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Samenwerking Young FORWARD 
 

  
FORWARD quiz | 27 oktober 2022 
 
Op donderdag 27 oktober slaan FORWARD Belgium & Young 
FORWARD Belgium de handen in elkaar voor de 9de FORWARD quiz 
… dé dag waarop de strijd zal aangegaan worden om de fel begeerde 
FORWARD Belgium quiz wisselbeker in ontvangst te nemen. Schrijf 
snel in en verdien eeuwige roem!   
  

Meer info en inschrijven  

 

   

 
 

 

 

FORWARD Goals for sustainable development 

 
In 2021 werd binnen de commissie duurzaamheid van FORWARD 
Belgium – waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door Young 
FORWARD leden - het duurzaamheidslabel ‘FORWARD Goals for 
sustainable development’ gelanceerd. Ondertussen mochten reeds 
een aantal leden / bedrijven van FORWARD Belgium dit 
duurzaamheidslabel in ontvangst nemen. Wij doen hierbij een warme 
oproep om uw dossier in te dienen en samen met ons een duurzame 
koers te varen. Klik hier voor meer info. 
 
Geen inspiratie? Vraag onze ‘inspirational guide’ aan bij het 
secretariaat. 

   

 

 

 

CIOforum 
 

 
Roadmap to Leadership in a Digital World | 22 september 2022 
 
CIOforum Belgian Business - een netwerkgemeenschap waar u kennis 
kan delen en kan samenwerken inzake strategische IT 
aangelegenheden - organiseert op 22 september in Kinepolis 
“Roadmap to Leadership in a Digital World”. 100 CIO's en 100 young 
professionals krijgen tijdens dit event de  kans om elkaar te leren 
kennen. 
Leden van Young FORWARD Belgium zijn welkom op dit event.   
 

Meer info en registratie  

 

 

 

 

 
 

Port Cleanup Challenge! 
 

 
Doe mee aan de Port Cleanup Challenge! | September 2022 
 
In september ruimen de havens van Antwerpen en Zeebrugge op. De 
havens werken aan vermindering van zwerfvuil, de plastic soup en zo 
aan een schonere leefomgeving. 
Wil jij met je bedrijf daar mee je schouders onder zetten? Dan doen wij 
hierbij een warme oproep om mee te doen aan de Port Cleanup 
in september 2022. Zet je eigen opruimactie op touw met steun van 
Port of Antwerp-Bruges.  
 

Meer info en inschrijven  

 

 

 

Portilog 
 

 
Een nieuw opleidingsjaar, nieuwe ambities 
 
Het opleidingsaanbod 2022-2023 van Portilog – Havengebonden en 
Logistieke Opleidingen uit de praktijk – staat online. Bekijk hier het 
volledige aanbod. De inschrijvingen zijn geopend! 

 

 

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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