
dat hiermee gepaard gaat, volgt die stijgende lijn. En dat baart me grote
zorgen! Daarom heeft de voltallige Antwerpse havengemeenschap beslist
een campagne op te zetten om samen met alle medewerkers in de haven
- zowel bedienden, techniekers, havenarbeiders, leidinggevenden … - de
drugscriminaliteit geen kans te geven. Ook het bestaande meldpunt
wordt in een nieuw kleedje gegoten. Op deze website kan je steeds
terecht om anoniem verdachte handelingen te melden aan de bevoegde
politiediensten. Jouw melding kan de politie
helpen in haar onderzoek, waardoor ze daadkrachtig kan optreden! Zo kunnen we met
verenigde kracht de drugsbendes een halt
toeroepen.

Op één record mogen we minder fier zijn. Als ‘poort tot de wereld’ wordt
onze haven door criminelen misbruikt om drugs binnen te smokkelen. Dat
is uiteraard geen nieuw fenomeen want onze haven is door zijn ligging,
oppervlakte en handelspositie op Zuid-Amerika kwetsbaar. Het aantal

Collegiale groet,

Andere foto?

Dagshift vanaf 1 maart 2018 via Digikot
Nadat zowel de morgen- als nachtshift met succes
de overstap naar Digikot maakten, is het nu de
beurt aan de dagshift. Vanaf 1 maart 2018
zal ook de 1ste aanwerving online
verlopen. Losse havenarbeiders van
de dagshift zullen zich dan niet
meer fysiek kunnen laten aanwerven in het Kot. Ook de aanwervers
die aanwerven voor de dagshift,
zullen dit vanaf 1 maart enkel nog
online kunnen doen.

1ste aanwervingszitting in Digikot

Aanwerving start om 06.45 u.!
In Digikot start de gewone aanwerving voor alle
categorieën om 06.45 u. Vanaf 2 uur
voordien kan je je beschikbaar
stellen. Kan je, om welke reden
dan ook, niet tijdig inloggen?
Neem dan telefonisch contact
op met de medewerkers van
VDAB op 03 233 02 33.

Hulp aanwezig in het Kot
Tijdens de eerste weken van maart zullen medewerkers van Cepa aanwezig zijn in de grote zaal
van het Kot om je te helpen bij de aanwerving.
Natuurlijk ben je niet meer verplicht om naar het
aanwervingslokaal te komen.
Bekijk zeker ook nog de handleiding ‘Leren werken
met Digikot’ op de website of de e-learning op
MyCepa.

4.45 - 6.45 u.

6.45 - 6.55 u.

6.55 - 6.57 u.

6.57 - 6.59 u.

6.59 - 7.01 u.

Beschikbaar
stellen

Gewone
aanwerving

Aanwerving
laatste minuut

Aanwerving
50+

Aanwerving
laatste minuut 50+

VEILIG WERKEN

Vooruitblik op de nieuwe veiligheidscampagne
‘Bericht bekijken, of gevaar ontwijken?’ Een simpele vraag met slechts één juist antwoord, niet? Toch is de verleiding vaak groot om
je smartphone of tablet te bekijken terwijl je aan het werk bent. Maar dat is niet zonder risico: je bent ontegensprekelijk afgeleid.
Daarom wijst de nieuwe veiligheidscampagne dit jaar op het gevaar van smartphone- en tabletgebruik tijdens het werk.
In 2016 lanceerde Cepa de veiligheidscampagne
‘Draag jouw veiligheidskledij’. Die boodschap
heeft haar doel zeker niet gemist! We stellen
vandaag vast dat de meerderheid van de havenarbeiders de juiste veiligheidskledij draagt. Dat
is erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn op de
kaai. Het kledij-assortiment werd ook uitgebreid
en verbeterd, zodat je voor alle omstandigheden
de geschikte kledij vindt. We mogen terugblikken
op een geslaagde campagne, en dat kon alleen
dankzij jullie medewerking.
Dit jaar brengen we een meer recent fenomeen
onder de aandacht: het gebruik van smartphones
en tablets tijdens het werk. Die zijn niet meer weg
te slaan uit ons dagelijks leven, maar dat betekent
niet dat je ze te pas en te onpas kan bovenhalen.
We hoeven je niet te vertellen dat havenarbeid
en berichtjes bekijken niet samen gaan. Dat kan
uiteraard wel voor en na het werk of tijdens je

pauze. Maar je smartphone of tablet gebruiken
tijdens het werk, leidt je ontegensprekelijk af.

Bericht
bekijken,
of gevaar
ontwijken?

De campagne wil iedereen, of je nu op de kaai
werkt of niet, bewust maken van de gevaren
van smartphones en tablets tijdens het werk. In
het voorjaar zal je de verschillende campagnebeelden zien verschijnen op kaai.

“... je smartphone of
tablet gebruiken tijdens
het werk, leidt je
ontegensprekelijk af ”

Pas na het werk
mag alles uit

Via Cepamail, S-mail en de andere communicatiekanalen houden we je op de hoogte van de
campagne en geven we je tips om die smartphone
en tablet verstandig te gebruiken.

