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Beste collega’s
Beste collega’s,

Het herstel van onze haven gaat onverminderd voort: 
de afgelopen 9 maanden steeg de totale goederen-
aanslag met net geen 5% ten opzichte van dezelfde 
periode in het crisisjaar 2020. Daarmee benaderen 
we bijna het niveau van 2019, voor de coronacrisis 
dus. De containertrafiek zet haar jarenlange groei 

verder en stijgt met bijna 3%. Maar het is vooral 
in het stukgoed dat uitzonderlijk mooie cijfers 
worden opgetekend: een stijging van maar liefst 
63%, grotendeels dankzij de sterke toename van 
de staaltrafieken die sinds de terugval in augustus 
2019 terug uit het dal kruipen. De ro-ro gaat er dan 
weer 18% op vooruit tegenover 2020. Stuk voor stuk 
knappe resultaten, maar de bijhorende uitdaging 
is ondertussen goed gekend: de haven zoekt veel 
nieuw talent! Volgend jaar steken we een stevige 
tand bij in het opleiden van nieuwe collega’s. Onze 
ambities zijn groot: de komende twee jaar zullen 
jaarlijks bijna 600 havenarbeiders algemeen werk 
worden opgeleid, en voor de straddle carrier-
chauffeurs ligt de lat op 450. Daarnaast worden 
ook de andere verdergezette opleidingen gemaxi-
maliseerd, in het bijzonder de stukgoedchauffeurs. 
Nog voor de zomer zullen honderden extra havenar-
beiders ons vervoegd hebben, zodat we goed 
gewapend de zomertekorten te lijf kunnen. 

De zoektocht naar geïnteresseerden voor de job 
van havenarbeider en straddle carrierchauffeur 
loopt intussen op volle toeren, met als hoogtepunt 
op 20 november de jobdag ‘Haven zkt. Talent’ op 

het opleidingscentrum OCHA. Misschien heb je 
de knappe promovideo’s over de beide jobs al 
voorbij zien komen op Facebook? Daarin vertellen 
verschillende collega’s zelf waarom ze de haven zo’n 
fantastische werkplek vinden. Dat de toffe sfeer daar 
ook voor veel tussen zit, mag ook duidelijk blijken: 
“Met een lach en een zwans komen wij werken”. 
Hun enthousiasme werkt ongetwijfeld aanstekelijk, 
want al meer dan 600 geïnteresseerden schreven 
zich in voor de jobdag. Misschien ken jij zelf nog 
gemotiveerde haventalenten? Vertel hen dan zeker 
over ‘Haven zkt. Talent’. Alle voorwaarden en info 
vinden ze op www.cepa.be/havenzkt. Bedankt!

Collegiale groeten,

Paul

Havenland walk & run 
Op zaterdag 6 en zondag 7 november kan je al bewegend genieten van een 
prachtig stukje natuur in de Antwerpse haven tijdens De Havenland Run & 
Walk. Op zaterdag 6 november haal je je wandelschoenen en zaklamp uit de 
kast voor een tocht van 8 of 12 km. Op zondag zijn de lopers aan de beurt, zij 
kunnen kiezen voor een parcours van 8, 12 of 21 km.

Start & finish
KSK Kallo, Kapeldijkstraat, 9120 Beveren.

Programma & inschrijven
Surf naar https://havenlandrun.be/nl/ om je in te schrijven.  
Dat kan t.e.m. 5 november.
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Haal alles uit jouw digitale dienstverlening en download de apps van Cepa: eLoket en de Uitrusting-app. Om deze apps te kunnen gebruiken, installeer je eerst 
de OTP-app. Je vindt alle apps in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

IN ’T KORT

DIGITALISATIE

OTP activeren van thuis uit? 

Je OTP-app gemakkelijk activeren van thuis uit? Dat kan! Vanaf nu kan je 
jouw OTP-app laten activeren via een online afspraak. Een medewerker 
van afdeling Haven helpt jou dan digitaal verder, waardoor je niet langer 
tot bij de loketten van Cepa moet komen. Snel, eenvoudig en gewoon 
van bij jouw thuis! Nog geen OTP? Ontdek snel de voordelen: supersnel 
inloggen op MyCepa, geen hard token meer nodig, toegang tot de 
andere Cepa-apps (eLoket en Uitrusting-app), en meer! Maak je afspraak 
vandaag nog via 03 221 97 77.

Word jij Laureaat van de Arbeid?

