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Bij WES in de bib

In deze rubriek stellen we telkens enkele titels uit de collectie
van de WES-bibliotheek voor. Meestal hebben de publicaties iets
te maken met het dossiernummer, maar ook andere boeken of
artikels die u niet mag missen komen aan bod.

De Belgische aardappelsector: een overzicht van
2012 in cijfers en feiten
Uit het overzicht blijkt dat de Belgische
aardappelverwerkende industrie de voorbije
decennia een spectaculaire groei kende.
Enkele opmerkelijke cijfers voor 2012:
3,65 miljoen ton verwerkte aardappelen
en 71 miljoen euro investeringen in de
Belgische aardappelverwerkingsbedrijven.
De
Belgische
aardappelverwerkende
industrie evolueerde intussen tot de grootste
exporteur van diepgevroren aardappelproducten van de wereld.
Uitgave: Belgapom, 2013
Te downloaden op de site van Belgapom of
via www.kennisplatformeconomie.be

Proef al onze smaken: jaarverslag REO Veiling 2012
Op 1 december 2012 werd 70 jaar REO
Veiling gevierd. De uitdaging voor de sector
van dagverse groenten en fruit blijft het
aanbieden van topkwaliteit met Flandria
als dé referentie op de Europese versmarkt.
Coöperaties moeten toegevoegde waarde
creëren voor de leden-producenten. De
vernieuwde beleidsvisie en de logistieke
ondersteuning via shuttlediensten; u
leest er meer over in het jaarverslag.
Dit aangevuld met statistieken over de
aanvoer, omzet en prijs per maand van de
belangrijkste verhandelde producten in 2011 in vergelijking met
2009 en 2010. Dus ook voor de aardappel.
Uitgave: REO Veiling, 2013
Te downloaden op de site van REO Veiling of
via www.kennisplatformeconomie.be

LARA Landbouwrapport 2012

Economische betekenis van het agrocomplex in
West-Vlaanderen
Deze publicatie toont het economisch
belang (in termen van aantal bedrijven,
tewerkstelling, omzet en toegevoegde
waarde) van de land- en tuinbouw in
West-Vlaanderen en van alle bedrijven die
op een rechtstreekse of onrechtstreekse
manier in relatie staan tot deze land- en
tuinbouwsector. Inclusief bedrijven met als
activiteiten de verwerking en conservering
van aardappelen alsook de productie van
diepgevroren aardappelbereidingen.

De vierde editie van het tweejaarlijkse
Landbouwrapport bevat een schat aan
informatie over de huidige Vlaamse land- en
tuinbouw, het beleid en de keten. De focus
van dit LARA ligt volledig op duurzaamheid.
Ook in het hoofdstuk ‘Akkerbouw’ wordt
een globale analyse gemaakt vanuit het
oogpunt van de duurzaamheid, waaronder
de teelt en verwerking van aardappelen.

Redactie: Jonathan Platteau (et al.)
Uitgave: Vlaamse overheid-Departement Landbouw en Visserij, 2013
Te downloaden op de site van Vlaamse overheid-Departement
Landbouw en Visserij of via www.kennisplatformeconomie.be

Auteur: Tanja Termote
Uitgave: WES, 2009
Reeks Facetten van West-Vlaanderen, nr 57
Te downloaden op de site van WES of
via www.kennisplatformeconomie.be

Ook het lezen waard!
Soul marketing: de klant als zielsverwant
In zekere zin geven Aretha Franklin, Marvin Gaye en hun collega’s soulmuzikanten het antwoord op de vraag
hoe bedrijven klanten aan zich kunnen binden en hoe ze op een rendabele manier kunnen verkopen. Uw bedrijf
moet een bundeling zijn van succesnummers. Waarbij het publiek uit de bol gaat. Zich met u vereenzelvigt. Uw
bedrijf (uw merk, uw verhaal) bewondert. Fan blijft. Uw product aanbeveelt aan vrienden. Net daarom heeft
uw bedrijf nood aan Soul Marketing.
Soul Marketing creëert een werkkader voor iedere marketeer. Het instrument dat hiervoor wordt
aangereikt is het STICK-model. Om finaal te komen tot wat marketing echt moet doen: waarde creëren.
Bram Van Damme (°1971), de auteur van dit pittige boek, is bedrijfsleider van het grafisch- en communicatiebedrijf Group Van Damme uit Oostkamp. Hij begeleidt sinds 1994 bedrijven in strategische en creatieve
communicatie en verwierf daarin een uitgebreide expertise.
Auteur: Bram Van Damme
Uitgave: Stichting Kunstboek, 2013
ISBN 978-90-5856-463-4
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Ook het lezen waard!
VIRA Visserijrapport 2012
Dit eerste Visserijrapport is een spin-off van
het Landbouwrapport (LARA). De publicatie
brengt de duurzaamheid van de visserij in
kaart op economisch, ecologisch en sociaal
vlak en houdt rekening met de context, de
innovatie in de sector en de eerste aanzetten
tot transitie.

Redactie: Babara Roegiers (et al.)
Uitgave: Vlaamse overheid-Departement Landbouw en Visserij, 2013
Te downloaden op de site van Vlaamse overheid-Departement
Landbouw en Visserij of via www.kennisplatformeconomie.be

Zet je lean-bril op: verspilling zien en verwijderen
Wat is Lean?
“Lean is een manier van werken,
verbeteren, denken en zijn. De twee
centrale waarden hierbij zijn: verspilling
minimaliseren en waarde voor de klant
maximaliseren. Alle medewerkers zoeken
continu naar kleine verbeteringen met het
oog op het verwijderen van verspilling en
het verhogen van de klantwaarde. Het
doel waarnaar iedereen streeft, is: de klant
moet de juiste kwaliteit krijgen, in de juiste
hoeveelheden, tegen de juiste prijs en op
het juiste moment.”
Het boek biedt een houvast om concreet met Lean aan de slag te
gaan via tientallen principes, tips, sjablonen en instrumenten. De
verbeterde manier van werken is altijd goedkoper én aangenamer
voor zowel klanten als medewerkers.
Auteur: Brian Legein
Uitgave: Die Keure, 2013
ISBN 978-90-8661-772-2

49

