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(Samen)werking Young
FORWARD
Commissie duurzaamheid
Binnen de commissie duurzaamheid – waarvan het voorzitterschap
wordt opgenomen door Young FORWARD lid Anne De Beule (Haeger
& Schmidt Logistics Belgium) - wordt de focus gelegd op de Sustainable
Development Goals, het opzetten van een lerend netwerk, het
uitwisselen van ervaringen op het vlak van CO2 rapportering, …
Tijdens de laatste sessie gaven de bedrijven Essers en Eutraco een
inspirerende testimonial over hun duurzaamheidsinitiatieven.
Wenst u of een collega ook een testimonial te geven rond de acties die
binnen uw bedrijf worden genomen m.b.t. duurzaamheid / SDG’s of C02
berekening? Graag dan een seintje via jongeren@forwardbelgium.be
Leden van FORWARD Belgium die willen aansluiten bij deze commissie
kunnen zich aanmelden via info@forwardbelgium.be

ASV The Next Generation
Samen met de jongerenwerking ASV The Next Generation wordt
bekeken hoe we onze leden verder kunnen blijven informeren,
betrekken en inspireren.
In het voorjaar (17 juni) werd ondertussen de infosessie "Maritieme
drugtrafiek via de haven van Antwerpen" ingepland. Er is namelijk bij de
jongeren gebleken dat er nood is aan een bredere omkadering van de
drugsproblematiek in de haven. De uitnodiging - die exclusief voor leden
is - zal in de loop van deze maand uitgestuurd worden.
Hiernaast lopen er ook gesprekken om in het najaar een event te
organiseren met keynote spreker Thierry Geerts en dit naar aanleiding

van de recente publicatie van Homo Digitalis. Hopelijk kunnen we jullie
tijdens dit event terug fysiek ontmoeten.

Toastmasters Port of Antwerp
Neem deel als gast tijdens de volgende bijeenkomst op 10 mei
Bij Toastmasters Port of Antwerp kan je in een veilige en
ondersteunende omgeving oefenen om te spreken in het openbaar, je
communicatie verbeteren en leiderschapsvaardigheden opbouwen.
Daarnaast bouw je aan je netwerk binnen de haven community.
Tia Meyvis, Vice President Education binnen Toastmaster Port of
Antwerp: “I would definitely recommend Toastmasters to everyone. It
isn’t only a great place to practice speaking in front of a public, but you
also learn how to give feedback, chair meetings, how to improvise, etc.
It’s a place where you can challenge yourself to grow and stretch at your
own pace.”
Benieuwd? Sluit dan zeker aan bij hun volgende online Zoom
bijeenkomst op maandag 10 mei om 20u00. Stuur een mailtje naar
toastmasters.portofantwerp@gmail.com en ontvang de deelnamelink.

Futureproof onderwijs met soft
skills voor Logistiek Management
Logistiek Management van de Karel de Grote Hogeschool gaat voor
futureproof onderwijs en trekt volgend academiejaar volop de kaart van
de soft skills in hun opleiding. Daarmee speelt ze in op een
arbeidsmarkt in volle verandering, waarin vaardigheden aan belang
winnen. Samen met de Antwerpse logistieke sector stelden ze een top
10 op van soft skills voor young professionals. Met
die vaardigheden gaat de opleiding onmiddellijk
Lees
aan de slag.
meer

Onze haven drugsvrij
In het kader van de campagne 'Onze haven drugsvrij' werd een
nieuwe video gelanceerd: 'Onze haven en drugs uitgelegd | Over
drugscriminaliteit in de Antwerpse haven'. De video kan u hier bekijken.
Kom je in aanraking met een verdachte situatie? Meld het via
www.onzehavendrugsvrij.be of de meldlijn 03 236 62 25.
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