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Let wel: deze nieuwsbrief bevat enkel informatie die van belang is voor erkende havenarbeiders 

 

Heropening balie 

Vanaf 25/05/2020 gaat de balie van Cewez opnieuw open. We hebben de voorbije weken hard 

gewerkt om dit op een veilige manier te kunnen organiseren en vragen uw medewerking om alles zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.  

Cewez zal alleen toegankelijk zijn via de ingang ter hoogte van de voetgangersbrug. De deur 
die uitgeeft op de achterkant/tuin van het gebouw blijft gesloten. De gang werd opgedeeld in twee 

wandelrichtingen (IN/UIT) en er werden markeringen op de grond aangebracht om een veilige 
afstand van 1,5 meter te bewaren. Niet alleen aan de inkom, maar ook aan het loket staat 

ontsmettende gel die u kunt gebruiken om uw handen te ontsmetten.  

Er zijn 2 loketten beschikbaar, afgeschermd met een glazen wand, met mogelijkheid om 
prestatieboek en/of kledij onderdoor te schuiven. Mogen we vragen om in de gang te blijven wachten 

totdat één van de loketten vrij is. Pas nadat de havenarbeider vóór u de balie heeft verlaten, mag u 
binnenkomen. Ziet u dat de wachtrij in de gang te lang is, keer dan op een later tijdstip terug. Op die 

manier kan de social distancing maximaal gerespecteerd worden.   

De afspraken omtrent melding van ziekte en bezorgen van het medisch attest (per mail) blijven van 
toepassing. Er wordt gevraagd om thuis te blijven als je ziek bent maar indien je het attest toch wil 

afgeven op Cewez, dan moet dit nog steeds in de daartoe bestemde brievenbus (vooraan in de gang).  
Afstempelingen door Cewez (BV, HV, AV, FV/GA,…) gebeuren vanaf de datum van heropening. We 

zetten geen stempels met terugwerkende kracht. Heeft u verlof opgenomen in maart, april of mei 
(vóór 25/05), dan wordt dit wel achteraan in het prestatieboek ingeschreven, maar zullen er geen 

stempels op het strookje in het prestatieboek gezet worden. Idem voor ziekte, arbeidsongeval of 

andere dagen (KV, EDV,…) die hebben plaatsgevonden vóór 25/05.  
De kledijafhaling gebeurt vanaf 25/05/2020 opnieuw aan de balie. Telefonische reservatie of 

bestelling van kledij per mail is niet langer mogelijk.  
In een latere fase zullen we ook terug opstarten met het koppelen van een app aan uw 

werkboeknummer zodat u kunt inloggen op de webtoepassing MyCewez. U zal hiervan per brief 

verwittigd worden. 
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Kledij 

Nieuw in het gamma: hoge veiligheidsschoenen Elten (Maja/Mathew) 

Deze schoenen werden deze winter getest en positief onthaald. Vanaf heden kunnen deze 

veiligheidsschoenen verkregen worden aan de balie van Cewez. De Elten (Maja) van maat 35 t.e.m. 
39 is beschikbaar in één breedtemaat (2 = standaard breedtemaat), de Elten (Mathew) is beschikbaar 

vanaf maat 40 t.e.m. maat 48 in 3 breedtematen (breedtemaat 1 = small, 2 = standaard en 3 = 
breed). Deze schoenen kunnen verkregen worden in ruil voor 81 kledijpunten.  

Zomeractie 2020 : 4 gratis fluo t-shirts 

Ook in de zomermaanden moet je ervoor zorgen dat je steeds veilig werkt en "goed gezien" wordt! 
Donkere of niet fluorescerende t-shirts kunnen gevaarlijke situaties opleveren. We geven jullie een 

duwtje in de rug... Tijdens de zomermaanden mag elke havenarbeider 4 GRATIS fluo t-shirts komen 
afhalen bij Cewez. Hiervoor zullen géén kledijpunten in mindering gebracht worden!  

Voor uw comfort is het aangeraden om de t-shirts op voorhand een paar keer te wassen. 

Sweaters 

De sweaters zaten net voor de coronacrisis in hun eindfase qua productie. Momenteel ligt de 

productie jammer genoeg nog steeds stil en hebben we geen zicht op afwerking en levering. We 
houden u op de hoogte van zodra we concreet zicht hebben qua levering bij Cewez. 

Opmetingen gehoorbescherming 

Op maandag 15 juni zal de firma Hearings opnieuw gehooropmetingen doen. De leverancier 
garandeert ons dat ze de nodige voorzieningen hebben genomen om dit op een veilige manier te 

laten verlopen.  
Om een veilige heropstart van de balie te garanderen is het echter niet opportuun om deze 

opmetingen nog aan de balie te laten doorgaan.  
De opmetingen zullen bijgevolg doorgaan in een apart lokaal. Wanneer u Cewez binnenkomt zal 

duidelijk aangeduid staan waar u moet zijn voor de opmeting (ingang onmiddellijk naar rechts). 

Gelieve in de gang de afstand van 1,5 meter te respecteren. 

Opleidingscentrum Zeebrugge 

Mevrouw Severine Maes werd vanaf 18/05/2020 aangeworven ter vervanging van de Heer Dirk 
Dhondt als coördinator van het OpleidingsCentrum Zeebrugge.  

Ook in het opleidingscentrum werd alles in het werk gesteld om op een veilige manier opleidingen te 
kunnen organiseren. De opleidingen herstarten vanaf 25 mei 2020. 

De betrokken cursisten zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen van het opleidingscentrum.  
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