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Beste collega’s
havenarbeider kon worden en dat de lonen in het
café van de Foreman werden uitbetaald, is de haven
natuurlijk sterk veranderd. Ook onze organisatie is
meegegroeid. Van een eerder administratieve organisatie hebben we onze dienstverlening uitgebreid
tot het zo goed mogelijk omkaderen van al jullie
personeelszaken, opleidingen, veiligheid, uitrusting
en dringende medische hulpverlening. En daar blijven we verder op inzetten.

De strijd tegen
drugscriminaliteit
is een absolute
topprioriteit

Vorige maand mocht een bijzondere verjaardag
gevierd worden: CEPA bestaat 90 jaar. Op 22 maart
1929 werd onze organisatie opgericht om een gepaste havenarbeidsorganisatie in Antwerpen te
verzekeren. Sinds de tijd waarin zomaar iedereen

De afgelopen 90 jaar hebben we samen heel wat
bereikt en ik denk dat we van de haven een plek
hebben gemaakt waar het goed is om te werken.
De laatste tijd merk ik echter dat die fijne werkomgeving door criminele organisaties onder druk komt
te staan. Begin deze maand werden opnieuw havenarbeiders gearresteerd omdat zij bij drugshandel betrokken waren. En het geweld neemt alleen
maar toe: bedreigingen, beschietingen door auto-

matische geweren, gebruik van handgranaten …
Het baart me grote zorgen, omdat dit geweld direct
gelinkt is aan onze veiligheid, de beveiliging van
onze bedrijven én het imago van onze haven.
We kunnen de drugshandel enkel stoppen als we
samen een vuist maken. Vorig jaar hebben we de
campagne ‘Onze haven drugsvrij’ opgezet om samen met alle medewerkers in de haven - bedienden, techniekers, havenarbeiders, leidinggevenden
… - de drugscriminaliteit niet langer een kans te
geven. En met succes! Via de bevoegde politiediensten hoor ik dat er via de website verschillende meldingen anoniem toegestuurd worden en dat deze
erg bruikbaar zijn voor het politieonderzoek. Jouw
melding kan dus het verschil maken. Op de website
www.onzehavendrugsvrij.be kan je steeds terecht
om anoniem verdachte handelingen te melden aan
de bevoegde politiediensten. Zo kunnen we met verenigde kracht de drugsbendes een halt toeroepen.

Met collegiale groeten,

IN ’T KORT
Vraag tijdig je vakantie aan

Behaal een rijbewijs B dankzij Cepa

Al vakantieplannen gemaakt? Vergeet zeker niet jouw verlofdagen op tijd aan
te vragen! Dat doe je snel en eenvoudig via MyCepa. Ook bij de loketten van
afdeling Haven kan je terecht (03 221 97 77).

Nog geen rijbewijs B op zak? Als erkende havenarbeider kan je tot alle kosten
van de rijopleiding eenmalig terugbetaald krijgen, van theorielessen tot het
terugkommoment. Zo wil Cepa havenarbeiders stimuleren om een rijbewijs
B te behalen. Heb je rijervaring, dan kan je het verkeer op kaai met de vele
machines beter inschatten. Daarnaast opent een rijbewijs ook deuren voor
jouw carrière in de haven. Neem contact op met jouw vakorganisatie voor alle
voorwaarden en details over de terugbetaling.

Individuele rekening & fiscale fiche
Jouw fiscale fische en individuele rekening van 2018 van Cepa en het Vakantiefonds vind je snel terug op MyCepa. Kijk bij Personeelsdossier > Documenten > Individuele rekeningen en fiches.

