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Werk(en) aan de toekomst!
26 november 2015
Op donderdag 26 november heeft het eerste VEA congres met als titel “Werk(en) aan de
toekomst!” plaatsgevonden in de Ark Antwerpen. De aanwezigen werden getrakteerd op
een boeiende namiddag. Niet enkel werd de werking van de nieuwe VEA commissies
verduidelijkt maar ook een panelgesprek met enkele voorname personen die de instroom
in onze sector mee helpen verzekeren, stond op het programma.
Het idee voor de organisatie van het VEA congres is ontstaan uit het plan VEA 2020. Naast de
bestaande commissies douane, promotie en zeetransport werden dit jaar namelijk enkele nieuwe
commissies in het leven worden geroepen: intermodaal, logistiek, breakbulk, wegtransport en
legal. Opzet van het plan VEA 2020 was om de leden actief te laten participeren in deze
commissies, de leden nauwer te betrekken bij de werking van VEA en om een groter draagvlak te
creëren.
De verschillende VEA commissies gaven een overzicht van hun werkzaamheden het voorbije jaar.
Heel veel verschillende dossiers zijn de revue gepasseerd en het is duidelijk dat VEA alle
ontwikkelingen in de haven- en logistieke sector van heel nabij opvolgt en daarbij ook steeds de
reflex maakt naar de toekomstige rol van de expediteur/logistieke dienstverlener.
Het ontwikkelen van een Lean & Green programma voor de expeditie- sector, het in de markt
zetten van het Centraal Boeking Platform (CBP), elektronische afwikkeling in breakbulk via Cubix,
begeleiden van de bedrijven bij de implementatie van de UCC en invoering van de directe
vertegenwoordiging, uitwerken van een project VEA Legal Consultancy, de verplichte weging van
containers, de samenwerking tussen VEA Jongeren en scholen en universiteiten,… het zijn maar
enkele thema’s die werden aangekaart.
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Ook het VEA jongerencomité, dat nog steeds een sterke groei kent en
ondertussen een bestand heeft opgebouwd van meer dan 400 leden
(actief + passief), werd toegelicht.
Klik hier voor de desbetreffende presentaties.

Panelgesprek: Werk(en) aan de toekomst
Na een koffiepauze werden de deelnemers uitgenodigd tot het bijwonen van een panelgesprek
met als thema “Werk(en) aan de toekomst!”.
Het panel bestond uit Mieke Coppieters (Coördinator Talentenstroom), Geert De Wilde (Voorzitter
Portilog) Inge Heirbaut (Opleidingshoofd logistiek management aan de Karel de Grote-Hogeschool)
en Thierry Vanelslander (Research Professor Transport, Logistics and Ports at the University of
Antwerp). Het gesprek werd gemodereerd door Johan Proost.
Na een korte voorstelling van de panelleleden werd er gedebatteerd over het imago van onze
sector, de kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, diversiteit en veranderende
competenties en de nood aan innovatie.
Voornamelijk over dit laatste onderwerp was iedereen het er unaniem over eens dat zowel het
bedrijfsleven als de opleidingsinstituten sterk zullen moeten inzetten op innovatie. Logistieke
dienstverleners zullen zich moeten heruitvinden en daar dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in. Er werd een duidelijke oproep gedaan om over de grenzen heen, zowel in
het onderwijs als in het bedrijfsleven, de krachten te bundelen om onze sector te wapen tegen de
verandering van tijdperk.
Werkplekleren, innovatie/creativiteit/vernieuwing en levenslang leren waren enkele begrippen die
meermaals werden aangekaart tijden het panelgesprek.
Tot slot werd er door de panelleden ook aan VEA een oproep gelanceerd
om als sector mee te denken met de veranderende keten, mee creatief te
zijn en voor een stuk ons zelf terug uit te vinden, strategisch te denken en
op een moderne manier naar de toekomst te kijken, samen te werken en zo
een voorsprong te nemen t.o.v. de andere landen.
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Na het panelgesprek nam Johan Proost in zijn hoedanigheid van VEA voorzitter het slotwoord voor
zijn rekening. Hierbij dankte hij de voorzitters van de commissies, die met hart en ziel hun kennis
ter beschikking stellen van de vereniging en hun toewijding aan de vereniging hebben gegeven.
Hij bedankte ook uitdrukkelijk de leden van de vereniging – die dit jaar 110 jaar bestaat – voor hun
aanwezigheid op de talrijke VEA events en om mee te denken aan de toekomst.
Als slot deed hij nog een warme oproep om aanwezig te zijn op het jaarlijks VEA eindejaarevent op
17 december en om verdere medewerking te verlenen aan de VEA commissies en aan de VEA
jongeren.
Om het congres af te ronden, werd aan de aanwezigen nog een netwerkreceptie aangeboden.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden van het VEA congres.
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