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In dit nummer:    • Blijf de coronamaatregelen opvolgen
• Ontdek de nieuwe versterkte 

impacthandschoenen

• Tekorten in Digikot? Dit kan jij doen.
• Download de OTP-app nu!
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Beste collega’s
Misschien heb jij ook het gevoel dat dit jaar 
opnieuw voorbij is gevlogen? Voor de tweede keer 
op rij hebben we een ‘coronajaar’ achter de rug, en 
volgens experten doet dat iets met ons tijdsbesef. 
De dagen zien er vaak hetzelfde uit, waardoor je 
minder herinneringen aanmaakt. Daardoor lijkt een 
jaar zo om.  

Dat is best jammer als je kijkt naar de heel wat 
positieve zaken uit 2021. Zo manoeuvreerde onze 
haven doorheen de nieuwe coronagolven, en 
konden de besmettingen al bij al beperkt blijven. In 
de moeilijkste maanden van deze gezondsheidscrisis 
wisten we samen de haven operationeel te houden 
en daarvoor willen de werkgevers jullie bedanken 
met een coronapremie. Toch blijft het voorzich-
tigheid geblazen: afstand houden, een mondmasker 
dragen en handen ontsmetten: het zijn gouden 
regels om het virus in te dijken. 
 
Ik ben vooral verheugd dat het economische 
herstel zich vroeg dit jaar heeft ingezet en zo de 
hoge werkloosheid heeft doen dalen. De haven 
groeit en blijft groeien! De keerzijde is natuurlijk 
dat het nu alle hens aan dek is om alle schepen te 

behandelen en dat we er alles aan moeten doen 
om de grootschalige tekorten weg te werken. Na 
een lange verplichte sluiting door corona draait het 
opleidingscentrum OCHA terug op volle toeren om 
jullie toekomstige collega’s op te leiden. En dat zijn er 
veel: al voor de zomer leiden we honderden nieuwe 
havenarbeiders en straddle carrier chauffeurs op. 

Het geeft alvast goesting om 2022 in te vliegen, ook 
al loert inmiddels de nieuwe Omikronvariant om 

de hoek. De boosterprik zal ons meer bescherming 
bieden en het stelt alvast gerust te weten dat 
meer dan 88% van alle havenarbeiders, logistieke 
medewerkers en vaklui gevaccineerd zijn. Vaccinatie 
is nog altijd het belangrijkste om je gezondheid te 
beschermen.  

Tot slot wens ik jou en je familie fijne en gezellige 
feestdagen toe, en het allerbeste voor het nieuwe 
jaar. Wil je in 2022 trouwens de tijd wat vertragen, 
dan hadden die eerdergenoemde experten een 
eenvoudige tip. Zorg voor voldoende markeringen 
in de tijd, zoals verjaardagsfeestjes, een reis of 
andere gebeurtenissen die je houvast geven in je 
herinnering (volgens de geldende coronamaat-
regelen natuurlijk). Alvast een goed voornemen 
waardig!

Collegiale groeten,

Blijf de coronamaatregelen op de terminals volgen 

Het aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw erg hoog. Om 
het virus zo min mogelijk te verspreiden, is het nog steeds belangrijk de 
basismaatregelen tegen corona op te volgen. Neem 
jouw verantwoordelijkheid en spreek ook 
collega’s erover aan.

CORONA 

Volg de maatregelen:

• Hou 1,5 meter afstand. Let vooral op in 
gemeenschappelijke ruimtes (refters, inkom ...).

• Hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog.

• Was of ontsmet regelmatig je handen.

• Draag een mondmasker wanneer gevraagd.
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In november werd er een nieuwe impacthandschoen 
gelanceerd: de GUIDE 6608. Deze heeft een sterke, stevige 
handpalm, waardoor de handschoenen minder snel verslijten 
en langer meegaan. Toch blijft hij door het materiaal soepel en 
comfortabel om te dragen, en heeft hij een goede grip. De ideale 
handschoen dus voor kuiperij in roro, stukgoed en containers!