In het voorjaar verschijnen de campagnebeelden
op de kaai.

DE HAVEN GROEIT

Antwerpse haven boekt 5de recordjaar op rij
De Antwerpse haven blijft zich elk jaar overtreffen: 2017 gaat de geschiedenisboeken in als het 5de recordjaar op rij. Maar liefst 223,6 miljoen ton goederen
werden behandeld. De stijging doet zich voor in zowat alle segmenten, enkel het droog massagoed gaat er licht op achteruit.
Het spreekt voor zich dat deze groeicijfers goed nieuws zijn voor de havenarbeid: het aantal taken ging er sterk op vooruit! Om alle goederen volgend jaar te
kunnen behandelen, leveren we grote inspanningen om extra havenarbeiders klaar te stomen voor de zomer.

223.606.610 ton (+4,4%)
totaal behandelde goederen in 2017

CONTAINERS

123 miljoen ton

10,5 miljoen TEU

MASSAGOED

12,2 miljoen ton

73,1 miljoen ton

behandelde goederen (+4,3%)

droog massagoed (-3,7%)

behandelde containers (+4,1%)

vloeibaar massagoed (+5,7%)

5,1 miljoen ton

BREAKBULK

Roro verkeer (+10,5%)

1,3 miljoen

behandelde auto’s (+4,0%)
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10,3 miljoen ton

conventioneel stukgoed (+4,8%)

MYCEPA

MyCepa wordt app. Test jij mee?
In 2018 kan je MyCepa nog eenvoudiger bereiken, want Cepa werkt aan een app voor op je
smartphone (die je niet tijdens het werk gebruikt,
maar dat wist je natuurlijk al). De app wordt een
aanvulling op de website my.cepa.be en zorgt
ervoor dat je enkele belangrijke diensten steeds
in je broekzak hebt zitten. Je persoonsgegevens
raadplegen, je laatste loon controleren en vakantie
aanvragen wordt een fluitje van een cent. Ook je

erkenningskaart en enkele werkboekgegevens
zal je er digitaal terugvinden. Gaandeweg wordt
de app uitgebreid met nog meer diensten, zoals
Digikot.
In het voorjaar gaan we de gebruiksvriendelijkheid van de app uitgebreid testen. En daar kunnen
we jouw hulp goed voor gebruiken! We zoeken
havenarbeiders die de nieuwe app in primeur

willen uitproberen. Dankzij jouw feedback kunnen
we een applicatie op maat van de Antwerpse
havenarbeiders bouwen. Je hoeft helemaal
geen doorwinterde smartphone-gebruiker of
computerfreak te zijn om mee te testen. Je hebt
wel een (eigen) smartphone nodig.
Wil je meewerken aan de MyCepa-app? Stuur dan een
mailtje met je gegevens naar communicatie@cepa.be.

TIPS DIGIKOT

Voor havenarbeiders:
neem opnieuw initiatief
in de laatste minuut!
• Controleer na de gewone aanwerving of je bent aangeworven.
• Uitgesproken voorkeuren tijdens de gewone aanwerving
vervallen in de laatste minuut.
• Nog geen job na de gewone aanwerving? Tik in de laatste minuut
op de job waar je wil werken.
• In de laatste minuut ben je meteen aangeworven.
• Doe je niets en er is nog werk over na de laatste minuut?
Dat betekent werkweigering!

Voor aanwervers
• Aanwerving andere categorie & andere zitting
Is je werkaanbod nog niet volledig ingevuld na de ‘laatste minuut
50+’? Vergeet niet dat nog de aanwerving ‘andere categorie’ en
‘andere aanwervingszitting’ volgt.
• Interesse voor jouw werkaanbod? Wacht niet met aanwerven
Zijn er voorkeuren voor jouw werkaanbod, wacht dan niet te lang
met aanwerven. Wie wil werken, weet graag zo snel mogelijk of
hij/zij aan de slag kan of niet.
• VDAB kan jouw werkaanbod wijzigen
Kan je tijdens de aanwerving niet inloggen? VDAB kan indien
nodig het werkaanbod dat jij al geregistreerd had, wijzigen. Neem
daarvoor telefonisch contact met hen op.

Problemen met de aanwerving? Kan je niet op tijd inloggen, om welke reden dan ook?
Neem contact op met VDAB op 03 233 02 33. Zij helpen je verder.

IN’T KORT
Vraag tijdig je vakantie aan
Een nieuw jaar betekent tijd om nieuwe vakantieplannen te smeden! Vergeet zeker niet op tijd
jouw vakantiedagen aan te vragen. Dat doe je
snel en eenvoudig via MyCepa, maar uiteraard kan
je ook bij de loketten van afdeling Haven terecht
(03 221 97 77).
Wanneer vakantie aanvragen?
• Reeks 1 Vanaf 12/02/2018 om 08.00 u.
• Reeks 2 Vanaf 19/02/2018 om 08.00 u.
• Reeks 3 Vanaf 26/02/2018 om 08.00 u.
• Reeks 4 Vanaf 05/03/2018 om 08.00 u.

