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FLEXIBEL WERKEN IN DE LOGISTIEKE &
MARITIEME SECTOR
Op donderdag 14 maart heeft de gezamenlijke infosessie rond ‘Flexibel werken
in de logistieke & maritieme sector’ plaatsgevonden in zaal Anker.
Flexibel werken is een onderwerp dat erg leeft binnen de haven- en logistieke sector,
getuige daarvan was de mooie opkomst. Tijdens de infosessie stonden VEA, ASV,
Alfaport Voka samen met de Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het
vervoer en de logistiek stil bij de mogelijkheden van flexibel werken bij expediteurs,
scheepsagenten en logistieke bedrijven.
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Vervolgens werd flexibel werken ook voorgesteld als een oplossing voor de
mobiliteitsproblematiek. Eliene Van Aken, Alfaport Voka, gaf een overzicht van de
werken die de komende jaren gepland staan in en rond Antwerpen. De presentatie kan u
hier downloaden.
MSC België en Kühne & Nagel brachten tot slot een positieve getuigenis rond
telewerken. Bijna 60% van alle mensen binnen hun bedrijven, verspreid over verschillende
afdelingen, werken momenteel minstens 1 dag thuis.
Als boodschap werd ook meegegeven dat er best goed overleg kan gevoerd worden
alvorens flexibel werken op de werkvloer te implementeren. Het onderling vertrouwen is
daarbij een enorm belangrijk gegeven. Wel kon geconcludeerd worden dat flexibel werken
in de haven- en logistieke sector wel degelijk een succesverhaal kan zijn. Indien we onze
sector aantrekkelijk willen houden voor de nieuwe generaties van jong
talent, moeten we durven openstaan voor flexibel werken.
De infosessie werd afgerond met een netwerkdrink waarbij de aanwezigen nog konden
napraten over dit boeiende thema.
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