TOEPASSING
Kuiperij in containers, stukgoed en roro | Niet waterdicht 

ERGONOMISCHE FUNCTIES
Aansluitende pasvorm | Ventilerend | Verstelbare klittenband |  
Goede droge grip | Goede natte grip | Goede oliegrip

BESCHERMENDE FUNCTIES
Versterkte duimaanzet | Impactbescherming op rugzijde | 
Versterkte handpalm 

PUNTEN
253 punten

UITRUSTING

Ontdek de nieuwe versterkte impacthandschoenen

Bestel al je kledij via de app
Bestel de nieuwe impacthand-
schoen en andere veiligheids-
kledij gemakkelijk via de 
Uitrusting-app. Download de app 
voor je smartphone of tablet, 
en in enkele tikken bestel je de 
kledij die je nodig hebt. Haal 
je bestelling af in een van onze 
afhaalpunten (Kallo Sluis of Haven 
606: 24/7 open met Alfapass)*. 

Hoe kledij bestellen via de Uitrusting-app?

1. Download de app
Download de Uitrusting-app via de App Store of Google Play en log in met 
je OTP-app. Let op: update eerst je OTP-app en de eLoket-app voordat je 
de Uitrusting-app installeert. Een iPhone 4, 4S, 5 of 5C ondersteunt de 

nieuwste apps niet langer, waardoor je de Uitrusting-app ook niet kan 
downloaden.

2. Selecteer jouw items
Tik op ‘Kledij bestellen’ en kies het lichaamsdeel waarvoor je kledij nodig 
hebt. Scrol tussen de items en tik op het gewenste artikel. Kies jouw maat 
en het aantal. Tik op ‘In winkelwagen’ om het artikel toe te voegen aan 
je winkelwagen. Nog kledij nodig? Tik op ‘Terug’ om verder te selecteren.

3. Ga naar je winkelwagen en bestel
Tik onderaan op ‘Winkelwagen’ en controleer je geselecteerde artikels. In 
orde? Tik op ‘Bestellen’. Check jouw e-mailadres en kies het afhaalpunt. 
Tik nog eens op ‘Bestellen’ om jouw bestelling te plaatsen.

*Let op: online kledij bestellen kan enkel als je recht hebt op kledijpunten van Cepa. Heb 

je wel recht op kledijpunten, maar heb je geen Alfapass? Dan kan je voorlopig enkel het 

kledijbedelingscentrum selecteren als afhaalpunt voor jouw bestelling. Nog even geduld: 

binnenkort zullen de andere afhaalpunten ook voor jou toegankelijk worden.

OEMACHEERTDA?

Wist je dat er over de verschillende apps van Cepa ook enkele instructievideo’s werden gemaakt? Ontdek de 
#oemacheertda-video’s op het YouTube-kanaal van Cepa. De video’s helpen je op weg bij de activatie van de 
OTP-app, bij het inloggen met OTP en bij het bestellen van veiligheidskledij via de Uitrusting-app. 

Ontdek alle video’s op: 
https://youtube.com/playlist?list=PLCvU3EH01Mqu5DLEST1f9z4XxmRXERtmH 



86/2021

Ve
ra

nt
w.

 ui
tg

ev
er

: P
au

l V
alk

en
ier

s. 
Re

da
cti

e: 
co

m
m

un
ica

tie
@c

ep
a.b

e -
 te

l. :
 03

/2
21

.73
.10

 - 
ww

w.
ce

pa
.b

e

En als aanwerver? 
Als je werkaanbod na de gewone aanwerving niet volledig werd ingevuld, 
raadpleeg dan zeker de extra fases van de aanwervingszitting. Je kan er 
ervaren havenarbeiders aanwerven uit andere beroepscategorieën of andere 
aanwervingszittingen. Deze 2 extra aanwervingsfases volgen telkens op de 
gewone aanwervingsprocedure. 

Wat moet je doen?
Sluit na afloop van de gewone aanwerving Digikot niet meteen af. Na 1 minuut 
verschijnen de beschikbare havenarbeiders uit andere categorieën en/of 
aanwervingszittingen in het scherm ‘Aanwerven’. Je werft hen op dezelfde manier 
aan. De fase van de aanwerving kan je controleren bovenaan het scherm. Goed 
om te weten: in deze aanwervingen is er geen ‘Laatste Minuut’ of ‘Aanwerving 
50+’. Havenarbeiders zijn niet verplicht om op dit werkaanbod in te gaan.