EHBO-opleiding
Een EHBO-opleiding kan mensenlevens redden. Bij
Cepa kan je een volwaardige basisopleiding tot

hulpverlener volgen, die bovendien nauw aansluit
op de dagelijkse realiteit van de Antwerpse haven.
Na een geslaagde opleiding ontvang je een attest
dat zowel op als naast het werkterrein geldig is. De
eerstvolgende opleiding start op 11 april 2018.
Voor meer info: www.cepa.be/havenarbeiders/
opleiding/ehbo-opleiding of neem je contact op
met afdeling Haven.

Enkele kiosken verdwijnen
Vanaf 19 maart zullen de kiosken op DP World (kaai
1700), PSA (kaai 869) en Euroports (kaai 1213) niet
langer beschikbaar zijn. Je kan uiteraard terecht
aan de andere kiosken en op MyCepa.

Loonindexering van 1,6 %
Door de loonindexering stijgen de lonen van de
havenarbeiders met 1,60%. De verhoging ging in
vanaf de morgenshift van 7 februari 2018 en is

van toepassing op het basisloon en de shift- en
categorielonen.

Schaftlokaal kaai 307 sluit
Op 28/02/2018 sluit het schaftlokaal op kaai 307
de deuren. Voor een smakelijke maaltijd verwijzen
we je graag naar het schaftlokaal aan de Zomerweg
of naar Schaft op het Schengenplein.

Otoplastieken vanaf nu in Cepashop
Vanaf februari worden otoplastieken (gehoorbescherming op maat) opgemeten en afgeleverd
in de Cepashop in plaats van op Siwha. Dit gebeurt
telkens op vrijdag van 9 tot 12 u. en van 12.45 u.
tot 16u. De Cepashop bevindt zich naast het
Kledijbedelingscentrum op kaai 142. Let op: want
de openingsuren van beiden zijn verschillend.
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FEEST !

SCIIAFT trakteert op 28 februari
Goed een maand geleden opende het nieuwe schaftlokaal aan het Schengenplein de deuren. Hoog tijd voor een openingsfeest! Daarom trakteert Schaft
je op woensdag 28 februari van 11 tot 16 u. op gerechten uit de typische Schaft-keuken. Uiteraard voorzien we ook ’s morgens een traktatie. Kom zeker proeven
en meevieren op ons openingsfeest. Tot
UITdan!
ETEN
Adres: Schengenplein, 2000 Antwerpen

• A LA CARTE

• GARDE-MANGER

• PATISSIER

• AU BAIN-MARIE

• GASTRONOOM

• PRESENTEREN

• A VOLONTE

• GAULTMILLAU

• PRIMEUR

• BIB GOURMAND

• GENIETEN

• RESERVEREN

• BLEU

• HOOFDGERECHT

• ROTISSERIE

• BOURGONDIER

• HORECA

• SCHUIMPJES

• BRADEN

• HULPJE

• SEA GRILL

• CHAMPAGNE

• INGREDIENTEN

• SMAAK

• CHEF

• KADER

• SNACK

• CHIQUE

• KELNER

• SPRANKELEND

• COMBINATIE

• KLANT

• STER

• DECANTEREN

• MARINEREN

• TAFELEN

• DIENST

• MENU

• TEMPERATUUR

• DRESSING

• NAGERECHT

• VERRASSEND

• ENTREMETIER

• NUANCE

• VERSIERING

• ENTRETIEN

• OBER

CEPA WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven
letters vormen de oplossing.
• A LA CARTE
• AU BAIN-MARIE
• A VOLONTE
• BIB GOURMAND
• BLEU
• BOURGONDIER
• BRADEN
• CHAMPAGNE
• CHEF
• CHIQUE
• COMBINATIE
• DECANTEREN
• DIENST
• DRESSING
• ENTREMETIER
• ENTRETIEN

• GARDE-MANGER
• GASTRONOOM
• GAULTMILLAU
• GENIETEN
• HOOFDGERECHT
• HORECA
• HULPJE
• INGREDIENTEN
• KADER
• KELNER
• KLANT
• MARINEREN
• MENU
• NAGERECHT
• NUANCE
• OBER

• PATISSIER
• PRESENTEREN
• PRIMEUR
• RESERVEREN
• ROTISSERIE
• SCHUIMPJES
• SEA GRILL
• SMAAK
• SNACK
• SPRANKELEND
• STER
• TAFELEN
• TEMPERATUUR
• VERRASSEND
• VERSIERING

■■■■■■■■■■■■■
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig fotoboek over onze haven. Mail vóór 01/04/2018 de oplossing samen met uw
werk-boeknummer naar wedstrijd@cepa.be. De namen van de winnaars worden gepubliceerd in de volgende cepa-mail. Succes!
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openingsfeest
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