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Beste collega’s
Een tweetal weken geleden vond een evacuatieoefening plaats op de containerkranen van DP World.
Naast een team van de Wase brandweer waren ook
vier collega’s van onze eigen SIWHA-hulpdienst
aanwezig. De professionele hulpverleners oefenden
hoe ze met takels, reddingskooien en brancards
een gewonde kraanman vanop grote hoogte veilig
én snel naar beneden konden halen. Dergelijke
oefeningen zijn niet alleen indrukwekkende staaltjes
van het vakmanschap van onze reddingswerkers,
maar bovenal noodzakelijk. De haven is immers
een risicovolle omgeving om in te werken: de
zware goederen, het contact met grote machines
en het werk gebeurt in alle weersomstandigheden
… In zo’n omgeving moeten onze goedgetrainde
hulpverleners steeds klaarstaan om daadkrachtig te
kunnen optreden wanneer er een ongeval gebeurt.

een jaar vol nieuwe initiatieven om de veiligheid
op onze kaaien te versterken. We schakelen een
versnelling hoger en zullen actie ondernemen
op het gebied van het dragen van de juiste
veiligheidskledij, het uitrusten van haventoestellen met veiligheidssystemen, het ontwikkelen
van bijkomende opleidingen en het inrichten van
de werkpost waarbij er een maximale scheiding
is tussen mens en machine. En bovenal willen we
deze initiatieven nemen met alle betrokkenen: van
de bedrijfsleider, het terminal management, het
havenkader tot de havenarbeider op de kaai toe.
Want pas als we samen en op dezelfde wijze naar
veiligheid kijken en ernaar handelen, kunnen we
resultaat boeken!
Ik wens u en uw familie alvast fijne en veilige
feestdagen toe!

Maar in de eerste plaats moeten we alles op alles
zetten om elk arbeidsongeval te vermijden. Met
dat doel voor ogen kondigt 2019 zich aan als

IN ’T KORT
Vanbreda-app vereenvoudigt hospitalisatie

VDAB: aanwervingsproblemen krijgen prioriteit

Heb je een hospitalisatieverzekering lopen bij Vanbreda? Vereenvoudig dan
je medische administratie dankzij de vernieuwde Vanbreda-app. Daarmee
dien je bijvoorbeeld snel je medische kosten in en meld je een hospitalisatie
in enkele stappen. Download de app via de App Store of Google Play (zoek
op ‘Vanbreda’). Meer info op www.vanbreda.be.

In de namiddag moet VDAB zo goed mogelijk beschikbaar zijn om
havenarbeiders die problemen hebben met hun digitale aanwerving
meteen verder te helpen. Hou de telefoonlijnen vrij voor deze collega’s.
Met niet-dringende zaken, zoals werkloosheidsaanvragen, algemene
vragen … bel je in de voormiddag tussen 8.30 en 11.30 uur of mail je naar
digikot.antwerpen@vdab.be.

Kledijbedeling en Cepashop gesloten
Op maandag 24 december en maandag 31 december zullen het kledijbedelingscentrum en de Cepashop uitzonderlijk al om 15 uur de deuren
sluiten. Op maandag 14 januari en dinsdag 15 januari zijn beiden de hele
dag gesloten door de jaarlijkse stocktelling. Voor de verdeling en verkoop
van PBM’s kan je die dagen terecht bij de hulpposten van Siwha (kaai 142
en kaai 606).

Extra vertrekplaats voor Siwha op Linkeroever
In december verhuist de mobiele Siwha-hulppost op Linkeroever naar een
nieuwe locatie, namelijk kaai 1742 (MPET). De ziekenwagen blijft vertrekken vanaf kaai 1147 (Van Moer). Door op 2 locaties aanwezig te zijn, sluit
de hulpverlening nauwer aan bij de groeiende havenactiviteiten op
Linkeroever.

