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FORWARD Goals 
 

 

For sustainable development 
 
FORWARD Belgium lanceerde vorig jaar een eigen 
duurzaamheidslabel voor expediteurs, douanevertegenwoordigers 
en logistieke dienstverleners. Het label kreeg de naam ‘FORWARD 
Goals for sustainable development’ en kent een eigen logo.  
 
FORWARD Belgium wil op deze manier haar leden aanzetten om - op 
een haalbare en laagdrempelige manier - een duurzaam beleid uit te 
stippelen. 
  

Zopas mochten de volgende bedrijven het label 
in ontvangst nemen:     

       
 Manuport Logistics 
 BDP International 
 JAS Forwarding Worldwide Belgium 

 
Ze vervolledigen hiermee de lijst met bedrijven die het FORWARD Goals 
label in ontvangst mochten nemen:  
 

 Embassy Freight Services Europe 

 Haeger & Schmidt Logistics Belgium 

 TCI Carriers 

 Portmade 

 Deloitte Belgium 

 Eutraco 

 Schenker 

 H. Essers 

 Ahlers Belgium 

 Ziegler 

 Fast Shipping & Forwarding Belgium 

 BDP International 

 JAS Forwarding Worldwide Belgium 

 Manuport Logistics 

 
Elk jaar wordt er tevens een FORWARD GOALS Award uitgereikt aan 
de firma die het meest originele project of dossier heeft ingediend. Voor 
2022 besliste de evaluatiecommissie om deze Award uit te reiken aan  
Manuport Logistics en dit omwille van de sterke betrokkenheid van de 
verschillende werknemers bij het indienen van hun originele dossier. Aan 
de hand van een filmopname toonde Manuport Logistics aan dat een 
duurzame samenwerking ingebakken zit in hun bedrijfscultuur. De 
initiatieven die ze jaarlijks doen met een heel team van medewerkers en 
die inzetten op meerdere SDG’s, zoals verschillende projecten in het 
kader van de Warmste Week, zijn daar mooi voorbeeld van.  
 
Van alle ingediende projecten werd ondertussen ook een ‘inspirational 
guide’ gemaakt die u hier kan downloaden. Wij hopen dat deze u zal  
inspireren en helpen om mee een duurzame koers te varen. 
 
Voor meer informatie over de FORWARD Goals for sustainable 
development verwijzen wij graag naar onze websitepagina 
https://forwardbelgium.be/FORWARD-Goals of kan u contact opnemen 
met het FORWARD Belgium secretariaat.  

 

https://www.manuport-logistics.com/en
https://www.bdpinternational.com/
https://www.jas.com/countries/belgium
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=47995
https://forwardbelgium.be/FORWARD-Goals
mailto:info@forwardbelgium.be?subject=FORWARD%20Goals%20for%20sustainable%20development
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46780


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.  

 
 

 

mailto:info@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
mailto:vanessa@forwardbelgium.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrieven%20FORWARD%20Belgium
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=39213

