NIEUWSBRIEF 2017/6

WERKING VEA JONGEREN
VEA Jongeren
De VEA jongeren bestaan uit een gedreven groep jongeren die – in samenwerking met

de Raad van Bestuur van VEA – tijdens een aantal formele en informele bijeenkomsten de
belangen van de expeditie sector bespreekt, ideeën uitwisselt en bekijkt hoe ze jongeren
binnen de expediteursgemeenschap kunnen bijstaan bij dagdagelijkse problemen waarmee
ze geconfronteerd worden.

Sluitinsdagen VEA Jongeren secretariaat
Op maandag 25 december (Kerstmis) en op maandag
1 januari (Nieuwjaarsdag) zal het VEA jongeren
secretariaat gesloten zijn. Op dinsdag 26 december
(2de kerstdag) en dinsdag 2 januari (2de Nieuwjaarsdag)
zal het secretariaat gesloten zijn in de namiddag.

BEURSKRANT TRANSPORT & LOGISTICS
Naar aanleiding van de beurs Transport & Logistics die heeft
plaatsgevonden van 17 t.e.m. 19 oktober in Antwerp Expo
verschenen volgende artikels in de dagkrant van de beurs
waaraan de VEA jongeren hebben meegewerkt:


Lean & Green: Streven naar een duurzame supply



chain!
VEA Academy: een ambitieus project van de commissie
talent development bij de VEA jongeren

TALENTENSTROOM - LOGISTIEK BEDIENDE: DAT IS HET
Door
Talentenstroom
werd
een
strak
animatiefilmpje
gemaakt
dat de job van logistiek
bediende in de kijker zet:

FEEDBACK RECENTSTE ACTIVITEITEN
Algemene Vergadering & Netwerksessie |
26 september
Op dinsdag 26 september 2017 heeft de Algemene
Vergadering van de VEA jongeren plaatsgevonden.
Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij de
organisatie, de werkzaamheden en de ambitieuze
toekomstplannen van de VEA jongeren.
Na afloop van de vergadering werden de aanwezigen nog uitgenodigd op een
netwerkreceptie. De desbetreffende presentatie kan u hier downloaden. Klik hier voor
enkele sfeerbeelden. Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met het VEA
jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be
Klik hier voor het volledige artikel Koen Verhelst (VEA-jongeren): “Wij zoeken vers
bloed” dat hierover verschenen is in Flows.

4de VEA Academy: "Story Telling" | 3 oktober
Op dinsdag 3 oktober organiseerden de VEA jongeren
hun
4de
“VEA
Academy”.
Guido
Everaert
(www.justguidooohh.com) heeft tijdens deze infosessie
het thema “Story Telling” onder de loep genomen.
Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.

Kick-off start event KdG | 5 oktober
In

het

academiejaar

2017-2018

werd

het peter/meterschap tussen de VEA jongeren en de
studenten ‘Global Forwarding’ in het 3de jaar Logistiek
Management aan de Karel de Grote Hogeschool, terug
opgestart. Op deze manier worden de studenten
ondersteund bij het aanleren van praktijkgerichte
competenties en maken ze kennis met de verschillende
boeiende facetten van onze sector.
Het kick-off event heeft plaatsgevonden op 5 oktober jl.
in het MAS Havenpaviljoen.
6de VEA quiz | 12 oktober
De VEA quiz, georganiseerd door VEA en de VEA
jongeren wordt stilaan een klassieker in de sector. Op
donderdag 12 oktober gingen in totaal 46 teams de
strijd aan om de titel van ‘Slimste expediteur
Antwerpen 2017’ en de felbegeerde wisselbeker in
de wacht te slepen. Uiteindelijk was het CMA CGM
Logistics die eeuwige roem heeft verworven. De
volledige nieuwsbrief kan u hier downloaden.
Nagenieten kan via de aftermovie die u hier kan
bekijken.
Interesse om deel te nemen aan de 7de VEA quiz? Reserveer dan zeker donderdag 11
oktober 2018 in uw agenda.
VEA jongeren eindejaarsdirnk | 30 november
De VEA jongeren hebben 2017 alvast in schoonheid
afgesloten tijdens hun druk bijgewoonde eindejaarsdrink
die heeft plaatsgevonden op donderdag 30
november in “Den Hannekesnest”.

2018 ... EEN JAAR VOL UITDAGINGEN
Nieuwjaarsboodschap VEA jongeren
2017 is een uitdagend, soms moeilijk, maar toch vooral productief jaar gebleken voor gans
de sector, voor VEA-jongeren was het misschien wel hét jaar van de doorbraak. VEAAcademy bleek een schot in de roos en ViEstA groeide uit tot één van de grootste
maritieme events van het jaar.
Het nieuwe jaar kondigt zich wederom aan als eentje vol uitdagingen. De digitalisering zal
onvermijdelijk verder z’n intrede doen binnen onze sector waardoor voorheen abstracte
zaken als blockchain zich zullen ontdoen van dat eerder mysterieuze karakter. Voorts zal
het ook een jaar moéten worden waarin we als expediteurs onze klanten én medewerkers
bewust(er?) maken van de absolute noodzaak tot een mental/modal shift.
Voor VEA-Jongeren betekent 2018 een eerste echt
jubileum, 5 jaren staan er ondertussen op de teller. Er
werd de afgelopen jaren hard getimmerd aan een
programma waarin inhoudelijke zaken worden
afgewisseld met events met een informeler karakter en
dat pad willen we verder blijven bewandelen. Verwacht
u dus ook in 2018 maar aan een rijkelijk gevulde agenda
met Academy’s, VEAcups en natuurlijk ook dit jaar weer
een knaller van een event alvorens de zomer in te gaan.
Alvorens alles in het werk te zetten om van 2018 net
zo’n succes te maken dan het afgelopen jaar, wensen
wij u namens het voltallige VEA-Jongerenbestuur een
spetterend jaareinde toe!

SAVE THE DATE
After

work

party

"ViEstA"

|

31 mei

2018

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van de VEA
jongeren mag u zich in mei terug verwachten aan een
spetterende avond. Noteer dus zeker donderdag 31
mei 2018 in uw agenda!
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