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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar  infoPB@cepa.be

Het Antwerpse Provinciehuis vorm
de op 15 mei het decor van het 
eerste veiligheidscolloquium, een 
initiatief van de Gemeenschappelijke 
Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming (GIDPB) van Cepa en 
het Opleidingscentrum voor Haven 
arbeiders Ocha. Ruim 300 genodig
den werden aangespoord om samen 
te werken aan meer veiligheid in de 
Antwerpse haven. 

Paul Valkeniers, gedelegeerd be
stuurder van Cepa (foto), droeg het 
colloquium op aan Marc Voorbogt.
Deze havenarbeider stierf na een 
smartelijk ongeval in de haven, 
wat nog maar eens aantoont hoe 
belangrijk veiligheid is. 

Gastsprekers Wilfried Rauws en 
Tine Daeseleire belichtten vervol
gens enkele belangrijke juridische 
en sociale aspecten in verband met 
veiligheid. 
Guido Aerts, directeur van Ocha, 
haakte erop in met een paar con
crete vaststellingen, waarna Michel 
Cayman (afdelingshoofd GIDPB 
Cepa) en Rudy Bellekens (oplei 
dingscoördinator Ocha) het meer
jarenplan voorstelden.
Dat plan legt de nadruk op peter
schapsstages en wil nieuwe en 
jonge havenarbeiders begeleiden 
via een doorgedreven opleiding en 

coaching. Na de zomervakantie start 
een proefproject voor beginnende 
kuipers. 
Ook voor andere specifieke doel 
groepen worden opleidingen voor
zien : een opleiding voor foreman
nen, een veiligheidsopleiding voor 
operationeel management en een 
opleiding risicobeheer voor fore
mannen en ceelbazen. De betrokken 
groepen kunnen daarna via een 
participatieve risicobenadering hun 
ervaringen in kaart brengen, en zo 
de veiligheidsplannen per bedrijf 
opvolgen en uitwerken.

Tijdens het colloquium werden de 
toespraken afgewisseld door dia
presentaties en filmfragmenten. 
U kunt ze herbekijken op: 
www.cepa.be > 
Preventie en bescherming > 

Maandelijkse uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement,
het havenkader en alle havenarbeiders van de havenbedrijven aan de Haven van Antwerpen

	 	

Een helm beschermt je tegen 
stoten en vallende voorwer
pen. Het is dus belangrijk dat 
hij in goede staat verkeert. 

Wanneer moet je hem 
vervangen? 
• bij beschadiging na impact van 
  een vallend voorwerp
• bij barsten, breuken, scheuren
• als de vervaldatum verstreken is
 Elke helm is 5 jaar geldig. 

Vooraan vind je de fabricagedatum : 
die wordt aangegeven door de maand 
en het jaartal (mm/jj). 
Om de vervaldatum te kennen, moet 
je 5 jaar bij het jaartal bijtellen. 

       

Deze helm, bijvoorbeeld, 
vervalt dus in maart 2010.

Als je helm aan vervanging toe is, 
kan je hem op de kledijbedeling Kaai 
142 gratis inruilen voor een nieuwe. 
Wordt hij beschadigd tijdens het 
werk, dan kan je bij je werkgever 
terecht voor een nieuwe.

De helm kan je zelfs helpen redden  

bij een val van een paar meter hoogte. 
Onlangs viel een havenarbeider 
5 meter diep in het luik van een 
containerschip. Gelukkig droeg hij 
z’n helm, waardoor hij geen ernstige 
verwondingen aan het hoofd opliep. 
Hier ziet u hoe de helm eruitzag ná 
de val :

Een meerjarenplan voor meer veiligheid

Ook in de haven                        is de helm een ‘hoofdzaak’
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