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Werking Young FORWARD Belgium
 

Commissie young FORWARD Belgium 

 
Deze v i r tue le bijeenkomst zal plaatsvinden
via ZOOM op d insdag 1 9  me i  om
12u00 (aanmelding mogelijk vanaf 11u45).
Deelnemen kan na aanmelding via de volgende
registratielink: https://forwardbelgium.be/
commissieYFB.aspx 

 
Resultaten enquête thuiswerk FORWARD Belgium

Onder de leden van Young FORWARD Belgium werd een oproep
gelanceerd om deel te nemen aan een korte survey om te peilen naar de
ervaringen m.b.t. thuiswerk.

64,6% van de deelnemers ervaren het thuiswerk als een positief
gegeven. Vooral de betere work-life balance, meer flexibiliteit, minder
stress en het wegvallen van het woon-werk verkeer, werden aangegeven
als voornaamste redenen.

Het gemis aan (sociale) interactie met de collega’s en technisch minder
goed werkende IT systemen werden dan weer opgegeven als
voornaamste minpunten voor het thuiswerk.
De communicatie met collega’s, klanten en leveranciers verloopt
doorgaans goed. Men is in het algemeen voorstander om ook na de
coronarcrisis een aantal dagen per week/maand van thuis uit te werken.

De volledige resultaten van deze korte survey kan u hier  downloaden.
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Opzet van de commissie Young FORWARD Belgium is om actuele thema’s te bespreken. De commissie Young FORWARD Belgium staat open voor alle
jongeren die werkzaam zijn bij een FORWARD Belgium aangesloten bedrijf.

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de commissie Young FORWARD Belgium zal gastspreker Bojan Cerović, Projectcommunicator Lantis, een
toelichting geven over de Oosterweel-werken.

mailto:jongeren@forwardbelgium.be
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://forwardbelgium.be/commissieYFB.aspx
https://forwardbelgium.be/commissieYFB.aspx
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=38810


Tia Meyvis director IT & Innovation Ahlers tussen
Antwerpen en Rusland

Tia Meyvis wordt director IT & Innovation bij logistiekspecialist Ahlers.
Een uitdaging waarvoor ze haar tijd zal verdelen tussen Antwerpen en
Rusland, zonder evenwel haar engagement bij Young FORWARD
Belgium en Toastmasters uit het oog te verliezen. Lees meer
 

 
FORWARD Belgium commissies

Indien u werkzaam bent bij een FORWARD Belgium lid, heeft u de
mogelijkheid om te zetelen in één van de ta l r i j ke  FORWARD
Belg ium commissies.  Een overzicht van de verschillende
commissies kan u hier  vinden.

Indien u interesse heeft om deel uit te maken of op de hoogte wenst
gehouden te worden van één of meerdere commissies, kan u contact
opnemen met het Young FORWARD Belgium secretariaat:
jongeren@forwardbelgium.be  

 
Commissies duurzaamheid

Zopas werd de nieuwe FORWARD Belgium commissie duurzaamheid
opgericht. Het voorzitterschap van deze commissie zal opgenomen
worden door Maarten Van Ostaeyen (Ucomar NV en lid Young FORWARD
Belgium), bijgestaan door een ondervoorzitter, Tia Meyvis (Ahlers
Belgium NV en Voorzitter Young FORWARD Belgium).

Thema’s zoals Lean & Green, het GLEC Framework, sustainable
development goals SDG’s, … zullen aan bod komen binnen deze
commissie.

Indien u interesse heeft om deze commissie te vervoegen, kan u een
seintje geven aan het FORWARD Belgium secretariaat
 

 

Webinar voor jongeren en studenten | 4 juni 2020 

 

 

Feedback recentste events Young FORWARD Belgium
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I.s.m. Talentenstroom, Alfaport en ASV zal een webinar  voor jongeren & studenten georganiseerd worden over werken in de haven & log is t iek .
Deze webinar zal plaatsvinden op 4  jun i  om 16u30.

Veel jobbeurzen vervallen momenteel of gebeuren gedeeltelijk online. Veel jongeren staan echter voor een keuzemoment. Vandaar is het idee gekomen
om dit zelf ook te organiseren. Er zal gewerkt worden met een algemeen deel waarna de jongeren in break-out sessies vragen kunnen stellen. Klik
hier  voor meer info.

