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

Het Gemeenschappelijk Comité en 
Cepa hebben in het recente verle-
den van de arbeidsveiligheid en 
het terugdringen van het aantal ar-
beidsongevallen een topprioriteit 
gemaakt. 
In 2006 en 2007 werd in het 
Opleidingscentrum een speciale vei- 
ligheidsopleiding voor de hiërar- 
chische lijn (forelieden en ceel-
bazen) georganiseerd. De Veilig- 
heidsopleiding voor het Operatio-
neel Management - de VOOM-
opleiding - had tot doel de leemte 
inzake veiligheidskennis bij het 
hogere kader in te vullen. Een 
degelijke veiligheidskennis van in- 
specteurs, terminal managers en 
technisch verantwoordelijken is ten-
slotte essentieel voor een succesvol 
veiligheidsbeleid op de werkvloer.

De positieve resultaten van deze 
acties bleven niet uit en leidden 
tot de historisch laagste arbeids- 

 

ongevallencijfers sinds de oprich-
ting van onze Gemeenschappelijke  
Dienst P & B.  Die dalende trend 
voortzetten is nu de eerste prioriteit.

Met een vervolgopleiding 
TAKE 5 willen we nu alle 
ceelbazen, chef-markeerders 
en foremannen nog actiever 
betrekken bij het proces van 
risicoanalyse en -evaluatie.
We stellen vast dat de  
Take 5 communicatie naar
de ploegleden in verband 
met risico’s en preventie-
maatregelen in de praktijk 

vaak dode letter blijft. 
Daarom willen we er 
in deze opleiding een 
nog grotere aandacht 
aan besteden.
Tenslotte zal ook een 
belangrijk deel van de 
opleiding gewijd zijn 
aan de aanpak van 

drugs- en alcoholproblemen op de 
werkvloer.

De praktijkgerichte opleiding is ge-
spreid over twee dagen. De 
lesgevers zijn in hoofdzaak 
de preventieadviseurs en 
coaches van de Gemeen-
schappelijke Dienst P&B en 
Medimar.

De opleidingen gingen van 
start eind september en 
zullen zeker nog doorlopen 
tot eind 2011.

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

	 	

Take 5 opleiding voor kaderpersoneel
wordt vervolgd!

Nieuwe pictogrammen gevaarlijke stoffen    deel 9

Oxiderend of brandbevorderend (O)

              Huidig pictogram Betekenis

Oxiderende stoffen (stoffen met veel zuurstof) 
bevorderen sterk de verbranding van brandbare 
stoffen.

Op 20 januari 2009 werd een nieuwe wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen van kracht.  Er geldt nog een overgangsperiode tot 1 december 2010.  In de vorige S-mails hebben we al 
8 nieuwe pictogrammen voorgesteld.  Hier volgt het negende pictogram voor gevaarlijke stoffen.

Nieuw pictogram
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• Draag meerdere kledingstukken 
in lagen in de plaats van één dik 
kledingstuk.

• Zorg ervoor dat de laag tegen 
het lichaam tegelijkertijd goed 
isoleert en het vocht op de huid 
afvoert, zodat je huid droog blijft.  
De nieuwe onderkleding (T-shirt 
met lange mouwen en broek) is 
hiervoor uitermate geschikt (zie 
verder)

• Kies kleding die een optimale 
beweeglijkheid en werkbaarheid 
garandeert.  

• Stem de materialen (bv. zomer 
of winterhandschoenen) van de 
beschermingskleding af op de 
temperatuur en de uit te voeren 
taak.

• Bedek je hoofd.  Als je geheel 
gekleed bent, gaat ongeveer 50% 
van de lichaamswarmte via het 
hoofd verloren.  Beperk dit verlies 
door een muts onder je helm te 
dragen. (helmmuts – 71 punten)

• Draag veiligheidsschoenen met 
een goede thermische isolatie. 
(laarzen Type 2 en laarzen type 3 
met voering, voor respectievelijk 
2901 en 2285 punten)

• Zorg voor niet-doorlatende kle-
ding die bestand is tegen barre 
weersomstandigheden als wind, 
sneeuw, regen,… (meer info zie 
website)

• Houd handen en voeten zoveel 
mogelijk droog.

• Zijn je schoenen erg nat, prop 
er dan krantenpapier in om het 
vocht te absorberen.  Zet ze nooit 
te dicht bij de verwarming.

• Gebruik sokken met transpiratie-
transporterende vezels en een 
extra ventilatiekanaal bovenaan 
de wreef om zweetvoeten te 
helpen voorkomen. Ze zijn sa-
mengesteld uit katoen (voor nog 
meer comfort), polyamide (voor 
een perfecte pasvorm) en lycra 
(voor een optimale elasticiteit): 
(werksok relax - 113 punten)  

Alle kledij met vermelding van het 
aantal punten is verkrijgbaar in het 
Cepa kledijbedelingscentrum.

Meer informatie?  
Zie www.cepa.be > klik door naar 
Cepa kledijbedeling.

Goed beschermd de winter in!
Met de winter voor de deur geven we u alvast enkele tips om u zo goed 
mogelijk tegen koude te beschermen:

Nieuw!
Thermisch ondergoed verkrijgbaar via de Cepakledijbedeling:

T-shirt met lange mouwen
281 punten

met 50% polyester/50% viscose
Ribboord aan de hals
Verlengde rug (4,5 cm)
Naadloos
Kleur marineblauw

Lange broek
254 punten

met 50% polyester/50% viscose
Met gulp
Kleur marineblauw

Nieuwe instructiekaarten ”maskers”
Gemeenschappelijk:
G - VIK - 015 – Gebruik van stofmasker P2
G - VIK - 016 – Gebruik van stofmasker P3
G - VIK - 017 – Gebruik anti-geurmasker
G - VIK - 018 – Gebruik volgelaatsmasker

Meer informatie op 
www.cepa.be 
> preventie & bescherming 
> instructiekaarten-aandachtspunten
> gemeenschappelijk


