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Deel je informatie,
vergroot je kennisnetwerk
Hoe?
Voeg zelf info toe!
Ga naar www.kennisplatformeconomie.be
en registreer je (gratis) ...
• Voeg een evenement/studiedag toe
Klik op tabblad ‘Kalender’,
’Een evenement toevoegen’
• Voeg een bron/rapport/pdf...toe
Klik op tabblad ‘Voeg zelf info toe’

”Ik vond er

wat ik zocht”

Via periodieke mailings van het
kennisplatform economie komt ook jouw
informatie terecht bij alle geregistreerde
gebruikers en ontvang je zelf de informatie van anderen. Deze info blijft 365/24/7
beschikbaar. Win-win voor iedereen.
Gewoon doen!!

WES-bibliotheek, contactpunt
www.kennisplatformeconomie.be
WES vzw
Baron Ruzettelaan 33 te Assebroek-Brugge
T +32 50 36 71 08
bibliotheek@wes.be
www.wes.be/bibliotheek
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en
van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Na afspraak, om u beter te kunnen helpen.
Het kennisplatform economie is een
initiatief van WES vzw met de financiële
steun van de provincie West-Vlaanderen

www.kennisplatformeconomie.be
en je hebt een lengte voorsprong
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WWW.KENNISPLATFORMECONOMIE.BE
Alles wat je wil weten over economie vind
je op:

www.kennisplatformeconomie.be
met integratie van de catalogus van de
WES-bibliotheek.

Voor wie?

ALLE geïnteresseerden, provinciebesturen,
gemeentebesturen,
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, universiteiten,
hogescholen, bedrijven, platformen en
belangenverenigingen die op economisch
vlak actief zijn of gewoon uit gezonde
nieuwsgierigheid.

Welke domeinen?

Demografie • Huisvesting • Duurzaam bouwen • Welzijn en Welvaart • Duurzame
ontwikkeling • Duurzaam ondernemen •

Sociale economie • Duurzame bedrijventerreinen • Marketing • Arbeidsmarkt • Opleiding
• Onderwijs • Ruimtelijke economie • Ruimtelijke
ordening • Vestigingsproblematiek • Bedrijfseconomie • Innovatie • Ondernemerschap
• Onderzoeks-, evaluatie- en planningsmethoden
• Landbouw en visserij • Industrie en
bouw • Handel en horeca • Toerisme en
recreatie • Transport/Distributie/Logistiek •
Non-profitsector • Diensten - economische analyses en vooruitzichten

Hoe vind je informatie?

• op de startpagina - recentste bronnen/
nieuws/evenementen en studiedagen
• via navigeren in de boomstructuur van
de kennisdomeinen
• zoeken via gebruiksvriendelijke
zoekfuncties
De

catalogus

van

de

WES-bibliotheek

is

geïntegreerd in het kennisplatform economie.
Trefwoorden

en

gerelateerde

trefwoorden

leiden je moeiteloos door de collectie.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de mailinglijst (na gratis
registratie). Zo ontvang je regelmatig
informatie-updates volgens de zelf
gekozen onderwerpen.

