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Werking Young FORWARD
Doelen commissie Young FORWARD 2021
Ondanks COVID-19 is Young FORWARD Belgium er toch in geslaagd
om haar leden verder te blijven informeren, betrekken en inspireren.
Online academies en commissies deden hun intrede en ook online kan
er genetwerkt worden!
Volgende doelen stelt Young FORWARD voorop in 2021:
 Informeren en inspireren rond actuele thema’s
 Commissie duurzaamheid
 Jobstudentendatabank L-EARN
 Uitbouwen professioneel netwerk
 Persoonlijke ontwikkeling
 Promotie van de sector
 FIATA World Congress 2021

Commissie Duurzaamheid
Ondertussen heeft de eerste vergadering van de commissie
duurzaamheid plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Young
FORWARD lid Anne De Beule (Haeger & Schmidt Logistics Belgium).
Binnen deze commissie zal de focus gelegd worden op de SDG’s, het
opzetten van een lerend netwerk, het uitwisselen van ervaringen, …
We zijn ervan overtuigd dat de jongeren in onze sector het verschil
kunnen maken en een bijdrage kunnen leveren binnen deze commissie.
Daarom roepen we zoveel mogelijk leden / bedrijven op om jongeren af
te vaardigen binnen deze commissie. Aanmelden kan via
info@forwardbelgium.be

Samenwerking

L-earn app: vacatures voor studenten logistiek
Young FORWARD Belgium wil aan studenten met een logistieke
achtergrond de kans bieden om een inhoudelijk interessante
vakantiejob uit te oefenen. Daarom werd enkele jaren geleden de
databank “L-earn: vacatures voor studenten logistiek” in het leven
geroepen. Omdat deze databank een erg statisch gegeven is, wordt nu
– in een eerste fase met KdG - verder overleg gepleegd om hiervoor
een app te ontwikkelen.

Infosessie "maritieme drugtrafiek via de haven van Antwerpen"
Drugs zijn ook voor de jongerenwerkingen (ASV TNG en Young
FORWARD) een hot item. Een aantal onder hen zijn zelf benaderd
geweest of kennen collega’s die al benaderd zijn door criminelen.
Er is bij de jongeren nood aan een bredere omkadering van de
drugsproblematiek in de haven. Daarom zullen ASV TNG en Young
FORWARD een gezamenlijke infosessie rond het thema “maritieme
drugstrafiek via de haven van Antwerpen” uitwerken.

AntwerpXL 40 Under 40
“Dream big, work hard, stay focused & surround yourself with
good people.”
De campagne AntwerpXL 40 Under 40 toont de rijzende sterren van de
breakbulk- en heavy lift-industrie. Zowel personen met het grootste
potentieel om in de toekomst marktleiders te worden als diegene die
reeds grootsheid hebben bereikt staan in deze lijst. Ondertussen
werden 40 succesvolle sollicitanten gekozen
waaronder Tia Meyvis, Voorzitter Young
Lees
FORWARD Belgium.

meer

Sustainability Award
Bouwt jouw bedrijf mee aan een duurzame haven? Schrijf je dan in met
een project rond welzijn en gezondheid (SDG 3) en maak kans op de
derde Sustainability Award! Het
winnende project krijgt een ereplaat
Meer info en
op het Zaha Hadidplein.

inschrijven

Onze haven drugsvrij
In het kader van de campagne 'Onze haven drugsvrij' werd een
nieuwe video gelanceerd: 'Hoe beschermt de politie jouw anonimiteit?'.
In deze video - die u hier kan bekijken - legt de Federale Politie afdeling
Drugs zelf uit hoe zij de anonimiteit van melders beschermt bij
meldingen via www.onzehavendrugsvrij.be of de meldlijn 03 236 62 25.

LOGISTAR Market Development
Webinars - Gratis
Young FORWARD Belgium leden kunnen deelnemen aan een reeks
gratis webinars aangaande het Europees project ‘Logistar:



Woensdag 21 april – 11u30
Donderdag 22 april – 11u30

Dit project heeft tot doel om een digitaal hulpmiddel te ontwikkelen
voor de planning en optimalisatie
van transportactiviteiten in de
Meer info en
logistieke toeleveringsketen.
inschrijven
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