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Werking Young FORWARD
Commissie Duurzaamheid
Binnen FORWARD Belgium zijn diverse commissies actief waaraan
leden kunnen deelnemen. Binnen de commissie duurzaamheid werd
Young FORWARD lid Anne De Beule (Haeger & Schmidt Logistics
Belgium) zopas aangesteld als nieuwe voorzitter. Samen met de
voorzitter van Young FORWARD Belgium, Tia Meyvis (Ahlers Belgium),
zullen ze de commissie duurzaamheid omvormen tot een lerend
netwerk. Heeft u interesse om deze commissie te vervoegen dan kan u
een seintje geven aan het FORWARD Belgium secretariaat.

Young Logistics Programme Day
Introducing the 2021 Young Logistics Programme Day
Tijdens de Young Logistics Day op het FIATA wereldcongres in 2021
(26 oktober) organiseert Young FORWARD een Young Logistics
Challenge rond de SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze
Challenge richt zich tot jonge talenten in de logistieke sector en tot
studenten van universiteiten en hogescholen over de hele wereld.
Lees hier het artikel dat FIATA hieromtrent heeft gepubliceerd.

Samenwerking
Job Discovery Lab - OPROEP -

Eén van de projecten binnen het Havencentrum die op stapel staan om
beroepen in onze sector in de picture te zetten is het Job Discovery Lab.
Lees meer.
Vastgesteld werd dat verschillende begrippen door en naast elkaar
worden gebruikt om jobs te beschrijven, waardoor het voor een
buitenstaander vaak onmogelijk is om precies uit te maken wat de job
inhoudt. Daarom zal er met de verschillende havensectoren bekeken
worden op welke manier we onze jobs / functies best in de kijker zetten
en welke terminologie we daarvoor dan best gebruiken.
Geïnteresseerden die hieraan wensen mee te werken, kunnen zich
melden bij het jongeren secretariaat.

‘Talent match’ Karel de Grote Hogeschool
In het kader van het vak ‘Talent match’ op de Karel de Grote
Hogeschool worden er verschillende beroepen en functies in de
logistiek overlopen. De voorbije jaren werden daarom beroepenfilms
gemaakt. Omwille van de huidige coronamaatregelen was het niet
aangewezen om nu op pad te gaan met een camera. Als alternatief heeft
Karel de Grote Hogeschool via Teams beroepenfilms gemaakt waaraan
enkele Young FORWARD leden hun medewerking hebben verleend.

Webinar ‘Werken in haven en logistiek’
Na het succes van de webinars in 2020, organiseerde Talentenstroom
i.s.m. FORWARD Belgium, ASV en Alfaport VOKA op woensdag 24
februari een nieuw webinar ‘werken in haven & logistiek’. Opzet van
deze webinars is om de deelnemers warm te maken voor onze sector.
85 deelnemers kregen meer info over werken in de haven. Vervolgens
konden ze deelnemen aan vier thematische sessies: het beroep van
expediteur, het beroep van scheepsagent, innovatie in de haven en
duurzaamheid in de haven.
Cédric Peeters, lid Young FORWARD Belgium, lichtte de deelnemers in
over het beroep van expediteur.

Thomas More Hogeschool – Internationale handel
Op vraag van Thomas More Hogeschool werd vanuit het Young
FORWARD bestuur input geleverd voor de cursus ‘Internationale
handel’. De studenten verkregen op een digitale manier een inzicht in
de job van een expediteur.

Alfaport Voka
Animatiefilm beroep expediteur
Binnen Alfaport Voka is gestart met het maken van een reeks
animatiefilms om de beroepen binnen de havensector onder de

aandacht te brengen. De eerste in rij is de job van expediteur. Bekijk
hier de animatiefilm.

Antwerp Rail School 2021
22 - 26 maart 2021 – Universiteit Antwerpen
TransportNET is de gastheer van de 7de editie van ‘Antwerp Rail School’,
in samenwerking met Ricardo Rail en de NMBS.
Antwerp TransportNET brengt wetenschappelijke kennis en praktijk
samen. Het volledige programma beslaat 5 dagen. Deelnemers kunnen
de ganse week deelnemen of kiezen voor één of meerdere dagen.

Meer info en
registratie

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.

