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Beste collega’s
De handel in drugs is niet meer uit de media te 
bannen. Het is nu bijna dagelijks dat krantenkoppen 
berichten over vondsten van duizenden kilo’s 
cocaïne met bestemming de haven van Antwerpen. 
Ook op de sociale media wemelt het van gsm-
filmpjes, zoals recent nog dat over de arrestatie van 
twee criminelen die in een container opgesloten 
zaten. Al die vondsten en aandacht zijn uiteraard 
niet goed voor het imago van onze haven, maar het 
is wel een sterk signaal dat de havengemeenschap 
zich niet gewonnen geeft en met vereende kracht 
de strijd met de drugscriminaliteit aangaat. Het doet 
deugd te merken dat de grote meerderheid van de 
havenarbeiders er de buik van vol heeft. Sommigen 
zijn het zo beu dat ze zelf actie ondernemen. Dat is 
natuurlijk zeer nobel en iets om erg trots op te zijn. 
Maar anderzijds maakt het me wel bezorgd, want 
criminelen schuwen het geweld niet. Neem dus 
zeker geen risico’s! Merk je iets verdacht op, meld 
het rechtstreeks aan de politie of anoniem via www.
onzehavendrugsvrij.be. Zo strijd je mee tegen de 
drugshandel, maar loop je zelf geen gevaar. 

De afgelopen maanden heeft er stevig wat 
zweet gevloeid in onze haven. Niet zozeer de 
hittegolf was hiervan de oorzaak, maar vooral 
het vele werk dat jullie verricht hebben. De 

maand juli is zelfs een recordmaand gebleken op 

het gebied van tewerkstelling. Dat we deze keer 

niet geconfronteerd werden met grootschalige 

zomertekorten is het gevolg van onze aan-

wervingsinspanningen sinds 2017. Het doel is 

bereikt: alle schepen worden tijdig behandeld 

en de klanten zijn tevreden. Het betekent dat de 

aanwervingsinspanning nu zachtjesaan op zijn 

einde kan lopen. Toch blijven we ook volgend jaar 

aanwerven en zoeken we nieuwe gemotiveerde 

collega’s, vooral in de kuiperij en de markage. 

Tot slot, zijn jullie net als ik ook benieuwd naar 

het resultaat van de ‘Ga voor 69!’-campagne? 

Op kaai heb ik alvast vele grote én kleine 

inspanningen opgemerkt om de veiligheid in onze 

haven te verhogen. Het kan haast niet anders dat 

deze ook een weerslag zullen hebben op onze 

veiligheidscijfers! Maar nog even geduld. Over 

enkele dagen hoop ik met jullie ons succes te 

mogen vieren... en waarom niet in het nieuwe 

schaftlokaal aan de Kallosluis?

IN ’T KORT

Mosselfestijn
In oktober is het weer zover: het Mosselfestijn. Je kan dan in de verschillende 
schaftlokalen aanschuiven voor een lekkere pot mosselen met verse frietjes. 
De exacte datum voor dit jaarlijks smulfestijn wordt nog bekend gemaakt. 
Smakelijk alvast!

Ga voor 69
In april gingen we samen de uitdaging aan om de frequentiegraad van 
arbeidsongevallen flink te doen dalen. Het doel: tegen 30 juni 2019 een 
frequentiegraad van maximum 69! De resultaten van deze inspanning 
maken we eind september bekend. Dan kom je ook te weten welke premie 

in oktober wordt uitbetaald. En ook al is deze campagne voorbij: blijf je 
onverminderd inzetten voor een veiligere werkplek!

Havenland Run & Walk
Op 2 en 3 november wordt in Antwerpen de eerste Havenland Run & 
Walk georganiseerd. De deelnemers krijgen de kans om zowel lopend 
als wandelend onze haven te ontdekken. Ze hebben de keuze tussen 
verschillende parcoursafstanden, waardoor elk op zijn niveau kan genieten 
van het havenlanduitzicht. Een mooi initiatief om onze haven bij zowel de 
lopers als de supporters bekend te maken. Het parcours start en finisht aan 
KSK Kallo in Beveren. Inschrijven kan op http://www.sport.be/havenland/
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Een paar weken geleden verschenen op Facebook 
beelden van drugsuithalers die door de politie 
werden bevrijd uit een container. De video ging 
al snel rond, en werd door verschillende media 
opgepikt. Iets op het internet gooien is echter 
niet zonder gevaar. Criminelen kunnen vaak snel 
achterhalen wie zo’n filmpje heeft gepost. Ook de 
personen die in beeld komen, worden misschien 
in gevaar gebracht. Wees je daarom bewust van 
de risico’s van het internet, en denk na voor je iets 
post. Enkele tips om veilig met sociale media om 
te gaan:  

1. Post niets over vrienden of collega’s 
zonder hun toestemming
Ook al vind jij een foto of een bericht heel grappig, 
of vind je dat anderen recht hebben op bepaalde 
informatie, vraag eerst toestemming aan de 
betrokkenen voor je het bericht post op sociale 
media. Niet iedereen vindt het leuk om bepaalde 
dingen over zichzelf online te zien verschijnen. 
Je schaadt misschien de reputatie van de 
betrokkenen, of je brengt hen in gevaar door hun 
identiteit aan anderen bekend te maken. Ook bij 

een ongeval post je zeker niets online. Stel je voor 
dat vrienden en familie van het slachtoffer zo’n 
nieuws via sociale media moeten ontvangen … 

2. Wees voorzichtig met jouw gegevens 
Bescherm jouw persoonsgegevens op Facebook en 
andere sociale media. Als je persoonlijke informatie 
online zet, is het voor anderen niet moeilijk om op 
te zoeken waar je woont, waar je werkt, of wie 
jouw vrienden en familie zijn. Iemand met slechte 
bedoelingen kan hier misbruik van maken. Je 
wordt mogelijk online lastiggevallen, thuis opge-
wacht, of zelfs gechanteerd. Genoeg redenen om 

je privacy op het internet beter te beschermen. 

