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Werking Young FORWARD 
 

  
FORWARD Academy ‘Een reis rond de Blauwe Wereld’ 
 
Op donderdag 2 februari organiseert Young FORWARD Belgium haar 
eerste FORWARD Academy van 2023 met als thema ‘Een reis rond de 
Blauwe Wereld’. Gastspreker Christian Clauwers – Photographer. 
Explorer. Expedition guide – zal de deelnemers trakteren op een 
boeiende lezing aangevuld met beelden die de klimaatverandering 
weerspiegelen.  

   

Meer info en inschrijven   

 
 

 
 
 

SAVE THE DATE FORWARD Academy | 15 maart 2023 
 
Op woensdag 15 maart staat de 2de FORWARD Academy van 2023 
op de planning. Gastspreker Joël Schols zal de deelnemers een 
boeiende voordracht geven over duurzame beleggingsstrategieën 
(kwaliteitsbeleggen) met een lange termijn focus. De officiële uitnodiging 
volgt in de loop van februari maar reserveer alvast deze datum in uw 
agenda. 

   

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

  
AP Hogeschool 
 
Regelmatig komen er op het Young FORWARD Belgium secretariaat 
aanvragen binnen om een spreker voor te dragen voor gastcolleges. Zo 
zal in maart een gastcollege worden gegeven op de AP Hogeschool 
Antwerpen. De laatstejaars supply chain management zullen door 
Stijn Verbist – Ondervoorzitter Young FORWARD Belgium – een 
voorstelling krijgen over de werking van onze vereniging. 
 

   

 

 
Beroepencarrousel Universiteit Antwerpen 
 
Op 2 december werd er namens Young FORWARD Belgium 
deelgenomen aan de beroepencarrousel van de Universiteit 
Antwerpen. Tijdens deze beroepencarrousel kregen de studenten de 
unieke kans om in kleine groepjes te praten met verschillende schakels 
uit de maritieme supply chain. Op deze manier kwamen de deelnemers 
op een laagdrempelige manier te weten waar deze schakels dagelijks 
mee bezig zijn, welke nieuwe trends belangrijk zijn en welke partijen er 
allemaal nodig zijn in een maritieme supply chain. 

 

 
 
 
 
 
 

 

FIATA World Congress 2023 
 

  
FORWARD Magazine | 17de editie 
 
De 17de editie van het FORWARD Magazine werd ondertussen 
uitgebracht en staat volledig in het teken van het FIATA World Congress 
2023. De online editie kan u hier lezen.  
 
Indien u graag een gedrukt exemplaar (Engelse versie) had ontvangen, 
kan u dit opvragen bij het FORWARD Belgium secretariaat. 
 
 
 

   

https://www.clauwers.com/
https://forwardbelgium.be/Data/Files/UITNODIGING%20FORWARD%20Academy%20-%20Een%20reis%20rond%20de%20Blauwe%20Wereld%20dd%2002.02.2023.pdf
https://2023fiata.com/
https://2023fiata.com/
https://issuu.com/kmodynamoo_/docs/forward_newsletter_nl_-_december_blader_hr
mailto:vanessa@forwardbelgium.be?subject=Hard%20copy%20FORWARD%20Belgium%20magazine%20
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48744
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48750
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=40901
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=40902
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48608
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39208


 

 

Young Logistics Callenge | 3 oktober 2023 

 
Tijdens het FIATA World Congress 2023 ‘The changing climate of 
logistics’ zal 1 dag volledig voorbehouden worden voor jongeren en 
studenten. Op 3 oktober zal er een Young Logistics Challenge 
plaatsvinden die momenteel wordt uitgewerkt door enkele Young 
FORWARD Belgium leden.  
 
Interesse om deel te nemen aan deze Challenge? Contacteer dan het 
Young FORWARD Belgium secretariaat voor meer informatie.  

 

Register Now! 
 
Het aftellen is begonnen voor het volgende FIATA Wereldcongres, dat 
over minder dan 9 maanden plaatsvindt! Verzeker u vandaag nog van 
uw plaats voor het 2023 FIATA World Congress van 3-6 oktober. 
Bekijk zeker de officiële FIATA World Congress website van 2023 voor 
meer informatie over het evenement, de tentoonstelling, 
registratiedetails en meer! 
 

Meer info  
 

   

 
 
 

 

A.T.C. - De Maritieme Pint  
 

  
Uitnodiging A.T.C. – De Maritieme Pint | 3 februari 2023 
 
Op vrijdag 3 februari vanaf 17u30 zal de eerste “Maritieme Pint” van 
2023 plaatsvinden in Gaarkeuken 110 (Vosseschijnstraat 21, 2030 
Antwerpen). Alle Young FORWARD 
Belgium leden zijn hierop van harte 
welkom  
 

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.  

 
 

 

mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Young%20Logistics%20Challenge%20-%203%20oktober%202023
https://2023fiata.com/
https://2023fiata.com/
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://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/Flexpage/DownloadFile?id=48749
mailto:jongeren@forwardbelgium.be
https://www.forwardbelgium.be/
mailto:jongeren@forwardbelgium.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrieven%20Young%20FORWARD%20Belgium
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48751
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48745
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=42159
https://2023fiata.com/
https://forwardbelgium.be/Download.ashx?id=39210