Heeft  u interesse om in een ‘break-out room’ uw beroep of  het  topic a.d.h.v.  van uw beroep voor te ste l len? Graag dan een seint je
aan het  Young FORWARD Belgium secretar iaat .

https://www.flows.be/nl/people-jobs/tia-meyvis-director-it-innovation-ahlers-tussen-antwerpen-en-rusland?utm_medium=email&utm_campaign=WEEKLY%20NEWSLETTER%2002052020%20-%202042%20-%20Danny%20Deckers%20schrijft%20boek%20over%20geschiedenis%20en%20toekomst%20Opelsite&utm_content=WEEKLY%20NEWSLETTER%2002052020%20-%202042%20-%20Danny%20Deckers%20schrijft%20boek%20over%20geschiedenis%20en%20toekomst%20Opelsite+CID_665de250ee53a20e7ff91f8aa7ddc7bf&utm_source=ECRM&utm_term=Lees%20meer
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=38686
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
mailto:info@forwardbelgium.be
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=38765
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.youtube.com/watch?v=QCB4DrY4iic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QCB4DrY4iic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QCB4DrY4iic&feature=youtu.be


Toelichting E-CMR | 28 april 2020

De eerste online commissievergadering van Young FORWARD
vond plaats op 28/4, met als toepasselijk thema: digitalisering.

Barry Van Leuven van Pionira gaf uitleg over digitalisering
binnen de logistieke keten. Het doel is om de productiviteit te
verbeteren en de efficiëntie in administratieve processen te
verhogen.

 

De presentatie kan u hier  downloaden.
Omdat deze sessie online werd opgenomen kan u ook de opname hier  bekijken / beluisteren (Password: 1z.8RH0!)

 
Virtuele jobcarrousel @ KdG | 28 april 2020
 
Op 28 april namen 2 leden van Young FORWARD Belgium - Matthieu
Van Neck (BDP International NV) en Nicolas Lens (Antwerp Cargo Movers
- As agents only) - deel aan de eerste virtuele jobcarrousel georganiseerd
door Karel de Grote Hogeschool.

Deze jobcarrousel was gekoppeld aan het vak “talent match”. Doel was
om de studenten via een speeddatingformule met verschillende
beroepen in de logistiek - waaronder de expediteurssector - aan bod te
laten komen.

De leerlingen waren enthousiast, goed voorbereid en stelden gerichte
vragen. Het was een unieke kans om de ervaringen van jongeren die
reeds werkzaam zijn in onze sector toe te lichten aan de leerlingen. De
deelnemende studenten waren achteraf ook heel dankbaar voor de
duidelijke uitleg.

 

 
Op 12 mei stond de virtuele FORWARD Academy i.s.m. Jong VIB
op het programma. Gastspreker Manu Matthyssens behandelde
het topic “Procurement & Supply Chain Management in een post-
Covid 19 perspectief: Waar liggen de kansen?”.
Het was een succesvol event waar de gastspreker in kwestie
diverse tips & tricks weggaf aan de deelnemers.

Download hier  de presentatie.
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Digitalisering was al een hot topic, maar door de huidige corona-crisis is de vraag naar elektronische documenten en het elektronisch ondertekenen van
documenten enkel nog toegenomen. Tijdens onze commissie spraken we voornamelijk over de e-CMR. Wij, als jongeren, zijn alvast overtuigd van de vele
voordelen hiervan voor onze sector!

Virtuele FORWARD Academy i.s.m. Jong VIB: 'Procurement & Supply Chain Management in een post-Covid 19
perspectief: Waar liggen de kansen? | 12 mei 2020

https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=38691
https://us02web.zoom.us/rec/share/xeVpdJ3fryBOebfAuUeBRf4PWZveT6a81ygcqPQEmU9HENf4-iz9DhihlAHpN3ar
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=38849
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be
https://www.youtube.com/watch?v=QCB4DrY4iic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QCB4DrY4iic&feature=youtu.be
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https://twitter.com/YoungFORWARDBe
https://www.linkedin.com/groups/4740492/
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https://www.instagram.com/youngforwardbelgium/
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