3. Denk na voor je iets post
Wees altijd respectvol in je berichten. Hoewel je 
jouw bericht op Facebook misschien in 2 minuten 
hebt getypt, de boodschap blijft veel langer online 
staan. En ook al verwijder je de post, de kans 
dat iemand het bericht heeft gezien, gedeeld, of 
gekopieerd is erg groot. Wat je op sociale media 
verspreidt, blijft een lange tijd beschikbaar voor 
iedereen. Bescherm jezelf en anderen, en denk na 
voor je post.
 

Sociale media: denk na voor je iets post 
SOCIALE MEDIA

Het aantal recuperatiemomenten is afhankelijk van het WGBT. Dat is een 
waarde die rekening houdt met de droge temperatuur, de vochtigheidsgraad, 
de windsnelheid en de zonnestraling in een bepaalde zone. 

Zoals je op de kaart kan zien, is het havengebied ingedeeld in drie zones. De 
metingen gebeuren in elke zone apart, op vastgestelde momenten van de dag. 
De meetwaarde is een gemiddelde van 10 metingen gedurende 10 minuten. 

Wel gelden er twee uitzonderingen: de maatregelen voor magazijnactivi-
teiten in zone 2 worden afgestemd op de meting in zone 1, en voor de 
roro-activiteiten (uitsluitend laden en lossen van auto’s) in alle zones wordt 
eveneens rekening gehouden met de meting in zone 1.

Voor de recuperatiemomenten werden er twee drempels ingesteld. Wanneer 
deze worden overschreden binnen een bepaalde zone, gaat de maatregel daar 
van kracht. Drempel 1 geeft 20 minuten recuperatietijd en drempel 2 geeft 
40 minuten recuperatietijd. De recuperatiemomenten liggen vast en er is 
maximaal één recuperatiemoment mogelijk in de eerste shift en in de dagshift. 
Tijdens de tweede shift zijn het er maximaal twee. De regeling is echter niet 
van toepassing voor werk in geklimatiseerde magazijnen en geklimatiseerde 
schepen, en voor de bediening van machines met een geklimatiseerde cabine.

Opfrissing recuperatiemaatregel
 VEILIGHEID     

De ergste hitte lijkt voorbij, maar ook in september kunnen de warme dagen weer toeslaan. Daarom is het belangrijk te weten wanneer de 
recuperatiemaatregel bij warm weer in werking treedt. Een korte samenvatting:
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Extra kuipercollega’s zijn zeker welkom in onze 
haven! Daarom kunnen geïnteresseerden op 
12 oktober kennismaken met de job en de 
kneepjes van het vak al eens uitproberen. Ze 
krijgen er ook alle informatie over de opleiding, 
de voorwaarden en de inschrijvingsprocedure. 
De jobdag wordt binnenkort gepromoot met 
een filmpje op Facebook. De beelden hiervoor 
zijn de voorbije weken opgenomen op kaai, 
met een paar van jullie collega’s als acteurs. 

Hou de Facebookpagina ‘Den Havenarbeider’ de 
komende weken in de gaten, want het resultaat 
ziet er super uit. Zeker liken en delen!

Ken je iemand die geïnteresseerd is om te 
werken in de kuiperij? Vertel hen dan zeker 
over de jobdag! Meer informatie vind je 
binnenkort op www.cepa.be/kuiper

Haven zkt. Kuipers 

AANWERVING

Onze haven gaat op zoek naar nieuw kuipertalent! Om geïnteresseerden warm te maken voor 
de job, wordt in oktober een jobdag op het opleidingscentrum Ocha georganiseerd.

Opfrissing recuperatiemaatregel

Goed nieuws: het nieuwe schaftlokaal is bijna 
klaar! Vanaf 26 augustus kan je op Linker- 
oever genieten van een lekkere dagschotel. 
De nieuwe SCHAFT vind je in het sluisgebouw 
aan de Kallosluis, vlakbij zowel de 
stukgoedactiviteiten aan het Verrebroek- 
en Vrasenedok als de containers aan het 
Deurganckdok. In het najaar zal er ook een 
feestelijke opening plaatsvinden! De datum 
hiervoor wordt later nog gecommuniceerd.

Openingsuren:  
elke weekdag van 08.30 tot 19.00 u.

Adres: 
Sluisgebouw Steenlandlaan, 9130 Kallo. 

Schaft Kallo opent 26/08 
SCHAFT

De eLoket-app voor je smartphone en tablet bundelt de populairste functies uit MyCepa. Zo geeft eLoket een 
overzicht van je laatste loonstortingen, verlofdagen, kledijpunten, en meer! Om in te loggen op de eLoket-app 
heb je een 2de app nodig: de ‘OTP-app’. Die zorgt telkens voor een uniek digitaal wachtwoord. Met deze app 
log je ook supermakkelijk in op de website van MyCepa (my.cepa.be). Eindelijk is die hard token verleden tijd!  
Download de twee apps via de App store of Google Play. Binnenkort krijgen ook vaklui en logistieke medewerkers 
toegang tot MyCepa en de twee apps. 

De twee apps al gedownload?  
CEPA DIGITAAL