De titel ‘Laureaat van de Arbeid’ wordt toegekend aan getalenteerde 
medewerkers met een groot engagement voor hun sector. Zo wil het 
Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) samen met de 

werkgevers- en werknemersorganisaties van de Belgische havenge-
meenschap medewerkers officieel huldigen voor hun professionele inzet 
en kennis. Erkende havenarbeiders, logistieke medewerkers met veilig-
heidscertificaat en vakmannen kunnen zich kandidaat stellen voor de 
selectieprocedure. Je voldoet ook aan enkele deelnemersvoorwaarden. 
Die vind je samen met het inschrijvingsformulier op https://iret-kiea.be/
procedures/haven 

Loketten afdeling Haven enkel op afspraak

De loketten van afdeling Haven werken enkel op afspraak. Je kan dus 
niet zomaar langs het loket komen. Regel jouw personeelszaken zoveel 
mogelijk online via MyCepa en de apps. Moet je toch fysiek langs afdeling 
Haven komen? Maak dan een afspraak via loketten@cepa.be of 03 221 
97 77.

Download de apps van Cepa

OTP-app
Om de apps van Cepa te kunnen gebruiken, heb je eerst de OTP-app nodig. Download hem om snel 
en gemakkelijk in te loggen op de apps én op MyCepa*. Surf naar https://www.cepa.be/wp-content/
uploads/Handleiding_OPT_app_eLoket.pdf voor de handleiding. 

* Voorlopig kunnen enkel havenarbeiders de apps zelf installeren met behulp van de handleiding. Ben je een 
vakman of logistieke medewerker? Neem dan contact op met afdeling Haven (03 221 97 77) om de OTP-app te 
laten activeren. Dit kan nu ook online! 

eLoket-app
De eLoket-app bundelt de populairste functies uit MyCepa. Zo geeft eLoket een overzicht van je laatste 
loonstortingen, verlofdagen, en meer! Je kan er ook gemakkelijk jouw attest bij ziekte of ongeval 
doorsturen naar afdeling Haven.

Uitrusting-app
Bestel waar en wanneer je wil jouw veiligheidskledij vanop je smartphone. In de app kies je de items 
die je nodig hebt, selecteer je het afhaalpunt waar je de kledij wil ophalen, en je bestelling is klaar. Zo 
vermijd je in tijden van corona ook onnodige verplaatsingen naar het kledijbedelingscentrum.
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Hoe zoeken drugscriminelen contact  
en hoe reageer je?

Onze haven gaat op zoek naar extra talent. Daarom wordt er op zaterdag 20 
november opnieuw een jobdag georganiseerd op het opleidingscentrum Ocha. 
Deze editie zetten we de jobs straddle carrier chauffeur en havenarbeider 
algemeen werk in de kijker. Geïnteresseerden worden er warm gemaakt voor 
de jobs en krijgen alle info over de voorwaarden, de inschrijvingsprocedure en 
de opleiding.

Drugs de haven binnensmokkelen, dat kunnen drugscriminelen niet alleen. 
Via verschillende kanalen zoeken ze steeds nieuwe handlangers binnen de 
havengemeenschap. Wees alert voor verdachte vragen en reageer op de
juiste manier.

Hoe zoeken drugscriminelen contact?
Je kan op verschillende manieren gecontacteerd worden door drugscriminelen 
om je te ronselen voor hun handel. 

• Digitaal: via valse profielen op verschillende sociale media zoals Facebook, 
LinkedIn of Instagram. Drugscriminelen gaan er actief op zoek naar 
havenmedewerkers en sturen hen een bericht of connectieverzoek.

• In persoon: drugscriminelen kunnen je op verschillende plaatsen 
aanspreken. In het nachtleven, op festivals, in de fitness, op café, enz. Maak 
je zo min mogelijk bekend als havenmedewerker en draag je bedrijfskledij 
of herkenbare bedrijfsvoorwerpen liefst niet buiten het werk.

• Via collega’s: deze medewerkers werken als tussenpersoon voor de 
criminelen. Hun taak bestaat eruit om nieuwe handlangers te zoeken voor 
bepaalde jobs.

Ronselaars komen vaak niet verdacht over en lijken sociaal & joviaal. Ze 
knopen een gesprek aan, waarna ze je vragen om een handeling uit te 
voeren, info door te geven, een oogje dicht te knijpen …

Hoe reageer je?
Word je gecontacteerd in persoon of via sociale media, 
antwoord dan kort en krachtig: neen, geen interesse. Ga niet 
in op het gesprek om hen te testen of meer te weten te komen. 
Spreek zeker nooit af. Wanneer je vanaf het begin duidelijk 
weigert, word je zelden een tweede keer aangesproken. 

Jobdag Haven zkt. Talent

Werd je aangesproken?
Meld het via www.onzehavendrugsvrij.be of 03 236 62 25 en eventueel 
aan een vertrouwenspersoon op het bedrijf. Word je online gecontacteerd, 
maak dan een screenshot van het gesprek en uploadt dit via het online 
meldpunt.

Ken jij iemand die interesse heeft?
Is iemand die je kent geïnteresseerd in deze functies? Vertel hen dan zeker 
over de jobdag. Inschrijven is verplicht. Meer info en inschrijven op www.
cepa.be/havenzkt
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www.onzehavendrugsvrij.be

Hey Ben,
wil je snel wat bijverdienen?

Docker57

Geen zin om met een
sportauto te rijden?

Docker57
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