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Werking Young FORWARD Belgium 

 

Nieuw bestuur Young FORWARD Belgium  
 

 

 

Onlangs heeft de raad van bestuur van FORWARD Belgium een 
nieuw bestuur van Young FORWARD Belgium aangesteld. 
Tia Meyvis (Ahlers Belgium NV) werd aangesteld als voorzitter 
van Young FORWARD Belgium. Ze zal bijgestaan worden door 
twee ondervoorzitters: Stijn Verbist (Bolloré Logistics Belgium 
NV) en Birgit Van Dyck (Vedrova NV). Lees hier de volledige 

FORWARD Belgium nieuwsbrief. 
 

 

Het artikel “Tia Meyvis (Ahlers) nieuwe voorzitter Young FORWARD Belgium” dat hierover 

verschenen is in Flows kan u hier lezen 
   

 

 

Werk jij graag mee aan innovatie?  

 

Op 25 oktober komt de commissie Young FORWARD Belgium om 12u samen in 'the Beacon', de 
hotspot waar grote technologieleveranciers in internet of Things, toponderzoekers, flexibele startups en 
scaleups werken aan innovatieve, duurzame oplossingen. We krijgen de kans kennis te maken met 
NxtPort en PortXL. We eindigen met een rondleiding en sluiten onze meeting af tegen 13u30.  

De commissie Young FORWARD staat open voor alle expediteurs tot en met 39 jaar. Heb je vragen, 
ontvang je graag de volledige agenda of schrijf je je graag in? Aarzel niet om ons te contacteren: 
jongeren@forwardbelgium.be 

 

 

 

Volg ons op Instagram 

 

Volg Young FORWARD Belgium nu ook via 
Instagram: 
https://www.instagram.com/youngforwardbelgium 

 
  

 

 

 

FORWARD Belgium Nieuwsbrief - editie 10  
 

 

 

De recentste FORWARD Belgium Nieuwsbrief kan u hier lezen. 

Voor de Young FORWARD Belgium artikels … lees pagina 4 & 5.  
 

 
 

 

 

Sfeerbeelden start to golf 
 

Op woensdag 11 september organiseerde Young FORWARD 
Belgium een golfinitiatie bij golfclub Beveren gevolgd door een 
netwerkdrink.  

Enkele sfeerbeelden kunnen bekeken worden op de Young 

FORWARD Belgium Facebook pagina.  

  
 

 

 

Toastmasters Port of Antwerp | demo 14 oktober 2019 

 

 

 

Toastmasters International focust op het versterken van 
communicatie- en leiderschapsvaardigheden, met nadruk op 
spreken voor publiek. In maart werd Toastmasters Port of 

Antwerp opgericht. 
Hier kan je in een veilige en ondersteunende omgeving oefenen 
op presentatietechnieken en feedback geven. Daarnaast bouw je 
aan je netwerk binnen de haven community. 
  
Benieuwd? Kom eens een kijkje nemen op een volgende meeting. 
Schrijf je hier alvast in voor de demo op 14/10. 

  
Lees ook hier het artikel Toastmasters Port of Antwerp viert 

erkenning in 'den 110' dat verschenen is in Flows. 
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Transport & Logistics |  15-16-17 oktober 2019 

 

 

 

Ontmoeten we elkaar op Transport & Logistics?  

Prik 15, 16 & 17 oktober 2019 vast in uw agenda voor een bezoek 
aan Antwerp Expo. Transport & Logistics Antwerpen 2019 is 

een levendig forum dat professionals samenbrengt uit alle 
deelsectoren: onder meer transport, opslag en behandeling van 
goederen, datacommunicatie en software. Die diversiteit aan 
disciplines en invalshoeken zorgt voor een rijke totaalbeleving. 

Wij verwelkomen u graag op onze FORWARD Belgium / 
Young FORWARD Belgium stand 3.124J. 

Registreer u hier voor een gratis bezoek aan de beurs!  
 

 

Praktische info Data & openingsuren 
Antwerp Expo    Dinsdag 15/10/2019 (10u – 19u)       
Jan Van Rijswijcklaan 191 Woensdag 16/10/2019 (10u – 20u)      
B-2020 Antwerpen Donderdag 17/10/2019 (10u – 18u) 
  
 

Begeleid bezoek aan de Transport & Logistics beurs  

Jong VIB en Young Forward Belgium nodigen u uit op woensdag 16 oktober om 18u voor een gericht 
begeleid bezoek aan de Transport & Logistics beurs. We komen samen aan de Port of Antwerp bar in 
de nieuwe hal 5 van Antwerp Expo waarna we ons opsplitsen in 4 verschillende tours. Maak uw keuze 
en krijg op een efficiënte manier een goed beeld van de volgende thema’s: 

 Multimodale route - Ontdek de verschillende soorten multimodaal transport 

 Digital Data route - Duik in de verschillende software tools op het event  

 Intralogistics route - Ontdek hoe u uw interne 

logistieke                       goederenstroom  optimaliseert 
 Demo-route – Beleef de nieuwste technologieën tijdens live-demo’s bij de exposanten 

 

 

      
 

 

Elke tour geeft op een efficiënte manier een 
goed beeld over een specifiek thema. U kan zich 
registreren voor een route via het 

desbetreffende inschrijvingsformulier. 

 

 

FORWARD Academy  
 

 

 

Op dinsdag 22 oktober organiseert Young 
FORWARD Belgium  een volgende FORWARD 
Academy. ‘Moeten presteren is de vader van de 
mislukking’ zal ditmaal het topic van de avond 
worden. Gastspreker Jef Brouwers zal de 
deelnemers in Chocolate Nation een boeiende 
avond bezorgen. Download hier de officiële 

uitnodiging. 

 
Kom meer te weten en registreer u snel wan de 
plaatsen zijn beperkt: - 
https://forwardbelgium.be/academy.aspx 
  

 

 

 

Werken in de haven: wat denken jonge mensen daar over?   
 

 

 

Jongeren hebben vooral negatieve associaties bij werken in de 
haven. Zo blijkt uit een kwalitatief onderzoek dat IPSOS uitvoerde 
bij 16- tot 27-jarigen. Bij spontane associaties komen onder 
andere 'kil, onaangenaam, gevaarlijk, strikte regels, afstandelijk' 
naar boven. Voor ons als sector reden te meer om in te zetten op 
employer branding en op informeren. Want vooral jongeren 
zonder enige kennis over de haven blijken negatieve associaties 
te hebben. 

Lees hier meer over deze studie.  
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Tel.: +32 (0)3 233 67 86 | BTW BE0829.938.235 
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