VEILIGHEID

Bescherm je handen met impacthandschoenen
Handen en vingers kunnen vaak verwond
raken bij een ongeval op het werk. Het gaat
dan vooral om breuken en kneuzingen.
Impacthandschoenen kunnen heel wat leed
beperken en voorkomen. Daarom wordt deze
handbescherming vanaf 1 juli 2019 voor bepaalde jobs verplicht.
Je kostbaarste gereedschap op het werk? Dat
kunnen wel eens je handen zijn! Maar ze zijn erg
kwetsbaar. De anatomie van je hand is complex en
daardoor kan een verwonding al snel ernstige gevolgen hebben. Soms is de schade zelfs onomkeerbaar! Bescherm daarom jouw handen extra goed
tijdens het werk door de juiste handschoenen te
dragen.
Impacthandschoenen
Breuken en kneuzingen aan handen en vingers
komen het vaakst voor. Je handen hiertegen beschermen doe je enerzijds door de handelingen tijdens het werk correct uit te voeren en uit te kijken
waar je je handen plaatst. Maar toch kan het soms
misgaan ... Gelukkig kunnen impacthandschoenen
je heel wat leed besparen! Ze absorberen de energie van stoten op handen en vingers. Sommige
beschermen ook tegen snijgevaar. Zo kan de ernst
van heel wat arbeidsongevallen worden vermin-

In de containerkuiperij zijn deze handschoenen
al een tijd verplicht en daar hebben ze hun nut
al bewezen! Ook in de andere jobs die hierboven
vermeld staan, zullen impacthandschoenen vanaf
1 juli 2019 gedragen moeten worden.
Takenteller & 4 paar gratis
Wanneer je deze jobs uitvoert, krijg je bijkomende
taakpunten toegewezen op een aparte takenteller
om impacthandschoenen aan te schaffen. Per 10
effectief gewerkte taken in deze jobs krijg je een
nieuw paar. De takenteller voor containerkuipers
verandert echter niet: zij ontvangen een paar voor
7 taakpunten.
derd of kunnen ze zelfs helemaal worden voorkomen. Daarom zet de havengemeenschap sterk in
op deze handbescherming.
Verplicht vanaf 1 juli 2019
Impacthandschoenen komen in verschillende jobs
van pas, maar bij sommige is het risico op handen vingerletsels aanzienlijk groter. Impactbescherming is dan noodzakelijk om je handen optimaal
te beschermen. Draag ze daarom zeker altijd als:
• Je met stukgoed werkt (op kaai en aan boord);
• Je containerkuiper bent of kuiperijwerk op
roro-kaaien verricht;
• Je met twistlocks werkt.

Werk je in een van onderstaande beroepscategorieën? Om je alvast op weg te zetten, kan je vanaf
30 april op het Kledijbedelingscentrum 4 paar gratis impacthandschoenen afhalen.

Vanaf 30 april 4 paar gratis
handschoenen voor:
• Foremannen
• Havenarbeiders algemeen werk
• Havenarbeiders in vast dienstverband

Het aanbod impacthandschoenen
In het Kledijbedelingscentrum kan je kiezen uit 3 types zomerhandschoenen en 2 voor de winter. De handschoenen werden geselecteerd op basis van hun
kwaliteit, draagcomfort en slijtageweerstand. Vanaf 30 april zal met de nieuwste Showa-handschoen ook een waterdichte impacthandschoen beschikbaar
zijn. Alle handschoenen bieden een uitstekende impactbescherming voor de kwetsbaarste delen van je hand, zoals knokkels, duim en vingers, in combinatie met een uitstekende grip. De extra stootbescherming is gemaakt uit een flexibele kunststof, zodat de handschoenen nog erg soepel en comfortabel
zitten.

Uvex

Portwest

Showa

Zomerversie | Snijbestendig

Zomer- en winterversie | Snijbestendig

Zomer- en winterversie | Waterdicht

Welke handschoen kies je best?
Kijk eerst naar de eigenschappen van de handschoen, zoals snijbestendig, waterdicht, winter-of zomerversie … Verder is het draagcomfort erg belangrijk.
Pas de verschillende handschoenen om te weten welke jou het beste zit. En natuurlijk geven onze collega’s van de Kledijbedeling jou graag advies!
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SCHAFT

Nieuwe SCHAFT in volle verbouwing
Zoals je vast al weet, komt SCHAFT dit jaar naar
Linkeroever. Het nieuwe schaftlokaal zal gevestigd zijn op het gelijkvloers van het sluisgebouw
aan de Kallosluis. De locatie is gelegen op enkele
minuten van de grote tewerkstelling zowel in het
stukgoed aan het Vrasenedok als de containers aan
het Deurganckdok. De verbouwingswerken draaien ondertussen op volle toeren. We hopen jullie er
in de zomer te mogen verwelkomen!

