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Op dinsdag 19 november organiseerde FORWARD Belgium het congres “Smart logistics, 
games & tools” in de Ark Antwerpen. De aanwezigen werden geïnformeerd over diverse 
mogelijkheden die er voor zorgen dat de expediteursgemeenschap haar toegevoegde waarde 
kan blijven aantonen. De focus werd daarbij gelegd op een aantal concrete realisaties die 
FORWARD Belgium het voorbije jaar heeft gedaan. 
 

 

 

Erwin Verstraelen, CIO van de Port of Antwerp, beet de spits af met een inspirerende uiteenzetting 
‘Port in transformation: Innovation platform towards a sustainable future’. Hij inspireerde de deelnemers 
door een overzicht te geven van de innovaties die elke dag in onze haven realiteit worden zoals virtual 
reality, slimme camera’s, drones, autonome schepen, … 
Hierbij werd duidelijk dat we digitalisering niet als een doel op zich moeten bezien maar eerder als een 
hefboom en dat we best de nieuwe technologische mogelijkheden omarmen. 
  
Mieke Laethem, Director trade administration / digitization bij Manuchar, gaf inzicht in een 
businesscase waarbij ze gebruik hebben gemaakt van blockchain- technologie voor het versturen van 
hun B/L’s. 
 
Vervolgens werden er 2 applicaties voorgesteld, ontwikkeld door FORWARD Belgium, waarvan de leden 
gebruik kunnen maken. 
  

In het kader van het samenwerkingsakkoord dat FORWARD Belgium heeft afgesloten met de douane werd 
een Customs Comliance Tool  uitgewerkt. Via deze tool kunnen bedrijven ten allen tijde aantonen dat 
er interne controles worden uitgevoerd op de verschillende onderdelen van het samenwerkingsakkoord. 
Aan de hand van controlevragen die met de sector werden afgetoetst, kunnen er - via de cloudbased 
softwaretool - op een eenvoudige manier interne controles georganiseerd worden.  Voor 
douanevertegenwoordigers die geen interne controlesystemen voorhanden hebben of op zoek zijn naar 

een gebruiksvriendelijke manier om interne controles te doen, is deze tool een nuttig instrument.  
 

 

 

Er werd juridisch onderzocht welke 
mogelijkheden er bestaan om documenten op 
een rechtsgeldige manier digitaal te 
ondertekenen en daaruit is de idee ontstaan om 
een applicatie te bouwen om documenten en 
contracten tussen expediteurs en hun klanten / 
leveranciers digitaal te laten tekenen. Met 
FORWARD e-contract kunnen leden/bedrijven 
de standaardovereenkomsten van FORWARD 
Belgium alsook bedrijfseigen contracten digitaal 
laten ondertekenen door de klanten. 

  

Leden/bedrijven die interesse hebben in deze 
tools/applicaties kunnen hierover contact 
opnemen met Caroline Gubbi. 
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Na de koffiepauze werd stilgestaan bij de manier waarop je jongeren kan warm maken om een job te 
kiezen als expediteur. 

De ideale manier om op een eenvoudige manier aan jongeren uit te leggen hoe de logistieke wereld in 
elkaar zit, is via een spel. Gamification is tegenwoordig de manier om de aandacht van millenials te 
trekken en past in de leefwereld van jongeren. 

Jozy De Pooter en Liesbet Theys van Havencentrum Lillo gaven toelichting over ‘de expediteur in 
spelformaat’. 
Samen met Levanto en met medewerking van FORWARD Belgium werd een spel in het leven geroepen die 
de job van expediteur aan jongeren verduidelijkt. Bedoeling is dat het spel door een groep studenten 
binnen een bedrijf wordt gespeeld (al dan niet voorafgegaan door een voorstelling van het bedrijf). 
Bedrijven die graag meewerken, kunnen zich melden bij het FORWARD Belgium secretariaat. 

Hoe kunnen we studenten nauwer betrekken bij de realiteit van de bedrijfswereld? Eén van de 
mogelijkheden is werkplekleren. Door Inge Heirbaut, opleidingshoofd Karel de Grote Hogeschool, 
werd een voorstel van werkplekleren binnen de opleiding logistiek management toegelicht. Op deze 
manier wordt de mogelijkheid gegeven om studenten reeds tijdens hun studieperiode op te leiden op de 
werkvloer en daardoor de kloof tussen theorie en praktijk te doen verkleinen.  Als bedrijf kan je jouw 
werknemers van de toekomst mee opleiden! 

De komende weken zal FORWARD Belgium dit project verder uitwerken met de KDG Hogeschool.  Ook 
met AP Hogeschool zijn contacten m.b.t. werkplekleren in het graduaat Transport & Logistiek. 
Geïnteresseerde bedrijven die hieraan wensen mee te werken, kunnen contact opnemen met het 
FORWARD Belgium secretariaat. 

  
De laatste maanden zijn er een aantal incidenten geweest met de export van dual use goederen naar 
verboden bestemmingen. 

Ervaring leert dat logistieke dienstverleners regelmatig problemen ondervinden met de complexe 
wetgeving rond dual use goederen. FORWARD Belgium trad enkele maanden geleden in overleg met de 
Dienst Controle Strategische Goederen.  

Michael Peeters, hoofd van de Dienst Controle Strategische Goederen, gaf een inzicht in de 
complexe materie, voornamelijk gericht vanuit de invalshoek van logistieke dienstverleners. 

Met deze dienst werd een best practice dual use op maat van expediteurs ontwikkeld met 
aanbevelingen op maat van expediteurs en logistieke dienstverleners. In de nabije toekomst zal hierover 
nog een brochure worden uitgesteld. De best practice kan u terugvinden in de bijgevoegde presentatie. 
  
  
De presentaties van de verschillende sprekers kan u hierna downloaden: 

 Port in transformation. Innovation platform towards a sustainable future - Erwin Verstraelen 

 Value of technology @ Manuchar Group: Blockchain project B/L - Mieke Laethem 

 Forward Belgium tools - Olivier Schoenmaeckers & Caroline Gubbi 

 De expediteur in spelformaat: inspireer de logistieker van de toekomst - Jozzy De Pooter en 
Liesbet Theys 

 Werkplekleren in de logistieke sector - Inge Heirbaut 

 Dual use op maat van logistieke dienstverleners - Michael Peeters 

   
Tijdens het slotwoord verwees voorzitter, Johan Proost, ook naar het thema van duurzaamheid en 
klimaatopwarming. Ook daar zetten we als FORWARD Belgium sterk op in. 

Hij kondigde daarbij aan dat een nieuwe groep van expediteurs is gestart met het Lean & Green traject 
dat we specifiek op maat van onze sector hebben ontwikkeld in samenwerking met het VIL. 
Hierin tonen de bedrijven aan dat ze de C02 uitstoot van de logistieke keten voor hun klanten zullen 
verminderen met 20% op 5 jaar tijd. Bundeling van volumes, intermodaal vervoer, betere 
transportplanning door gebruik te maken van digitale oplossingen,… het zijn maar enkele voorbeelden om 
dit te bereiken. 

  
De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun deelname aan het jaarlijks congres en nodigde de 
aanwezigen uit voor de netwerkreceptie. 

  
Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken. 
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