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Werking Young FORWARD 

 
LinkedIn company page Young FORWARD Belgium  
 
Young FORWARD Belgium is reeds jaren actief op LinkedIn. Teneinde 
het bereik op dit sociaal media kanaal te vergroten werd zopas een 
bedrijfspagina aangemaakt. Je kan deze pagina volgen via:  
https://www.linkedin.com/company/young-forward-belgium 

 

 

FORWARD Goals for sustainable development 
 
Enkele maanden terug werd een duurzaamheidslabel voor expediteurs, 
douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners in het leven 
geroepen. Het label heeft de naam ‘FORWARD Goals for sustainable 
development’ en kent een eigen logo. Tijdens een LIVE netwerkevent 
op 16 november in de Ark Antwerpen werden de eerste labels uitgereikt. 
Wenst u ook deel te nemen en een award en getuigschrift in ontvangst 
te nemen? Contacteer dan het 
Young FORWARD Belgium 
secretariaat of download de 
brochure voor meer informatie. 
 

Download hier de 
brochure 

 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
Universiteit Antwerpen  
 
Beroepencarrousel | 3 december 
Op vrijdag 3 december organiseerde de Universiteit Antwerpen een 
online beroepencarrousel. De beroepencarrousel vond plaats in het 
kader van de cursus ‘Operationele aspecten van maritiem transport’, 
gedoceerd door Prof. Christa Sys. 

https://www.linkedin.com/company/young-forward-belgium
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=FORWARD%20Goals%20for%20sustainable%20development
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=FORWARD%20Goals%20for%20sustainable%20development
https://forwardbelgium.be/Data/Files/Brochure%20FORWARD%20Goals%20-%20NL.pdf
https://forwardbelgium.be/Data/Files/Brochure%20FORWARD%20Goals%20-%20NL.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-maritieme-wetenschappen/studieprogramma/
https://www.linkedin.com/company/young-forward-belgium
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42035
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 
 

 

 
 

 
 

 

Tia Meyvis, Voorzitter Young FORWARD Belgium, liet met veel 
enthousiasme de studenten kennis maken met het operationele aspect 
van de job van expediteur. 
 

 
 

 

Thomas More Mechelen 
 
Graduaat Transport en Logistiek  
Binnen de richting Graduaat Transport & Logistiek aan Thomas More 
Mechelen en meer bepaald binnen het vak Beroepsexploratie worden 
de studenten wegwijs gemaakt in de verschillende 
carrièremogelijkheden binnen de sector. 
Aan Young FORWARD Belgium werd gevraagd om een gastspreker af 
te vaardigen teneinde het beroep van expediteur te komen toelichten. 
Young FORWARD Belgium heeft toegezegd om hieraan deel te nemen. 
Het gastcollege zal op woensdag 15 december  door Stijn Verbist 
(Ondervoorzitter Young FORWARD Belgium en Head of Key Accounts 
bij Eutraco) worden gegeven. 
 
Heeft u ook interesse om in de toekomst gastcolleges te geven, geef 
dan een seintje aan het Young FORWARD Belgium secretariaat.  

 

 
 
 

 

KdG Career Center  
 

 
Young professionals verwachten een nieuwe employer mindset 
 
In een recent onderzoek van KdG Career Center, werden de 
verwachtingen van young professionals naast de initiatieven van 
werkgevers op vlak van HR beleid gelegd. Bekijk hier het resultaat. 

 

 

 
 

Onze haven drugsvrij 
 

 
Haven pakt uit met nieuwe brochure tegen drugscriminaliteit 
 
De drugstrafiek in de Antwerpse haven is een permanente 
bekommernis. Werkgeverskoepels CEPA en Alfaport Voka lanceerden 
onlangs een nieuwe brochure. Die geeft havenwerknemers tips om 
correct en veilig te reageren wanneer ze worden geconfronteerd met 
drugscriminaliteit. Lees hier het 
volledige artikel dat verschenen 
is in HLN. 
 

Download hier de 
brochure 

 

mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Interesse%20in%20het%20geven%20van%20gastcolleges
https://mcusercontent.com/088bf892aff37d7eb19bcd708/files/2b5baa92-3045-8a07-a3a0-4a69c6b685dc/KdG_CC_Whitepaper.pdf
https://www.hln.be/antwerpen/haven-pakt-uit-met-nieuwe-brochure-tegen-drugscriminaliteit~af4e093c/
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46901
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46901
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46995
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46972
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46968
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46902


 
 

 

C-MAT Master Classes 
 

 
De C-MAT, het Centre for Maritime and Air Transport Management van 
de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, organiseert 
vanaf januari 2022 opnieuw maritieme en lucht masterclasses voor 
zowel studenten als professionals. 
Alle lessen worden aangeboden in blokken van 
twee weken, met een mix van academische en 
zakelijke bijdragen. 
 

Meer info 

 

 

 
 

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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