
 

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid 
April 2018 – nummer 1 

Nu weerklinken nog de geluiden van een verbouwing in onze tuin ... binnenkort hoor je daar de 
geluiden van de baliewerking (zetten van stempels, verdelen van kledij, geven van advies,…).  

Door de verbouwing wordt ons kantoor uitgebreid zodat zowel onze nieuwe jonge krachten (die het 

voorbije jaar ons team kwamen versterken) als de ervaren collega’s voldoende plaats krijgen. 
Daarnaast zal ook de stockage van de kledij gecentraliseerd worden. Dit zorgt niet enkel voor een 

geoptimaliseerde service, maar ook voor een aangenamer kader voor onze medewerkers en 
bezoekers. 

Tijdens deze werkzaamheden is de parking en de ingang achteraan het gebouw niet beschikbaar en 
kan tijdelijk enkel de toegang via de voetgangersbrug van Evendijk-Oost worden gebruikt.  

Bedankt voor jullie begrip.  

De openingsuren blijven ongewijzigd; met andere woorden, enkel op vrijdagnamiddag gesloten, 
andere dagen telkens open van 08u30-11u30 en van 13u-16u30. 

In een ander deel van ons Cewez-gebouw weerklinkt vaak het geluid van een uitgebreid sociaal 

overleg. Dit heeft recent geleid tot het ondertekenen van de sociale akkoorden voor zowel 
havenarbeiders, logistieke werknemers als vaklui in het Paritair Subcomité voor de havens van 

Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort van 15/03/2018.  

In het belang van een veilige haven hebben werkgevers- en werknemersafgevaardigden een akkoord 

bereikt over de uitwerking van het Steunpunt Veiligheid en over de wijzigingen van het alcohol- en 
drugsbeleid. Cewez zal hiervoor een coördinator aanwerven die ook een plaats zal krijgen in ons 

gebouw. Hierover later meer. 

Een verdere vernieuwing vertaalt zich ook in deze nieuwsbrief. We gaan over naar een elektronische 

versie die via e-mail verspreid wordt. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in op 
www.cewez.be. Let’s go digital!  

(Voor wie liever nog niet meesurft op de digitale golf leggen we enkele papieren exemplaren bij 
Cewez.) 

Al deze veranderingen vormen voor het Cewez-team een uitdaging maar we zien de toekomst positief 
tegemoet.  
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Uitbreiding team instructeurs 
De Raad van Beheer van het Compensatiefonds heeft beslist om het team van instructeurs verder uit 

te breiden. Eind januari 2018 zijn Steve Matthys en Wim Van Den Berghe gestart als nieuwe 
instructeur havenopleidingen.  

Op vandaag worden de opleidingen verzorgd door een gemotiveerd en ervaren opleidingsteam, dat 
als volgt is samengesteld: 

Coördinator:   Dirk Dhondt (050/270375)  

Theorieleraar: Dominiek De Nys 

Praktijkinstructeurs:  Alexander Baeten 

Antonius Barends 
Rudy Byl 

Steve Matthys 
Donald Merveille 

Jean-Marie Merveille 

Robbie Standaert 
Johan Teetaert 

Bart Van Becelaere 
Stefaan Van De Keere 

Wim Van Den Berghe 
Filip Verlinde 

Administratie Grace Lowyck (050/603268) 

Sylvie Van Dierendonck (050/604350) 

De opleidingen worden georganiseerd in het OpleidingsCentrum Zeebrugge, OCZ, gelegen langs 
de New Yorklaan 11 te Zeebrugge. Ook worden veel praktijkopleidingen op de bedrijven zelf 

georganiseerd. 

Aanwezigheid medisch onderzoek 
Wij stellen jammer genoeg vast dat heel wat havenarbeiders niet ingaan op de uitnodigingen of 
afspraken met de arbeidsgeneeskundige dienst Attentia m.b.t. het jaarlijks medisch onderzoek. 

Wanneer de datum voor u niet past omwille van ziekte, verlof, arbeidsongeval,… gelieve dan STEEDS 
contact op te nemen met Attentia op het nr. 050/545860 om uw afspraak te annuleren en een nieuwe 

datum vast te leggen en dit, in de mate van het mogelijke, minimum 2 dagen op voorhand!  

Onbenutte plaatsen zorgen ervoor dat een verpleegkundige en een arbeidsgeneesheer hun tijd niet 
optimaal kunnen invullen waardoor deze afspraken gefactureerd worden en onnodige kosten worden 

gemaakt. 

Vernieuwde Codex 
De Codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, 
Oostende en Nieuwpoort werd vernieuwd. De oude tekst werd uitgebreid met alle recente afspraken 

die tussen werknemersorganisaties en werkgevers werden gemaakt. Havenarbeiders die interesse 
hebben in de Codex kunnen een exemplaar komen afhalen aan de balie van Cewez of de tekst 

raadplegen via onze website (www.cewez.be). 

 

Wet op de privacy 
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Wet op de Privacy (GDPR: General Data Protection Regulation) in 

voege. Dit zal ons een aantal beperkingen opleggen voor het verstrekken van informatie. Wat dit 
praktisch zal inhouden, wordt in een volgende nieuwsbrief meer toegelicht.  
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