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Werking Young FORWARD 

 
Nieuwjaarsboodschap Young FORWARD Belgium 

 
2021 was een bijzonder jaar: We werden, onder meer door de gevolgen 
van COVID19, geconfronteerd met ongeziene taferelen (massaal 
telewerk, wereldwijde congestie, exploderende containerprijzen, 
BREXIT, ...). We kunnen terugblikken op een jaar vol uitdagingen, 
veerkracht en vindingrijkheid. Een jaar waarin duurzaamheid en 
digitalisatie opnieuw prominent aanwezig waren. Een jaar waarin de 
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van ondernemingen en 
medewerkers continu uitgedaagd werden.  
 
Vanuit Young FORWARD willen we jong professionals in de logistieke 
dienstverlening meer dan ooit informeren, betrekken en inspireren.  
Zo werd, tussen de lockdowns en maatregelen door, de eerste Young 
Logistics Challenge georganiseerd tijdens de T&L beurs 2021. Tijdens 
deze hackathon werkten meer dan 100 enthousiaste studenten en jonge 
professionals samen rond 3 verschillende duurzaamheidscases.  
Daarnaast werd, in samenwerking met ASV TNG, het event “Homo 
digitalis” georganiseerd waarin de gevaren en de kansen van de 
digitale revolutie werden toegelicht. 
In samenwerking met Young Supply Chain Masters hebben we met de 
jongeren een interessant bezoek gebracht aan The Beacon in 
Antwerpen, om de dynamische samenwerking van innovatieve 
bedrijven van dichtbij te kunnen bekijken.  
 
We kijken vol goede moed uit naar het nieuwe werkjaar waarin we zo 
snel mogelijk terug voltallig willen samenkomen tijdens verschillende 
activiteiten. Vergeet het “Young Antwerp Anchorage” event op 12 mei 
zeker niet in jullie agenda te zetten! 
 
Young FORWARD Belgium wenst jullie dan ook een schitterend jaar 
vol kansen, plezier en een goede gezondheid!  
 
Tot binnenkort!  

 

 

“Christmas countdown” LinkedIn pagina Young FORWARD 
 
Op woensdag 15 december startte Young FORWARD Belgium met een 
“Christmas countdown” op hun LinkedIn pagina. Elke dag werd een 
“Young Potential” uit onze sector in de verf te gezet. Een overzicht van 
deze Young Potentials en hun ervaringen het afgelopen jaar in onze 
sector alsook hun verachtingen/wensen voor de sector in 2022 kan u 
hier terugvinden. 

 

 
 

 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
Antwerp Young Anchorage | 12 mei 2022 
 
Op 12 mei 2022 organiseren Young FORWARD Belgium, ASV The Next 
Generation, YoungShip Belgium en Jong Voka een groot 
jongerencongres onder de noemer ‘Antwerp Young Anchorage’.  
De details, het programma en inschrijvingen volgen later maar noteer 
alvast de hele dag in uw agenda’s! 
 

 

Lees hier het persbericht 

 

 

 

Onze haven drugsvrij 
 

 
Wat doet de politie met een melding?  
 
In het kader van de campagne 'Onze haven drugsvrij' werd een 
nieuwe video gelanceerd: ‘Wat doet de politie met een melding?  
De video kan u hier bekijken. 

 

 

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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