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Werking Young FORWARD 
 

  
Young FORWARD kerstdrink | donderdag 22 december - 17u30 
 
Op donderdag 22 december komt Young FORWARD Belgium 
informeel samen om te klinken op het afgelopen jaar. We spreken af 
rond 17u30 in Bar Den (winterbar) op het Steenplein te Antwerpen. 
 
Wil u graag samen met ons het glas heffen? Stuur dan een mailtje naar 
jongeren@forwardbelgium.be om uw deelname te bevestigen. 
 
Hopelijk tot dan! 
 

   

 

 

 

Jongerendag FIATA World Congress | dinsdag 3 oktober 2023 
 
De voorbereidingen voor het FIATA World Congress 2023 ‘The 
changing climate of logistics’ - dat zal plaatsvinden van 3 t/m 6 
oktober in het Square Convention Center in Brussel en waarvan 
FORWARD Belgium host is – zijn volop aan de gang.  
 
Dinsdag 3 oktober 2023 zal volledig voorbehouden worden voor 
jongeren en studenten, die tijdens een Young Logistics Challenge 
zullen nadenken over de verantwoordelijkheid van de logistieke 
dienstverleners in het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het 
inzetten op de Sustainable Development Goals. 
 
Heeft u ook interesse om samen met enkele leden van Young 
FORWARD Belgium uw schouders hier mee onder te zetten? 
Contacteer dan het Young FORWARD Belgium secretariaat. 
 

Meer info  
 

   

 
 

FORWARD Goals for sustainable development 
 
In 2021 werd binnen de commissie duurzaamheid van FORWARD 
Belgium – waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door Young 
FORWARD Belgium leden - het duurzaamheidslabel ‘FORWARD 
Goals for sustainable development’ gelanceerd.  
 
Zopas mochten de volgende bedrijven het label FORWARD Goals. For 
sustainable development GOLD in ontvangst nemen:     
       

 Manuport Logistics 
 BDP International 
 JAS Forwarding Worldwide Belgium 

 
Meer info  

 

   

Samenwerking Young FORWARD 
 

  
GO! Atheneum Schilde 
 

https://www.barden.be/
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Regelmatig komen er op het Young FORWARD Belgium secretariaat 
aanvragen binnen om een spreker voor te dragen voor gastcolleges. Zo 
zal in februari voor de eerste keer een gastcollege worden gegeven op 
het Go! Atheneum Schilde waarbij het 6de middelbaar economie-talen 
& wiskunde een introductie zal krijgen over het beroep van expediteur.  
 
Heeft u ook interesse om in de toekomst gastcolleges te geven, geef 
dan een seintje aan het Young FORWARD Belgium secretariaat. 
 
   

 

Port Xpert Shipping  
Enkele Young FORWARD Belgium leden hebben meegeholpen met de 
uitwerking van het spel Port Xpert Shipping, een initiatief van het 
Havencentrum. Dit spel is gericht op 17-18 jarigen en wordt gekoppeld 
aan een educatieve daguitstap. Het spel spelen ze in de voormiddag en 
in de namiddag gaat de klas op bedrijfsbezoek. Opzet van het 
bedrijfsbezoek is dat de studenten een locatie bezoeken waar ze visueel 
iets uit de shipping-keten kunnen zien.  
 

 
 

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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