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Nieuwjaarsbrief ASV The Next Generation
Beste vrienden van de ‘maritime’
2019 was wederom een goedgevuld jaar! ASV The Next Generation
mocht in 2019 vijf kaarsjes uitblazen! Iets waar wij als jonge
scheepsagenten bijzonder trots op zijn, en dat we uiteraard gepast
gevierd

hebben

samen

met

onze

leden,

sponsors

en

sympathisanten. De winnaars van onze tombola hebben we
letterlijk de lucht in gestuurd. Zij mochten genieten van een
exclusieve

helicoptervlucht

over

onze

stad

en

haven.

Maar dit jaar werd er niet enkel gefeest, er werd ook heel hard
gewerkt. Onze werkgroepen hebben niet stilgezeten en bouwen
verder aan de toekomst.
Onze werkgroep ‘Scholen en Promotie’ blijft zich onder

leiding van Jasper Geerts (ICL Europe) en Machteld Torfs
(CMA CGM Belgium), actief inzetten in het promoten van
de job als scheepsagent. We mogen ondertussen
spreken van een mooie traditie waarbij we in het begin
van het schooljaar de studenten van de Karel De Grote
Hogeschool warm maken voor een job bij een agentuur.
Dit jaar werd er afgeweken van het traditionele concept
en weken we uit naar het Havenpaviljoen. Een editie die
absoluut in de smaak viel.

Voor de organisatie van onze events kunnen we telkens rekenen op onze enthousiaste
werkgroep ‘Evenementen’. Amber Zanini (COSCO SHIPPING Lines Belgium) en haar team zijn
onze steun en toeverlaat wat betreft de praktische kant, en bewijzen zich telkens met een
vlekkeloze organisatie.
Het ‘Social Media’ team van Ann Wuyts (MSC Belgium) zorgt ervoor dat deze
events de verdiende aandacht krijgen op Facebook, Instagram en LinkedIn,
maar houden ook andere interessante, leuke, en/of speciale items in de gaten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met Antwerpse scheepsagenten te maken
hebben.

De nieuwste werkgroep ‘Digitalisering’ wordt getrokken door Mathias Adriaenssens (MSC
Belgium) en Annemie Vermeulen (CMA CGM Belgium), en wil de vinger aan de pols houden van
ingrijpende veranderingen in onze sector. Blockchain, digitalisering, e-manifest, DOCKFLOW,
PORT+, NXTPORT en app-ontwikkelaars komen zo in aanraking met een jonge generatie
scheepsagenten.
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In de loop van 2019 vonden eerste meetings met hen plaats en
werden voorzichtige plannen gemaakt om meer input vanuit onze
sector en meer duidelijke output van hen naar de agenten toe vorm
te geven. Als laatste activiteit bezochten ze nog de hackathon van
verladersorganisatie OMT om de leefwereld van de verlader en hun
challenges te toetsen aan de werkwijze van scheepsagenten. Onze
aanwezigheid werd er erg gesmaakt!
Young potentials (max. 40 jaar en werkzaam bij een ASV-lid) die
interesse hebben om te participeren in één van deze werkgroepen
kunnen een berichtje sturen naar thenextgeneration@asv.be ter
attentie van Kristel Van Hecken voor meer informatie.
Goedgevuld was 2019 dus zonder twijfel, maar
het

was

tevens

een

jaar

met

heel

wat

uitdagingen. Een Brexit die tot tweemaal toe
hangende was in 2019, maar nu toch zeer
dichtbij komt in 2020. Een leuk Kerstcadeau

van BoJo willen we het niet direct noemen, maar
laten we het als een uitdaging zien in een
veranderend Europa, een veranderende wereld
en een kans om de flexibiliteit van onze
havengemeenschap te bewijzen.
Want ook wat het complex project rond extra
containercapaciteit Antwerpen betreft zal er met de
nodige

flexibiliteit

rekening

moeten

worden

gehouden. Onder de koepel van Alfaport-Voka
werden de bezordheden van de scheepsagenten
overgebracht vanuit de Antwerpse Scheepvaartvereniging. Vanuit TNG delen wij deze bezorgdheden
uiteraard. Wij richten ons graag rechtstreeks aan alle
instanties en beleidsmakers die betrokken zijn bij dit
project:
‘Wat U nu beslist of beslist heeft zal de hardware zijn waarmee onze en de toekomstige

generatie moet werken. Het zullen de tools zijn waarmee wij onze principalen zullen moeten
kunnen overtuigen dat de haven van Antwerpen voor hen nog steeds de beste keuze is. Willen
we Champions League blijven spelen dan zal onze haveninfrastructuur het stadion zijn. Wij
verwachten dat we ons publiek en onze gasten kunnen ontvangen op een level dat ‘Champions
League-waardig’ is, en zal blijven voor de komende jaren. Laat ons dus geen tribunes blijven
bijbouwen, maar laat ons een stadion neerzetten dat een landmark mag zijn voor onze stad en
ons land.’
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Wij delen dezelfde bezorgdheid op het vlak van mobiliteit. We merken op dat voor
afstuderende jongeren de bereikbaarheid van de toekomstige werkplek een factor is die steeds
hoger op hun wishlist komt te staan. Jongeren zijn niet bereid om verschillende uren per dag in
de file te staan en kiezen daarom voor jobs in bedrijven die vlot bereikbaar zijn met de fiets,
het openbaar vervoer, maar ook met de auto.
Verschillende positieve initiatieven hebben het
daglicht

gezien

in

het

havengebied,

denk

bijvoorbeeld aan de waterbus, maar ook de
fietsbus door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel.
Echter

kampen

we

in

Antwerpen

met

een

gigantisch imagoprobleem als het op mobiliteit en
verkeer aankomt. Een imagoprobleem dat mee aan
de basis ligt van kritische vragen van het algemene
publiek bij de bouw van een nieuw dok op
linkeroever bijvoorbeeld.
Daarom wensen wij als jonge scheepsagenten dat 2020 het jaar van

de

duidelijkheid

wordt.

Duidelijke

antwoorden,

duidelijke

beslissingen en een duidelijke toekomstvisie voor de Antwerpse
haven en al haar stakeholders.

Tenslotte wens ik u allen van harte een gezond en gelukkig 2020.

Maritieme groeten

Dieter Devis
Voorzitter ASV The Next Generation
Grimaldi Belgium