OPLEIDINGEN

RoRo-module in basisopleiding uitgebreid
Ocha breidt haar RoRo-module in de
basisopleiding voor nieuwe havenarbeiders
flink uit. Door hen naast de theorie ook
praktische bagage mee te geven, zijn zij
beter voorbereid om op RoRo-terminals aan
de slag te gaan.
De RoRo-trafieken zorgen voor heel wat werkgelegenheid in onze haven, vooral voor de
havenarbeiders algemeen werk. De terminals zijn
steeds op zoek naar goed opgeleide havenarbeiders
met de nodige kennis en specifieke vaardigheden
om er aan de slag gaan. Om die vaardigheden aan
te scherpen, geeft Ocha aan nieuwe havenarbeiders
een uitgebreide theoretische én praktische opleiding over het behandelen van wagens.

Vaardigheden
In de basisopleiding kwamen
de RoRo-werkzaamheden
uiteraard al aan bod, maar
lag de nadruk vooral op
de theorie over verkeerssituaties, uitwijstekens, verkeersregels, enzovoort. Aan
de module werden nu ook
praktische oefeningen toegevoegd. Zo oefenen cursisten
op het opleidingscentrum met verschillende types
wagens al belangrijke vaardigheden in, zoals
manoeuvreren en parkeren op uitwijstekens,
correct in- en uitstappen, enzovoort. In de nabije

toekomst krijgt Ocha er nog een unieke RoRosimulator bij, waarmee cursisten in een virtual
reality-omgeving vaardigheden inoefenen op een
gesimuleerde RoRo-kaai en in een schip.

PERSONEELSDOSSIER

N: Nieuwe kinderbijslagregeling: wat verandert er?
N WAT
TGAAT
Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio
in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met
eigen regels en bedragen. In Vlaanderen heet de
kinderbijslag dan voortaan het Groeipakket. Het
nieuwe systeem geldt voor kinderen geboren
vanaf 1 januari 2019.
De belangrijkste veranderingen

• Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag
per kind en kun je aanspraak maken op extra
toelagen.
• Voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië
en de Duitstalige gemeenschap geldt er wel een
aparte regeling.

men

werkers

• Je kan zelf kiezen wie je kinderbijslag uitbetaalt.
Gezinnen die een kindje verwachten in 2019,
kunnen datzelfde jaar al veranderen van kinderbijslagfonds. Andere gezinnen kunnen vanaf
2020 overstappen.

Let op: Voor kinderen die werden geboren vóór
1 januari 2019 blijft het oude systeem gelden.

Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun
studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn,
maar kunnen wel een extra toelage of andere
schoolpremie ontvangen.
Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Neem dan een kijkje op:
www.groeipakket.be en www.parentia.be.

Jouw kinderbijslagfonds
Cepa werkte steeds samen met Parentia (vroeger Mensura) om maandelijks de kinderbijslag uit
te betalen. Parentia is dus vertrouwd met de gezinsadministratie van havenarbeiders. Wil je toch
veranderen, dan kan je zelf een ander kinderbijslagfonds kiezen.

ONZE HAVEN DRUGSVRIJ

Meld verdachte situaties anoniem
Je werkboek al afgehaald bij afdeling Haven? Dan kreeg je ook de flyer over het anoniem meldpunt voor drugscriminaliteit toegestopt. Je leest er hoe jij mee een oogje in het zeil kan houden en wat
verdachte situaties kunnen zijn, zowel op kaai, op kantoor als buiten het werk.

op:

Merk je verdachte zaken op, dan kan je deze informatie rechtstreeks anoniem melden aan de bevoegde
politiediensten op de website www.onzehavendrugsvrij.be. Jouw informatie kan erg waardevol
zijn om drugshandel uit onze haven te weren!
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MYCEPA

Controleer jouw mutualiteit

Check sneller je prestaties

Wanneer je ziek bent, ontvang je nu wanneer nodig van Cepa een
ingevuld inlichtingenblad dat je zelf aan jouw mutualiteit moet bezorgen.
Cepa wil deze administratie vereenvoudigen en voor jou gemakkelijker maken.
Momenteel bekijken we hoe Cepa in de toekomst dit formulier rechtstreeks
aan jouw ziekenfonds kan bezorgen. Wanneer deze werkwijze van start
gaat, hoor je nog van ons. Ondertussen kan jij al je mutualiteit controleren
via MyCepa: Personeelsdossier > Persoonsgegevens > Ziekenfonds. Klik
op ‘Wijzig’ om de gegevens aan te passen en kijk in je berichtenbox of de
wijziging is gelukt.

