cepamail

N° 73 - oktober 2019

nieuwsbrief over en voor de Antwerpse havenarbeider
2-maandelijkse uitgave van cepa - werkgeversorganisatie aan de Haven van Antwerpen

In dit nummer:				
• Doel ‘Ga voor 69’ is behaald!
• SCHAFT Kallo: meer dan een schaftlokaal
• Digitale dienstverlening breidt binnenkort uit

• Jouw werkboek in de bus
• In aanraking met drugstrafiek?
• Werk en wiet werkt niet!

Beste collega’s
De Antwerpse haven bevestigt dit jaar opnieuw
haar rol als belangrijke draaischijf voor containers.
De groei komt er door de grotere ‘call sizes’ en een
forse toename van het transhipmentverkeer. De
containersector schurkt weer tegen een record aan
dit jaar, maar ik kijk ook naar de grijze wolken aan de
economische horizon. De Brexit, de handelsoorlogen
tussen de VS en China, de zenuwachtige beurzen …
maken het de wereldhandel knap lastig. Groeivertragingen dreigen op te duiken, in de eerste
plaats in het klassieke stukgoed. Dat is iets om de
komende maanden goed op te volgen, maar laten
we ons nu nog vooral opkrikken aan de groeicijfers
op onze containerterminals. Die uitstekende prestaties werden enkele dagen geleden trouwens
beloond met de triomfantelijke aanloop van de
MSC Isabella, het nieuwste recordschip met een
capaciteit van 23.656 TEU. Het was een indrukwekkend zicht om deze mastodont van wel 4 voetbalvelden lang te zien aanmeren in het Deurganckdok. Er zijn zo van die momenten dat de haven je
kippenvel bezorgt. En dat was er toch wel één:
werken in de haven spreekt tot de verbeelding!

Maar dan zijn er ook momenten dat je hoopt dat
hetgeen je ziet verbeelding is en niet echt gebeurt.
En dat gevoel had ik enkele dagen geleden. De
havenarbeid kwam in primetime op de televisie
met beelden van enkele collega-havenarbeiders die

Onze sector sloeg weer een bijzonder mal figuur
en dan weet je dat de woorden ‘havenarbeiders’ en
‘cocaïne’ in één adem weer vlot over de tong zullen
gaan. Sommigen onder jullie zullen – net als ik –
aan familie of vrienden met schaamrood op de
wangen hebben moeten uitleggen dat dit gedrag
zeer uitzonderlijk is. Dat 99% van de havenarbeiders
zijn job wel serieus neemt en de correcte procedures
toepast als hij drugs zou vinden. Het is bijzonder
jammer dat door enkelingen een negatief beeld
van onze haven de huiskamers werd ingestuurd.
Want onze haven is niet zo. Onze havenarbeiders
zijn niet zo. Daarom wil ik opnieuw jullie aandacht
vragen om de correcte procedures te volgen wanneer
er drugs wordt gevonden. Meld het onmiddellijk aan
jouw leidinggevende en meld alle verdachte situaties op www.onzehavendrugsvrij.be! En bovenal:
gebruik geen sociale media op het werk. Je brengt
er enkel jezelf, jouw collega’s en de havengemeenschap ernstige schade mee toe.

drugs in een container hadden gevonden. Doordat
ze zichzelf hadden gefilmd met een smartphone, was
heel Vlaanderen getuige van hun roekeloos gedrag.

IN ’T KORT
Veel interesse voor jobdag ‘Haven zkt. Kuiper’
De campagne ‘Haven zkt. Kuiper’ kende succes op de Facebookpagina
‘den Havenarbeider’. Een paar van jullie collega’s maakten in de promofilmpjes geïnteresseerden warm voor de job. En dat is hen goed gelukt, want
we telden meer dan 300 inschrijvingen voor de jobdag!

Impacthandschoenen: ook voor de winter!
Impacthandschoenen zijn verplicht bij het werken met stukgoed en
twistlocks, en in de roro-kuiperij. Nu de koude eraan komt, is het belangrijk
om te weten dat er ook 2 types handschoenen voor de winter beschikbaar

zijn. Welke impacthandschoen kies je best? Onze collega’s van het Kledijbedelingscentrum geven je graag advies!

Veiligheidskledij voor vrouwen
Wist je dat het Kledijbedelingscentrum ook veiligheidskledij met een
vrouwelijke snit aanbiedt? Van de werkbroek bijvoorbeeld, is er een
ontwerp speciaal voor vrouwen en ook van de veiligheidsschoen is
er aangepast vrouwenmodel beschikbaar. Je vindt het volledige kledijassortiment terug op MyCepa onder ‘Uitrusting’.

