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FORWARD Academy's 

   
Tijdens de vorige FORWARD Academy gaven enkele deelnemers hun feedback. Ze kwamen te weten hoe 
ze hun eigen Obama-factor kunnen versterken om zo meer charisma uit te stralen. Luister hier naar hun 
testimonials.  

 

 

 

De volgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op 
dinsdag 22 oktober @ Chocolate Nation waar gastspreker Jef 
Brouwers de deelnemers zal vergezellen op een boeiende avond. 

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! 
 

  

 

 

Start to golf |  11 september 2019 

 
 

Op woensdag 11 september nodigt Young FORWARD Belgium 
u graag uit op een golfinitiatie bij Golfclub Beveren. 
Met deze ‘start to golf’ wil Young FORWARD Belgium een 
sportief netwerkmoment aanbieden. 
 
Interesse? Download hier de officiële uitnodiging. 
 

 

 

 

Voet aan Wal: Jobfestival |  12 september 2019 

 

 

 

Part of Antwerp 2019 komt met een Belgische primeur: Voet Aan 
Wal … het eerste job-FESTIVAL van België! Maar wat maakt dit 
dan zo speciaal? Dat komt u hier te weten.  
 
  

 

 

 

8ste FORWARD Belgium quiz |  10 oktober 2019 

 

 

 

Op donderdag 10 oktober slaan FORWARD Belgium & Young 
FORWARD Belgium de handen weer in elkaar voor de 8ste 
FORWARD Belgium quiz … dé dag waarop de strijd zal aangegaan 
worden om de fel begeerde FORWARD Belgium quiz wisselbeker 
in ontvangst te nemen.  

Klik hier voor meer info. Inschrijven kan via het desbetreffende 
registratieformulier. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt.  

 
 
  

 

 

Transport & Logistics |  15-16-17 oktober 2019 

 

 

 

Inspirerend, innoverend en motiverend. Met ruimte voor alle 
spelers binnen transport, logistiek, distributie, opslag & 
behandeling van goederen, datacommunicatie en software in de 
Benelux. En met een blik op morgen. In die sfeer nodigen de 
organisatoren van de beurs Transport & Logistics 2019 u graag 
uit om te netwerken, bij te leren en zaken te doen.  

Registreer u hier en kom gratis onze FORWARD Belgium / Young 
FORWARD Belgium stand 3.124J bezoeken.  

  

 

 

 

 

https://youtu.be/whPLuO2vd_8
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You've got freight game 

 

 

 

Warm aanbevolen … You’ve got freight … een serieus bordspel 
over synchromodaliteit. De spelers krijgen een persoonlijke 
ervaring met de mogelijkheden en uitdagingen die intermodaliteit 

en synchromodaliteit met zich meebrengen.  

Ook bij FORWARD Belgium werd reeds een demo gegeven aan de 
leden van de commissie intermodaal.  

Werd uw interesse aangewakkerd? Wenst u meer info? Download 
hier de brochure of bekijk de promofilm.  

  
 

 

 

PORTILOG  

 

Blijf in regel voor uw aangiften gevarengoed 
  
Bent u betrokken bij het transport van gevaarlijke goederen over zee? Dan  zijn de opleidingen IMDG en 
Havenreglementering gevaarlijke goederen in Antwerpen voor u verplicht. 
Heeft u deze opleidingen gevolgd, dan bezit u de verplichte getuigschriften en mag u aangiften doen voor 
het transport van gevaarlijke goederen over zee. 
Wist u dat deze documenten een geldigheidsduur van 5 jaar hebben gekregen? Na het 
verstrijken van deze termijn bent u niet langer in regel om deze aangiften te doen. 

U kunt uw attest gemakkelijk vernieuwen door de opleidingen IMDG update en Codex update te volgen.  
Er kan afzonderlijk voor alle opleidingen worden ingeschreven. Dit kan door uw 
opleidingsverantwoordelijke via de cursuskalender of via mijn.portilog.be 
 
  
Praktijkgericht opleidingstraject voor PC 226 
  
‘Diploma Scheepvaart/Expeditie’ is een opleidingstraject dat bestaat uit afzonderlijk te volgen 
modules. Het is ons praktijkgericht alternatief voor de Bachelor Logistiek Management die op enkele 
Vlaamse hogescholen wordt gegeven. Na deze opleiding heeft men immers ruime kennis van en diep 
inzicht in de werking van de sectoren transport en logistiek: transportmodi, expediteursvak, 
goederenbehandeling, douane, … 
Bezoek de website van Portilog voor meer info. Bekijk zeker ook de interessante subsidiemogelijkheden 
voor dit traject. 
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