Tekorten in Digikot? Help je collega’s door je beschikbaar te 
stellen voor een andere aanwervingszitting of categorie 

IN ’T KORT

AANWERVING 

Gewijzigde openingsuren
Op vrijdag 24 en 31 december zijn het kledijbedelingscentrum, de 
Cepashop en de loketten van afdeling Haven zoals elke vrijdag gesloten. 
Je kan onze medewerkers telefonisch bereiken tot 15 uur. De schaft-
lokalen zijn beide dagen geopend, SCHAFT Kallo en Zomerweg tot 15 uur, 
Cadix tot 15.30 uur. Op 17 en 18 januari vindt de jaarlijkse stocktelling 
plaats en blijft het kledijbedelingscentrum dicht. Je kan dan ook geen 
kledij online bestellen en er wordt die dagen ook niet geleverd in de 
afhaalpunten en de handschoenautomaten. 

Jobdag ‘Haven zkt. Talent’
Om de teams in onze haven te versterken, vond er zaterdag 20 november 
op opleidingscentrum Ocha een jobdag plaats voor de functies havenar-
beider algemeen werk en straddle carrier chauffeur. Geïnteresseerden 
kregen er alle info over de jobs, de opleiding en de aanwervingspro-
cedure, terwijl de Ocha-instructeurs en enkele van jullie collega’s de 

bezoekers de kneepjes van het vak toonden. Enkele honderden bezoekers 
lieten hun interesse in de jobs noteren. 

Controleer je gegevens online
Om alles uit de dienstverlening van Cepa te halen, controleer je jouw 
persoonsgegevens regelmatig online op MyCepa of onze eLoket-app 
Zo ben je zeker dat jouw gegevens steeds juist geregistreerd staan, en 
ontvang je alle nuttige informatie over jouw personeelszaken. Ook kan 
afdeling Haven je beter helpen wanneer je een vraag hebt. 
• Op MyCepa: Personeelsdossier > Persoonsgegevens > Contactgegevens
• Via eLoket: Tik in de menubalk op Meer > Profiel > Wijzig  

Nog geen eLoket? Download de app via de App Store of Google Play en 
log in met je OTP-app. Als je nog geen OTP-app hebt om gemakkelijk in 
te loggen op de Cepa-apps en MyCepa, dan maak je voor de installatie 
een afspraak bij afdeling Haven via 03 221 97 77.

Andere aanwervingszitting

1. Kies ‘Werkaanbod andere zitting’ als je binnen je eigen beroepscategorie aan de slag wil. De aanwervingen 
 waar nog werkaanbod over is, lichten op. 
2. Kies een aanwervingszitting om het nog beschikbare werkaanbod te bekijken. 
3. Spreek je voorkeuren uit en wacht af of je aangeworven wordt. 
4. Controleer het resultaat van de aanwerving op de startpagina.

Andere categorie

1. Bij ‘Werkaanbod andere categorie’ bekijk je het werkaanbod dat nog beschikbaar is bij andere beroepscategorieën.  
De categorieën waar nog werkaanbod over is, lichten op. 

2. Kies een categorie. 
3. Spreek je voorkeuren uit en wacht af of je aangeworven wordt. 
4. Controleer het resultaat van de aanwerving op de startpagina.

Werkaanbod
andere zitting

Werkaanbod
andere categorie

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Omdat er dan minder 
havenarbeiders zich beschikbaar stellen voor werk, kunnen er tekorten 
ontstaan in Digikot. Wat kan jij doen om te helpen? Als al het werkaanbod 
werd ingevuld tijdens de laatste minuut van jouw aanwervingszitting en jij 
niet werd aangeworven, dan kan je vrijwillig meedoen aan de aanwerving 

bij andere aanwervingszittingen of beroepscategorieën. Zo heb jij meer kans 
op werk én help je jouw collega’s door het tekort in te vullen met een ervaren 
havenarbeider. Goed om te weten: zowel bij de aanwerving andere zitting 
als andere beroepscategorie is er geen ‘Laatste minuut’ of ‘Aanwerving 50+’



VRAGEN? CONTACTEER AFDELING HAVEN VAN CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

hieronder