VEILIGHEID

Doel ‘Ga voor 69’ is behaald!
Om samen onze inspanningen voor veiligheid kracht bij te zetten, ging in april
de campagne ‘Ga voor 69’ van start. De uitdaging: de frequentiegraad van
arbeidsongevallen tegen eind juni 2019 laten dalen tot maximum 69. Dankzij
de gezamenlijke inzet van havenarbeiders en werkgevers doken we zelfs ruim
onder de grens van 69: 49,37! We zien dat onze veiligheidsinitiatieven een
duidelijk effect hebben. Super!

Voor zo’n fantastisch resultaat willen de werkgevers jullie van harte feliciteren.
De beloning, dat is een premie die begin oktober werd uitbetaald. Erkende
havenarbeiders en vaklui ontvingen 150 euro, logistieke medewerkers 105
euro. Natuurlijk blijven we ons onverminderd inzetten voor veiligheid op kaai.
Ook jij dus! Alleen zo kan die frequentiegraad nóg verder naar beneden.

SCHAFT

SCHAFT Kallo: meer dan een schaftlokaal
Woensdag 25 september was het feest in SCHAFT Kallo! Het was een succes,
want jullie waren met velen aanwezig om te proeven van de lekkere schotels en
hapjes uit de typische schaftkeuken. Ook chef-kok Tim en zijn team vonden de
opening meer dan geslaagd: “Een plezier om hier te koken. Wij staan elke dag
paraat om voor jullie een lekkere maaltijd klaar te maken. Iedereen welkom
in SCHAFT Kallo!” En vanaf het najaar zelfs wanneer de keuken gesloten is ...

24/7 smullen
... dat is dus goed nieuws voor de havenarbeiders die niet tijdens de
openingsuren in het schaftlokaal geraken, zoals die van de nachtshift.
Dit najaar nog zal je 24/7 kunnen smullen van de SCHAFT-keuken in Kallo.
Dan worden er enkele automaten geplaatst met verschillende verse snacks,
zoals broodjes, de dagschotel en meer. Met je Alfapass heb je 24/7 toegang
tot de automatenruimte. Wij zorgen voor een lekkere verrassing wanneer de
automaten worden ingewijd. Hou je mailbox in de gaten!

Kledij-afhaalpunt
Helemaal naar Rechteroever rijden voor veiligheidskledij? Dat is niet meer nodig! Binnenkort kan je jouw veiligheidskledij gewoon laten leveren bij
SCHAFT Kallo. In november wordt daar een afhaalpunt geopend waar je 24/7 jouw bestelde veiligheidskledij kan afhalen. Op MyCepa en via de gloednieuwe
Uitrusting-app die binnenkort wordt gelanceerd, kan je bestellen wat je nodig hebt. Een paar dagen later ligt jouw kledij klaar in een beveiligde locker in
SCHAFT Kallo. Je ontvangt een bericht wanneer jouw pakketje klaarligt in het afhaalpunt.
24/7 toegankelijk
Het afhaalpunt is 24/7 toegankelijk, ook als
het schaftlokaal gesloten is. Scan aan de achteringang van SCHAFT Kallo jouw Alfapass aan
de deur en je hebt toegang tot de lockerruimte. Om de kledij uit de lockers te halen,
heb je ook jouw Alfapass nodig. Wanneer je
die bij het bedieningspaneel scant, krijg je
toegang tot de locker waar jouw bestelde kledij
in zit. Simpel en efficiënt, want je moet niet
langer naar Rechteroever rijden om nieuwe
veiligheidskledij aan te schaffen. Uiteraard blijft
het Kledijbedelingscentrum wel gewoon
geopend.
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Digitale dienstverlening breidt binnenkort uit
De digitale platformen voor havenarbeiders breiden verder uit. Er komt een handige functie bij op de eLoket-app en er wordt binnenkort
zelfs een gloednieuwe app gelanceerd voor veiligheidskledij.
Ziekte of ongeval: attesten via eLoket
Via de eLoket-app zal je jouw doktersattest of het
attest van jouw mutualiteit gemakkelijk kunnen
doorsturen naar afdeling Haven van Cepa. Hoe dat
in z’n werk zal gaan? Open de eLoket-app, ga
naar ‘Ziekte of ongeval’ en maak in de app een
foto van jouw attest. Vul enkele gegevens in en
versturen maar! Jouw attest komt automatisch
bij afdeling Haven terecht. Bij vaste havenarbeiders wordt het attest ook meteen naar de
werkgever doorgestuurd. Het is dus ook niet meer
nodig om attesten per post of mail door te sturen.
Bovendien vind je dan in MyCepa een overzicht van
alle attesten die je hebt ingediend. Handig, toch?
Cepa ontwikkelt Uitrusting-app
Daarnaast komt er ook een volledig nieuwe app
voor veiligheidskledij. Daarmee zal je gemakkelijk
veiligheidskledij kunnen bestellen en jouw
bestelling kunnen opvolgen. Kijk hoeveel punten
er nog op jouw teller staan, selecteer het kleding-

