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December is traditioneel de maand waarin wordt uitgekeken naar het gezellig samenzijn met familie 

en vrienden om kerst en oudjaar te vieren. Het is de tijd van cadeautjes, kerstverlichting in de straat 

en de geur van warme chocolademelk of glühwein. Dit jaar is dit anders. 
Het is ook een tijd om terug te kijken op het voorbije jaar… en wat een jaar is het geworden. 

Een jaar waarin we een poging hebben gedaan om te leven met een virus dat is binnengedrongen in 

onze samenleving. Een virus dat ons professioneel leven zwaar heeft beïnvloed en ons privéleven aan 
banden heeft gelegd. Een virus dat veel slachtoffers heeft geëist. Een virus dat – helaas – ook 

volgend jaar nog zal aanwezig zijn. Maar we zijn hoopvol en kijken uit naar de dag waarop we ons 
normale leven weer kunnen opnemen. 

Corona overheerst de media, de gesprekken op de werkvloer en in de omgang met elkaar. Je zou 

haast vergeten dat ook nog andere belangrijke zaken werden gerealiseerd of ons te gebeuren staan. 

Lokale cao 

We zijn blij dat we jullie mogen vertellen dat de lokale cao's ondertekend zijn en dat wij aan de slag 
gaan om deze uit te werken. 

Zo zullen er bij alle grote terminals automaten worden geïnstalleerd waarin broodjes en koude 

maaltijden (om op te warmen) te koop worden aangeboden, zal er de mogelijkheid zijn om een 
loonverliesverzekering af te sluiten en een (elektrische) fiets aan te schaffen via groepsaankoop. 

Er zal een anciënniteitspremie worden uitbetaald voor havenarbeiders die exact 25 of 35 jaar 
anciënniteit hebben bereikt in 2021 en er is voortaan een geschenk in speciën voorzien bij 

pensionering. 

Maar er zal ook werk worden gemaakt van afspraken over peterschap/meterschap, winter- en 
zomermaatregelen, uitbreiding van het aantal dagen syndicaal verlof en een opwaardering van de 

“light” functiespecialisaties. 

Uitbreiding van het Cewez-team 

Begin oktober dit jaar mochten we Carla Debart verwelkomen in ons Cewez team als project manager. 

Zij coördineert diverse projecten binnen Cewez, waaronder de digitalisering. 

MyCewez 

Heel wat havenarbeiders hebben het voorbije jaar gebruik gemaakt van MyCewez en het aantal 
gebruikers blijft stijgen. Voor zij die het nog niet kennen: MyCewez is een webtoepassing waarop je 

kunt inloggen om allerlei informatie te consulteren. Loonfiches opvragen, kledij puntensaldo bekijken 

of zien hoeveel verlof je nog hebt… het kan allemaal. En binnenkort kan er zelfs nog meer. 
Wil je ook inloggen op je persoonlijke pagina, installeer dan de OTP-app en laat deze linken aan je 

gebruikersnaam. Hiervoor kan je tijdens de gewone openingsuren terecht aan de balie van Cewez. 
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Brexit 
 

Deal of no-deal, de Brexit komt eraan. Op 1 januari 2021 stapt Groot-Brittanië uit de Europese Unie. 

En hoewel we nog niet weten welke de impact hiervan zal zijn op de mobiliteit in de haven van 

Zeebrugge-Brugge, Nieuwpoort en Oostende, heeft Stad Brugge alvast een Brexit-circulatieplan klaar. 

Meer informatie beschikbaar op onze website. 

Eindejaarsfeesten 

Cewez sluit op donderdag 24 en donderdag 31 december 2020 telkens om 15u00. 

De directie en het personeel van Cewez vzw wensen u, zeker in deze bijzondere tijden, een gezellig 

eindejaar en een gezond 2021 toe! 
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