NIEUWSBRIEF VEA JONGEREN

Nummer 2013/1

Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

Het VEA Jongerencomité
Het VEA Jongerencomité bestaat uit een gedreven
groep jongeren die – in samenwerking met het
Bestuurscomité 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.
Samenwerking door o.a. deel te nemen aan
verschillende VEA werkgroepen waarin actuele
problemen worden behandeld en besproken; het
samenwerken met hogescholen, universiteiten en
andere organisaties (bv VOKA- KKNAW).
Het uitwisselen van kennis tussen expediteurs en
toekomstige expediteurs (studenten) door het
organiseren van infosessies en het verspreiden van
nieuwsbrieven evenals door het organiseren van
werkgroepen, gericht op de ontwikkeling van de
jonge expediteur.

ENQUÊTE
VEA JONGEREN
Teneinde feedback te
verkrijgen over uw visie
inzake de VEA Jongeren
werd er een enquête
uitgewerkt. Om goed
voorbereid te zijn voor de
toekomst, vragen wij u om
deze korte bevraging in te
vullen. Klik hier voor de
desbetreffende enquête.

Netwerking op zowel externe als interne
evenementen (o.a.: havenbezoeken, bedrijfsbezoeken, after work drinks, etc.).

Samenstelling VEA Jongerencomité
Het huidige VEA Jongerencomité heeft zopas in haar midden een bureau
samengesteld. Deze samenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mevr. Caroline Gubbi
Dhr. Gregory Rubin
VEA secretariaat
Mevr. Krista Vervoort

BDP International NV
Fiege Antwerpen NV
VEA
Vedrova NV

Verder is het VEA Jongerencomité samengesteld uit: Dhr. Nick Geerinck (ArcelorMittal
Logistics Belgium NV), Dhr. Kristof Goossens (Silvertrans BVBA), Dhr. Frank Troch
(ArcelorMittal Logistics Belgium NV), Mevr. Marjan Truyens (SDV Belgium NV), Dhr.
Toon Van De Velde (ArcelorMittal Logistics Belgium NV), Dhr. Gwen Van Winssen (SDV
Belgium NV), Dhr. Jonathan Verhelst (Ipsen Logistics BVBA), Dhr. Koen Verhelst (Geodis
Wilson Belgium NV), Mevr. Isabelle Verhoeven (Panalpina World Transport NV).

VEA Jongeren “launch” - 16 mei 2013
Op donderdag 16 mei 2013
organiseerde het VEA Jongerencomité
een geslaagd startevent dat in het
teken stond van het thema “Expeditie,
is er nog een toekomst?”.

een bedreiging voor de Belgische
transportsector.”
 "De rol van de expediteur evolueert
van pure architect van het vervoer
naar een echte consultant rol".

Het debat, gemodereerd door dr.
Christa Sys, werd gevoerd tussen
Christiaan Boone (Distribution Manager
Overseas - Borealis Polymers),Geert De
Wilde (CEO Benelux – SDV Belgium
NV), Isabelle Verhoeven (Business
Processes & Quality Manager –
Panalpina World Transport NV) en Gert
Van Daele (Export sales coordinator CMA CGM).

Geconcludeerd kon worden dat de
expediteur effectief nog een duidelijke
toekomst heeft. Wel zal de invulling
van zijn taak anders zijn en zal hij
creatief
moeten
inspelen
op
verschillende ontwikkelingen om zijn
rol als supply chain orchestrator te
kunnen blijven garanderen.

Er werd gedebatteerd
rond de volgende
stellingen:
 "Sinds de economische crisis is de
keuze
van
de
expediteur
meer
prijs gedreven dan
service gedreven."
 "De rol van de
expediteur
evolueert naar het
Amerikaans model
24/7."
 “Outsourcing naar
goedkope
loonlanden vormt

Het volledige verslag van het boeiend
debat kan opgevraagd worden op het
VEA secretariaat.

EXPEDITIE, IS ER NOG EEN TOEKOMST?
Geconcludeerd kon worden dat de
expediteur effectief nog een duidelijke
toekomst heeft.

Na het ernstige
gedeelte volgde
een
optreden
door
de
populaire groep
Halve
Neuro
waarna
de
talrijke
aanwezigen nog
de mogelijkheid
hadden om te
netwerken.

Ontbijt met de havenvertegenwoordigers
25 juni 2013
Naar aanleiding van het bezoek van de buitenlandse havenvertegenwoordigers van de
haven van Antwerpen, zal het VEA Jongerencomité op 25 juni deelnemen aan ontbijtmeeting teneinde kennis te maken en van gedachten te wisselen. Klik hier om een
overzicht van de desbetreffende havenvertegenwoordigers te verkrijgen.

2de editie Maritieme VEA Quiz – 3 oktober 2013
Op donderdag 3 oktober zal de 2de editie van de Maritieme VEA Quiz plaatsvinden
in Stuurboord. Het VEA Jongerencomité werkt hieraan actief mee en daagt de
jongeren uit om mee te dingen naar de titel van slimste expediteur.

Wil je deel uitmaken van de VEA Jongeren?
De VEA Jongeren staan open voor alle jonge expediteurs die zich wensen in te zetten
voor het beroep en de sector van expeditie. Wens je toe te treden als actief lid van
het VEA Jongerencomité? Of wil je enkel als passief lid op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen binnen het VEA Jongerencomité? Heb je vragen? …. Aarzel niet om
ons te contacteren:
VEA Jongerencomité
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: jongeren@vea-ceb.be
Website: http://www.vea-antwerpen.be/~Jongeren.aspx
Follow us @

Dit bericht werd naar u verstuurd omdat u bent opgenomen in de mailinglist van
de VEA Jongeren. Indien u zich wenst uit te schrijven, klik hier.