stuk dat je nodig hebt en plaats je bestelling.
Kies ook waar je jouw bestelling wil afhalen,
want in de toekomst komen er afhaalpunten
voor veiligheidskledij in de haven. Alles om jou
gemakkelijk en efficiënt toegang te geven tot de

veiligheidsuitrusting die jij nodig hebt!
We houden je op de hoogte wanneer deze functies
beschikbaar zijn.

Weg met hard token: log in met OTP!
Met de OTP-app is die onhandige hard token verleden tijd! Met deze app log je supermakkelijk in op MyCepa en eLoket. Hij zorgt telkens voor een uniek digitaal wachtwoord.
1.
2.
3.
4.

DOWNLOAD OTP-APP uit de App Store (iOS) of Google Play (Android).
SURF NAAR MYCEPA met een ander toestel (computer of tablet) en log in.
KIES WIFI + INSTELLINGEN en daarna ‘OTP activatie’.
GENEREER QR-CODE: vul bij ‘Wachtwoord’ de 4 wachtwoorden
(zonder spaties) in vanop je loonafrekening. Tik op ‘Aanmelden’
voor de QR-code.
5. BEVEILIG OTP-APP: Open de OTP-app op het toestel waar je de app
op hebt geïnstalleerd en tik op ‘Beveilig’. Volg de instructies.
6. SCAN QR-CODE: tik op ‘Scan gekleurde QR-code’ en scan de QR-code
op MyCepa.

Jouw werkboek in de bus
Voor diegenen die hun werkboek elk jaar bij afdeling Haven komen afhalen, is er
goed nieuws. Je moet dit jaar niet naar de loketten komen om jouw werkboek in
ontvangst te nemen, want hij valt gewoon bij jou in de brievenbus.
Om je een trip naar het Eilandje te besparen, komt jouw werkboek je dit jaar per post
tegemoet. Je moet hiervoor dus niet naar afdeling Haven komen! Controleer wel zo snel
mogelijk of Cepa jouw correcte adres heeft, anders moet je toch nog tot bij de loketten
geraken om jouw werkboek op te halen. Kreeg je in het verleden jouw werkboek via je
werkgever? Informeer dan even of dit ook in 2020 zo is.

Kijk jouw adres na!
Jouw personeelsgegevens nakijken kan via de
MyCepa-site of de eLoket-app.
• Op My Cepa: ga naar ‘Personeelsdossier’, kies
‘Personeelsgegevens’ en vul bij ‘Contactgegevens’ de ontbrekende info aan.
• Op de app: ga naar ‘Meer’, klik op ‘Profiel’ en
naast contactgegevens op ‘Wijzig’ om jouw
contactinformatie aan te passen.

DRUGS

In aanraking met drugstrafiek?
Er dook recent weer een gsm-filmpje op waarin havenarbeiders in aanraking komen met drugstrafiek. De havenarbeiders kwamen herkenbaar in beeld terwijl ze
een druglading onderscheppen. Wees je bewust van de gevaren van zo’n filmpje en reageer op de juiste manier wanneer je in aanraking komt met drugstrafiek.
Verwittig meteen jouw verantwoordelijke en/of de politie. Neem zelf geen verdere actie, want hierdoor breng je jezelf en mogelijk anderen in groot gevaar.
Plaats nooit een bericht over een vondst online en maak geen foto’s of filmpjes ter plaatse. Criminelen kunnen vaak snel achterhalen wie zo’n video heeft gepost
en ook de personen die in beeld komen, breng je mogelijk in gevaar.
Wil je anoniem iets melden over drugscriminaliteit? Dat kan op www.onzehavendrugsvrij.be.
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