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Werking Young FORWARD 

 
Nieuwe website FORWARD Belgium  
  
Check out our new website! 
 
              forwardbelgium.be  
 
              forwardbelgium.be/young-forward  

 

 
 

 

FORWARD Goals for sustainable development 
 
Ondertussen mochten wij de eerste inzendingen ontvangen van 
bedrijven die zullen meedingen voor het duurzaamheidslabel 
‘FORWARD Goals for sustainable development’. 
Op 16 november zullen de eerste labels worden toegekend en zal de 
eerste FORWARD Goals Award voor het 
meest originele project worden uitgereikt. 
Deelnemen kan nog steeds!  

 

Meer info 

 
 

 

 

  

Young Logistics Challenge | 19 oktober 2021 
 
Young FORWARD Belgium organiseert op 19 oktober – tijdens de 
beurs Transport & Logistics - een Young Logistics Challenge voor 
studenten en jonge talenten binnen de logistieke sector.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Schrijf u nog snel in en wie weet 
sleept uw team de hoofdprijs in de 
wacht!  
 

Meer info & inschrijven  

 

 

https://forwardbelgium.be/
https://forwardbelgium.be/young-forward
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42104
https://www.transport-logistics.be/nl/
https://forwardbelgium.be/YoungLogisticsChallenge
https://forwardbelgium.be/
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42035
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42118
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
ASV The Next Generation 
 
Thierry Geerts – Homo Digitalis | 26 oktober 2021 
Samen met initiatiefnemer ASV The Next Generation, zal op 26 oktober 
een live event plaatsvinden met keynote spreker Thierry Geerts en dit 
naar aanleiding van zijn recente 
publicatie van Homo Digitalis.  
Dit event is exclusief voor leden 
van FORWARD Belgium.  
 

Meer info & inschrijven  

 

 

 
 

 
 

Young Supply Chain Masters 
 
Supply Chain Sector Transformation 
Op donderdag 30 september waren Young Supply Chain Masters 
samen met Young FORWARD Belgium op bezoek bij The Beacon | 
Innovation Community in Antwerpen. Het topic van deze geslaagde 
avond was ‘Supply Chain Sector Transformation’.  
Bekijk hier enkele sfeerbeelden.  

 

 

Lustrumviering 
 

 
40 jaar Antwerp Traffic Club en 10 jaar De Maritieme Pint  
 
Lustrumviering | 20 oktober 2021 
Op woendag 20 oktober vanaf 20u00 nodigen de Antwerp Traffic Club 
en de Maritieme Pint alle Young FORWARD Belgium leden graag uit op 
hun lustrumviering die zal plaatsvinden 
tijdens de beurs Transport & Logistics 
Antwerpen in HAL 5.  
 

Meer info  

 

 

 
 

 

Onze haven drugsvrij 
 

 
Hoe zoeken drugscriminelen contact en hoe reageer je? 
 
Drugs de haven binnensmokkelen, dat kunnen criminelen niet alleen. 
Daarom zoeken ze via verschillende kanalen handlangers binnen de 
havengemeenschap. Maar hoe zoeken ze contact en hoe reageer je 
dan? Bekijk hier de nieuwst animatiefilm die CEPA lanceerde in het 
kader van de campagne ‘Onze haven drugsvrij’. 

https://www.standaardboekhandel.be/p/homo-digitalis-9789401473491
https://forwardbelgium.be/Data/Files/UITNODIGING%20Homo%20digitalis%20-%2026%20oktober%202021.pdf
https://forwardbelgium.be/photos-gallery-30-september-2021
https://www.transport-logistics.be/nl/
https://www.transport-logistics.be/nl/
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46756
https://lnkd.in/eqQQ9F5V
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42171
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42172
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42159
https://youtu.be/vC7LJ2CJRSE


 
 

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.  

 
 

 

mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrieven%20Young%20FORWARD%20Belgium
https://www.transport-logistics.be/nl/
https://forwzrdbelgium.be/Download.ashx?id=39210

