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Young Logistics Challenge

 
 
Op dinsdag 19 oktober heeft - tijdens de beurs Transport 
& Logistics - de Young Logistics Challenge van Young FORWARD 
Belgium plaatsgevonden.  

 
De focus in deze eerste editie werd gelegd op het thema duurzaamheid 
en verspreid over 3 business cases: 
 
Business case 1: Wat verwacht jij van uw werkgever als aantrekkelijk, 
duurzaam bedrijf? Welke attitude mag uw werkgever van u verwachten?  
 
Business case 2: Hoe kan je E-commerce duurzaam maken?   
 
Business case 3: Hoe kan je als logistiek dienstverlener bijdragen aan 
de klimaatdoelstellingen?   
 
Gedurende deze dag hebben 100 jonge logistieke talenten/studenten - 
verspreid over 19 teams -  naar duurzame logistieke oplossingen 
gezocht.  
Om de theorie zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen, hadden de 
jongeren ook de mogelijkheid om de beurs te bezoeken en daar hun 
ideeën af te toetsen bij de aanwezige standhouders.   
 
Op het einde van de dag werd voor iedere business case een winnend 
team uitgekozen door een vakkundige jury. Deze winnaars namen het in 
de finale tegen elkaar op.  

 
De eerste editie van de Young Logistics Challenge werd gewonnen door 
een team van de Thomas More Hogeschool Mechelen.  
Zij kwamen met een voorstel om e- commerce te verduurzamen met een 
herbruikbare curverbox. Het winnende team trachtte een oplossing te 
bedenken voor het vele verpakkingsmateriaal dat bij e- commerce komt 
kijken. Geïnspireerd door het idee van het uniforme Europallet- formaat 
besloot het team om een gestandaardiseerde verpakking te ontwerpen 
en bedacht ze tevens oplossingen voor de retourlogistiek.  

 

https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46780
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46832


 
 
 
 
 
 
 

Op de tweede plaats eindigde een team van de Universiteit Antwerpen 
met een oplossing rond duurzaam woon- werkverkeer en fexibel verlonen 
van medewerkers. Alleszins een actueel thema met veel groeipotentieel 
binnen de sector.   

 
Op de derde plaats eindigde nog een team van Thomas More 
Hogeschool Mechelen. Zij focusten zich op het optrekken van een 
duurzaam bedrijfsgebouw als een manier waarop je als logistiek 
dienstverlener kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.  
 
Gedurende de ganse dag vertoonden de jongeren een enorm 
enthousiasme en dynamiek bij het zoeken naar duurzame oplossingen 
binnen onze sector.  
Het is duidelijk gebleken dat de jonge generatie de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) hoog in het vaandel dragen en wij kijken 
steevast uit naar hun toekomstige inbreng en originele ideeën op de 
werkvloer binnen onze bedrijven. 
 
Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.  

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

FORWARD Belgium 

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

info@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

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