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Werking Young FORWARD
Beste Young FORWARD Belgium lid,
Dit jaar was even anders dan anders. Veel virtuele bijeenkomsten en
geen ViEstA, voetbaltornooi of afterwork drinks.
Ondanks de omstandigheden, kunnen we met trots terugkijken op 2020.
We hebben heel wat mensen laten kennismaken met onze sector en de
voorbereidingen voor de jongerendag op het FIATA congres 2021 zijn
in volle gang! Dit is mede te danken aan jullie aanhoudende inzet en
daarvoor willen we jullie graag oprecht bedanken.
We wensen jullie hele fijne feestdagen toe!

FORWARD Nieuwsbrief
FORWARD Nieuwsbrief – editie 13 | december 2020
Naar jaarlijkse traditie werd ondertussen de 13 de editie van het
nieuwsmagazine FORWARD uitgegeven. Lees hier onder andere meer
over de werking van de commissie Young FORWARD en de Young
Logistics Hackathon die zal georganiseerd worden tijdens het FIATA
World Congres in 2021.

FIATA World Congress 2021
Young Logistics Hackathon | 26 oktober 2021

Tijdens de Young Logistics Day op het FIATA wereldcongres in 2021
(26 oktober) organiseert Young FORWARD een hackathon rond de
SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze Hackathon richt zich tot
jonge talenten in de logistieke sector en tot studenten van universiteiten
en hogescholen over de hele wereld.
5 SDG’s werden als prioriteit binnen de logistieke sector geïdentificeerd:
 SDG 5: Kwaliteit onderwijs
 SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei
 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
 SDG 13: Klimaatactie
Heeft u een business case gelinkt aan één van de hierboven vermelde
SDG's, of een logistiek probleem waarvoor u als bedrijf reeds lange tijd
op zoek bent naar een creatieve oplossing? Dan is de Hackathon tijdens
de Young Logistics Day dé oplossing voor uw bedrijf.
Deel uw Business Case voor de Young Logistics Day 2021!
U kan uw business case aanleveren via jongeren@forwardbelgium.be

Meer info

Leg uw businesscase voor op de hackathon van jonge expediteurs
Expediteurs van over de hele wereld verzamelen eind oktober 2021 in
Brussel voor het FIATA World Congres (WFC). FIATA is de grootste
internationale logistieke organisatie ter wereld Ze telt meer dan 40.000
leden–logistiek dienstverleners. De organisatie van het congres is in
handen van FORWARD Belgium en binnen deze organisatie geeft
Young FORWARD Belgium het programma van de Jongerendag mee
vorm. Er vindt dan onder andere een hackathon plaats, waarop ook u
het internationale deelnemersveld een interessante businesscase kan
voorleggen.
Lees hier het volledige artikel dat verschenen is in KMO-Insider van
november 2020.

Feedback activiteiten
Brainstormsessie Young FORWARD vs. het Havencentrum
Op 17 november brainstormden Liesbet en Ellen van het
Havencentrum met enkele Young FORWARD leden over het beroep
van expediteur zodat zij er een zo goed mogelijk inzicht in konden
krijgen om dit naar jongeren toe te vertalen.
Met de verkregen input gaat het Havencentrum nu aan de slag om een
spelmethodiek uit te werken.

Interview AP Hogeschool
Op 25 november werd de voorzitter van FORWARD Belgium – Tia
Meyvis - door drie studenten van de AP hogeschool geïnterviewd. De

job van expediteur alsook de werking van Young FORWARD werd
toegelicht. Hiervan werd een video gemaakt. Er werden verschillende
gastsprekers uitgenodigd en verdeeld over de studenten. Dit gaf alle
studenten de kans om een beeld te vormen van de maritieme logistieke
keten van sleepboot tot hinterland warehouse.

Online beroepencarrousel Universiteit Antwerpen
Op 10 december werd er namens Young FORWARD Belgium
deelgenomen aan de online 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.

Internationaltrade.be
Word een onderdeel van de logistieke motor
LOGOS lanceerde zopas met internationaltrade.be een nieuw platform
waarmee het snel en eenvoudig informatie deelt over de sector
internationale handel, vervoer en logistiek. En dit met extra oog voor de
ruime carrièremogelijkheden.

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.