Je prestaties worden vanaf nu sneller opgeladen in je digitale werkboek in
MyCepa. Niet alleen je loonbetalingen, maar ook je prestaties (zoals gewerkte
taken) worden er nu al op vrijdagmorgen zichtbaar. Uiterst handig als je wil
checken welke prestaties werden uitbetaald, of je blanco’s hebt, enzovoort.
Weten welke prestaties deze week worden verloond? Ga op vrijdagmorgen naar je digitale werkboek via Personeelsdossier > Digitale werkboek.
Weten hoeveel loon deze week wordt gestort? Ga op vrijdagmorgen
naar de loonbetalingen via Personeelsdossier > Betalingen > Loon.

WOORDZOEKER

TENTOONSTELLING

• ANORAK

• KLAPPERTANDEN

• SLIPPEN

• APPELBEIGNET

• KNUS

• SNEEUWKETTING

• BEVRIEZING

• KOELTE

• SNEEUWSCHUIVER

• BONTMUTS

• KWAKKELWINTER

• SNEEUWWIT

• NIEUWJAARSDAG

• STOOKSEIZOEN

• OORWARMERS

• STRENGE VORST

• OUDEJAARSAVOND

• STROOIWAGEN

• OVERWINTEREN

• VEST

• PEKEL

• WENSKAART

• PRIMULA

• WINTERDEKEN

• PUNCH

• WINTERMAAND

• SFEER

• WINTERMANTEL

Gratis Van Mieghem-tentoonstelling bij Cepa
• DINER
In januari kan je in zaal Anker van het Cepa-gebouw gratis de tentoonstelling
van de
Antwerpse havenschilder Eugeen Van Mieghem (1875 – 1930) bezoeken.
• DOOI De expositie
toont verschillende werken over de emigranten van de Red Star Line. Van
Mieghem, die op• DROGIST
groeide en leefde in de haven, was geboeid door de duizenden landverhuizers die via
• ENERGIEVERBRUIK
Antwerpen naar de Nieuwe Wereld trokken. In zijn gekende, authentieke stijl gaf hij deze
• GUUR
naamlozen een gezicht. Kom zeker een kijkje nemen!
• IJSKRABBER

De tentoonstelling is vanaf 14 tot en met 31 januari elke weekdag tussen
• IJZEL (ingang via
14 en 17 uur gratis te bezoeken in zaal Anker van het Cepa-gebouw
Brouwersvliet 33).
• JAARWISSELING

CEPA WOORDZOEKER

• KERSTFEEST

• SKIVAKANTIE

• KERSTKRANSJE

• SLEE
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De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven
letters vormen de oplossing.
• ANORAK
• APPELBEIGNET
• BEVRIEZING
• BONTMUTS
• DINER
• DOOI
• DROGIST
• ENERGIEVERBRUIK
• GUUR
• IJSKRABBER
• IJZEL
• JAARWISSELING
• KERSTFEEST

• KERSTKRANSJE
• KLAPPERTANDEN
• KNUS
• KOELTE
• KWAKKELWINTER
• NIEUWJAARSDAG
• OORWARMERS
• OUDEJAARSAVOND
• OVERWINTEREN
• PEKEL
• PRIMULA
• PUNCH
• SFEER

• SKIVAKANTIE
• SLEE
• SLIPPEN
• SNEEUWKETTING
• SNEEUWSCHUIVER
• SNEEUWWIT
• STOOKSEIZOEN
• STRENGE VORST
• STROOIWAGEN
• VEST
• WENSKAART
• WINTERDEKEN
• WINTERMAAND

Oplossing:

■■ ■■■■■■■■■■■■■
10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig
fotoboek over onze haven. Mail vóór 01/2/2019 de oplossing + je
werkboeknummer naar wedstrijd@cepa.be. De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
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EEN JOB ZOALS DE ONZE
BEKIJK JE NIET ZWART-WIT

Gekleurd of blank, jong of oud, dag of nacht, man of vrouw, los of vast:
wij zijn een topteam met respect voor iedereen.

