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Werking Young FORWARD 
 

  
FORWARD Belgium jaarrapport 2022 

Naar jaarlijkse traditie werd een FORWARD Belgium jaarrapport 2022 
opgesteld waarin Young FORWARD Belgium uiteraard niet mocht 
ontbreken. Het resultaat kan u hier downloaden.  
 
Indien u hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen met het 
Young FORWARD Belgium secretariaat. 

   

 
 

 

FORWARD Academy ‘Een reis rond de Blauwe Wereld’ 
 
Op donderdag 2 februari heeft het eerste Young FORWARD Belgium 
event van 2023 plaatsgevonden in het Havenhuis Antwerpen. Tijdens 
de FORWARD Academy ‘Een reis rond de Blauwe Wereld’ nam 
Christian Clauwers – Photographer. Explorer. Expedition guide – de 
deelnemers mee op reis doorheen zijn prachtige expedities en foto’s. 
Hierna kon er nog verder genetwerkt worden met een hapje en 
drankje. Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.  

   

 
 

 

 
 

FORWARD Academy | 15 maart 2023 
 
‘Tijdloze beleggingsstrategieën: Best practices in uitdagende tijden’ is 
het thema van de volgende FORWARD Academy die zal plaatsvinden 
op woensdag 15 maart. Gastspreker Joël Schols zal de deelnemers 
een boeiende voordracht geven over duurzame beleggingsstrategieën, 
de belangrijke valkuilen en hoe ze te vermijden. 
Wil u hierover alles te weten komen? Schrijf dan snel in via het jongeren 
mailadres jongeren@forwardbelgium.be  
 

Meer info en inschrijven  

 

   

 

 

SAVE THE DATE: FORWARD Cup | 5 mei 2023 
 
Op vrijdag 5 mei 2023 organiseert Young FORWARD Belgium 
ondertussen de 6de FORWARD cup op de terreinen van Groenendaal te 
Merksem.  
 
Interesse tot deelname? Geef ons alvast een seintje op het gekende 
Young FORWARD Belgium mailadres: jongeren@forwardbelgium.be 
 

   

 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

  
GO! Atheneum Schilde 
 
Regelmatig komen er op het Young FORWARD Belgium secretariaat 
aanvragen binnen om een spreker voor te dragen voor gastcolleges. Zo 
werd op 6 februari voor de eerste keer een gastcollege gegeven op het 
Go! Atheneum Schilde. Christophe Kokken (Process & Efficiency 
Analyst bij Manuport Logistics) gaf de leerlingen van het 6de middelbaar 
economie-talen & wiskunde een introductie tot de Haven van 
Antwerpen en liet ze proeven van een job als expediteur.   

   

 
 

 

 

Supply Chain Experience Day | 9 maart & 27 april 
 
Karel de Grote Hogeschool organiseert samen met het Havencentrum 
Antwerpen en met steun van Young FORWARD Belgium en ASV The 
Next Generation op donderdag 9 maart en donderdag 27 april een 
‘Supply Chain Experience Day’ in Antwerpen. Ze ontvangen die dagen 
klassen uit het secundair (zesdejaars) met hun leerkrachten. We zijn 
hiervoor nog op zoek naar jongeren uit onze sector die zich op 
donderdag 9 maart en/of donderdag 27 april tussen 09u30 en 11u30 
kunnen vrijmaken voor een speeddate met deze zesdejaars op Karel de 
Grote Hogeschool (Campus Groenplaats). Aansluitend kan er nog 
deelgenomen worden aan een lunch op het Eilandje. Interesse? 
Contacteer dan het Young FORWARD Belgium secretariaat voor meer 
informatie.  
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FIATA World Congress 2023 
 

  
Sponsor de Young Professional Day | 3 oktober 2023 
 
Van 3 tot 6 oktober verzamelt de internationale 
expediteursgemeenschap in Brussel tijdens het FIATA World 
Congress 2023 ‘The changing climate of logistics’. De eerste dag 
van het congres is volledig gericht op de Young Logistics Professionals. 
Studenten en jongeren zullen zich een ganse dag buigen over 
verschillende business cases die gericht zijn op duurzame logistiek en 
SDG’s. We bieden hiervoor een sponsorpakket aan ter waarde van 
3.000 euro.  
 

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.  
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