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Werking Young FORWARD 

 
New website coming soon … stay tuned! 
  
De website van FORWARD Belgium – forwardbelgium.be - wordt 
momenteel in een nieuw kleedje gestoken. Uiteraard zal ook een make-
over van de jongerenpagina worden doorgevoerd.  
 
Stay tuned! 
 

 

 
 

 

FORWARD Goals for sustainable development 
 
De logistieke sector draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen en het terugdringen van 
CO2.  
Zowel de overheid maar ook uw eigen klanten en jonge medewerkers 
binnen uw bedrijf verwachten van u een actieve deelname aan het 
realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.    
Door deel te nemen aan de ‘FORWARD 
Goals’ toont u aan dat u zich terecht mag 
profileren als een duurzame logistieke 
dienstverlener.  

 

Meer info 

 
 

 

Young Logistics Challenge | 19 oktober 2021 
 
Young Logistics Challenge | 19 oktober 2021 
Young FORWARD Belgium organiseert op 19 oktober – tijdens de 
beurs Transport & Logistics - een Young Logistics Challenge voor 
jonge talenten binnen de logistieke sector en studenten.  
 

https://forwardbelgium.be/
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42104
https://www.transport-logistics.be/nl/
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42131
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42035
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 

  

Meer info & inschrijven  

 

 

 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
ASV The Next Generation 
 
Thierry Geerts – Homo Digitalis 
Samen met initiatiefnemer ASV The Next Generation, zal dit najaar een 
netwerkevent worden georganiseerd met keynote spreker Thierry 
Geerts en dit naar aanleiding van zijn recente publicatie van Homo 
Digitalis. Meer informatie hierover volgt eerstdaags.  

 

 
 

 
 

Young Supply Chain Masters 
 
Supply Chain Sector Transformation 
Young Supply Chain Masters organiseert op 30 september in 
samenwerking met Young FORWARD Belgium in The Beacon het live 
event ‘Supply Chain Sector 
Transformation’. Dit event richt zich 
uitsluitend tot de jongeren in onze 
sector (max. 40 jaar). Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in! 

Meer info & inschrijven  

 

 

 

Toastmasters Port of Antwerp 
 

 
‘Kick-off’ meeting Toastmasters Port of Antwerp | 13 september  
 
Op maandag 13 september om 17u30 zal de ‘Kick-off’ meeting van 
Toastmasters Port of Antwerp plaatsvinden in het Havenhuis 
Antwerpen. Toastmasters Port of Antwerp is een tweetalige 
(Engels/Nederlands) sprekersclub voor werknemers in de maritieme en 
logistieke sector. De 'Kick-off' meeting wordt opengesteld voor alle 
geïnteresseerden uit de maritieme en logistieke sector. Deelname is 
gratis en geheel vrijblijvend. Registratie is wel 
verplicht door een mailtje te sturen 

naar toastmasters.portofantwerp@gmail.com 
 

Meer info  

 

A.T.C. - De Maritieme Pint  
 

 
Uitnodiging A.T.C. – De Maritieme Pint & Rock on the Dock | 10 
september 2021 vanaf 18u00 
 
Op vrijdag 10 september vanaf 18u00 zal de eerste “Maritieme Pint” 
na een lange periode van Coronastilte plaatsvinden in Gaarkeuken 110 
(Vosseschijnstraat 21, 2030 Antwerpen). Alle Young FORWARD 

https://forwardbelgium.be/YoungLogisticsChallenge.aspx
https://www.standaardboekhandel.be/p/homo-digitalis-9789401473491
https://www.standaardboekhandel.be/p/homo-digitalis-9789401473491
https://forwardbelgium.be/SupplyChainSectorTransformation.aspx
https://www.toastmasterspoa.be/
mailto:toastmasters.portofantwerp@gmail.com
https://www.linkedin.com/events/toastmasterspoa-kick-offmeeting6840302716712038401/
https://www.google.be/maps/place/Gaarkeuken+110/@51.2484432,4.4136577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f633f95b846d:0x7c0c6aec68455175!8m2!3d51.2484432!4d4.4158464
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42118
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42171
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42172
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42229


 
 

 
 

Belgium leden zijn hierop van harte welkom De organisatoren zijn wel 
verplicht om – zoals op andere festivals – een corona check te doen. 
Aan de inkom zal gevraagd worden om een 
Covid Safe Pass te laten scannen of een 
geldige PCR test voor te leggen.  
 

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.  

 
 

 

https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42160
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrieven%20Young%20FORWARD%20Belgium
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42159
https://twitter.com/YoungFORWARDBe
https://forwzrdbelgium.be/Download.ashx?id=39210