OPLEIDING

Virtual reality-simulator voor roro-opleiding
Vorig jaar breidde Ocha haar roro-module in de basisopleiding voor
nieuwe havenarbeiders flink uit. Naast een uitgebreide theore- •
tische opleiding krijgen ze ook heel wat praktische bagage mee. •
Sinds kort oefenen cursisten met de gloednieuwe virtual reality•
simulator hoe je wagens laadt en lost. Deze unieke simulator werd
•
helemaal op maat van de Antwerpse haven ontworpen en toont
•
een roro-terminal in 3D. Door zelf te sturen, te schakelen en de
pedalen te gebruiken, oefenen ze veilig autorijden in een volledig •
gesimuleerde omgeving, zowel aan boord als op kaai. De simulator •
bootst ook alle weersomstandigheden na, zodat nieuwe havenar- •
beiders verschillende situaties kunnen inoefenen.
•

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven
letters vormen de oplossing.
• AFRIT
• BENZINEVERBRUIK
• DAMP
• FILE
• GLAD
• GROEN
• INHALEN
• KETTINGBOTSING
• KNIPPERLICHT
• LAAN
• MILIEUZONE
• MOTORVOERTUIG
• ONTSLUITINGSWEG

• PARKEERAUTOMAAT
• PARKEERBONNETJE
• PARKEERGARAGE
• PECH
• PLAATSNAAMBORD
• PLEIN
• REISTIJD
• REPARATIE
• RICHTINGAANWIJZER
• RIJBAAN
• ROETFILTER
• ROOD
• TAXI

AFRIT

• PARKEERAUTOMAAT

• TRAJECTCONTROLE

BENZINEVERBRUIK

• PARKEERBONNETJE

• VERKEERSCONTROLE

DAMP

• PARKEERGARAGE

• VERKEERSDREMPEL

FILE

• PECH

• VERLICHTING

GLAD

• PLAATSNAAMBORD

• VOORSORTEREN

GROEN

• PLEIN

• VRACHTVERKEER

INHALEN

• REISTIJD

• WEGAFSLUITING

KETTINGBOTSING

• REPARATIE

• WEGENKAART

KNIPPERLICHT

• RICHTINGAANWIJZER

• WEGMARKERING

• LAAN

• RIJBAAN

• WOONERF

• MILIEUZONE

• ROETFILTER

• ZWAAILICHT

• MOTORVOERTUIG

• ROOD

• ONTSLUITINGSWEG

• TAXI
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De overgebleven letters vormen de oplossing.

• TRAJECTCONTROLE
• VERKEERSCONTROLE
• VERKEERSDREMPEL
• VERLICHTING
• VOORSORTEREN
• VRACHTVERKEER
• WEGAFSLUITING
• WEGENKAART
• WEGMARKERING
• WOONERF
• ZWAAILICHT

Oplossing:

■■■■■■■■■■■■■
10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een prachtig
fotoboek over onze haven. Mail vóór 01/6/2019 de oplossing + je
werkboeknummer naar wedstrijd@cepa.be. De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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ONZE HAVEN:
WIJ BEPALEN WAT
ER IN- EN UITGAAT

De Antwerpse havengemeenschap maakt zich samen
sterk tegen drugscriminaliteit. Want wij, de medewerkers
van de haven, bepalen wat er in- en uitgaat.
Houd onze haven veilig en meld verdachte zaken op:

onzehavendrugsvrij.be

