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Beste Young FORWARDers, 
 
De voorbije maanden werd nogmaals duidelijk dat de logistieke sector gedreven wordt door 
zoveel sterke personen en dat we daarom erg veerkrachtig zijn. ‘Plooien’ staat om die reden niet 
in onze woordenboek. 
 
VAN OFFLINE NAAR ONLINE  
Het covidbeestje zette een streep door onze geplande events en feestjes, waardoor online 
academies en commissies hun intrede deden. We leerden hoe we de vibe in onze teams konden 
behouden en verhogen. Ook online kan er genetwerkt worden! We maakten kennis met de E-
CMR en we weten nu waar onze kansen liggen als het gaat om procurement & supply chain 
management. De Oosterweel verbinding heeft geen geheimen meer en tijdens de laatste online 
Academy kwamen we te weten hoe Artificial Intelligence kan geïmplementeerd worden in de 
logistiek.  

 
DE TOEKOMST 
We hebben geen glazen bol, maar kijken met een positieve instelling naar de toekomst. Daarbij 
hopen we iedereen offline terug te zien tijdens onze volgende Academy op 13 oktober in het 
Ahlers House. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer! 
 
Tia Meyvis, Voorzitter Young FORWARD Belgium 

 

 
 

 
 

 
Werking FORWARD Belgium 

 
 
Commissie Young FORWARD Belgium 
 
Young FORWARD Belgium is een commissie die jonge professionals 
in de logistieke dienstverlening informeert, betrekt en inspireert. Ze biedt 
jongeren de kans om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen, 
waardoor ze hun professioneel netwerk verder kunnen uitbouwen. 
Daarnaast wil de commissie inzetten op de persoonlijke ontwikkeling 
van zijn leden en de promotie van de sector bij jongeren. De commissie 

https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 

Young FORWARD Belgium staat open voor alle jongeren die werkzaam 
zijn bij een FORWARD Belgium aangesloten bedrijf. 
 
Op 18 september (11u30-13u30) staat een speciale bijeenkomst van 
de commissie Young FORWARD Belgium op het programma. De 
deelnemers worden die dag uitgenodigd door het Havencentrum om het 
logistiek spel Cardgo - een spel dat werd ontwikkeld om jongeren naar 
onze sector aan te trekken - te spelen in combinatie met een mini-
workshop/brainstorm. Reserveer alvast deze datum in uw agenda. 

 

 

 

 FIATA 2021 infomoment | 29 september 2020  
 
FORWARD Belgium heeft de eer om in 2021 (26-29 oktober) het 
wereldcongres FIATA 2021 te organiseren.  In de logistieke wereld 
behoort dit congres tot één van de grootste en belangrijkste 
evenementen van het jaar.  
Tijdens het congres wordt één dag voor de jongeren gereserveerd. Het 
is de bedoeling dat deze dag ‘voor’ jongeren ‘door’ jongeren wordt 
ingevuld met sprekers; nuttige activiteiten, netwerkmomenten etc. Via 
deze weg willen wij de jongeren in onze sector de mogelijkheid bieden 
om deel uit te maken van de organisatie en invulling van deze unieke 
dag. Een online infomoment zal hiervoor georganiseerd worden op 
29/9/2020. Reserveer alvast deze datum in uw agenda.   

 

 

 

 FORWARD Belgium Nieuwsbrief - editie 12 
 
De recentste FORWARD Nieuwsbrief kan u hier lezen.  
 
Wenst u van deze editie graag een hard copy exemplaar te 
ontvangen? Contacteer dan het Young FORWARD Belgium 
secretariaat.  

 

 

 

 
 

 

 
Feedback recentste events 

 
 
Toelichting Oosterweel-werken | 19 mei 2020 
 
Tijdens de virtuele Young FORWARD commissiebijeenkomst van 19 
mei nodigde het jongerenbestuur Bojan Cerović, Projectcommunicator 
Lantis, uit om een toelichting te geven over de Oosterweelwerken. De 
deelnemers werden door de presentatie “Naar een mobiele en leefbare 
regio” geloodst. Gezien de Oosterweel-werken op allen van ons een 
impact hebben, werd deze commissie bijeenkomst opengesteld voor 
alle FORWARD Belgium leden. De presentatie kan u hier downloaden.  

 

 

 'Insights about Artificial Intelligence in logistics | 25 June 2020 
 
Tijdens de recentste virtuele FORWARD Academy die heeft 
plaatsgevonden op 25/06 informeerden de gastsprekers Valentin Carlan 
& Thomas Huybrechts (UA) de deelnemers over hoe Artificiële 
Intelligentie kan geïmplementeerd worden in de logistiek.  

https://www.havencentrum.be/
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De presentaties kan u downloden via de volgende links: 
 

 Introduction to Artificial Intelligence - Thomas Huybrechts 
 Insights over AI and logistics - Valentin Carlan 

 

 

 

 Webinar “Werken in haven & logistiek | 29 juni 2020 
 
Na het succes van de webinar van 4 juni, organiseerde Talentenstroom 
i.s.m. FORWARD Belgium, ASV en Alfaport VOKA op maandag 29 juni 
een nieuwe webinar ‘werken in haven & logistiek’ mét de focus op 
jongeren en studenten om hen warm te maken voor onze sector.   
Naast een meer algemene introductie, konden de deelnemers in break-
out rooms spreken met jonge werknemers uit de haven waaronder 
enkele leden van Young FORWARD.  

Lees meer 

 

 

 

 
Programma najaar 2020 

 
 
SAVE THE DATE: Volgende Academy | 13 oktober 2020 
 
De eerstvolgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op dinsdag 
13 oktober waar het thema ‘Boost je veerkracht’ op de agenda zal 
staan. Wij heten u die avond graag welkom vanaf 18u00. De officiële 
uitnodiging volgt later op het jaar maar reserveer deze datum alvast in 
uw agenda’s. 

 

Young FORWARD Belgium wenst iedereen een  
deugddoende en fijne vakantie toe! 

 

  

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

Young FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

jongeren@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen Young FORWARD nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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