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In deze rubriek stellen we telkens enkele
titels voor uit de collectie van de bibliotheek
van het Kenniscentrum Economie West.

Exponentiële organisaties: waarom nieuwe
organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn
- en hoe jij dat ook wordt
Exponentiële organisaties zijn bedrijven die
in staat zijn een groeicurve te laten zien die
exponentieel is, dankzij de integrale toepassing
van onder andere communities, big data,
slimme algoritmes en nieuwe technologieën.
De auteurs onderzochten honderden start-ups
en interviewden tientallen CEO’s van de
snelst groeiende organisaties (zoals Airbnb,
Netflix, Tesla, Waze,...). In dit boek brengen
ze de ontwikkelingen op organisatorisch en
technologisch gebied in kaart. Ze presenteren
een raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke
organisatie een exponentiële organisatie kan worden.
Auteurs: Salim Ismail, Yuri Van Geest en Michael S. Malone
Uitgave: Business Contact, 2015
ISBN 978-90-470-0833-0

De niet-familiale CEO in het familiebedrijf: hoe komen
tot een succesvolle en duurzame relatie
Het doel van dit boek is tweedelig. Het
eerste doel is het wetenschappelijk
onderbouwen van de verschillende facetten
van het opvolgingsproces. Het tweede doel is
het concretiseren van het opvolgingsproces:
hoe pak je dit aan, waar moet je vooral
op letten, wat zijn de do's en don'ts. Deze
praktische informatie is voor een groot deel
gebaseerd op de ervaringen van de familiebedrijven die al zijn overgestapt op een
niet-familiale CEO. In dit boek wordt ook
aandacht besteed aan de rol van de familiale ondernemer in het
opvolgingsbesluit.
Redactie: Koen Hendrix
Uitgave: VKW Limburg, 2014
ISBN 9789081182393

Economie: de gebruiksaanwijzing
De aardappel in België, het land van de friet

Economie is onontbeerlijk voor het begrijpen van
de krachten die bepalen hoe mensen, naties en
economische systemen functioneren. Chang
biedt niet alleen de handvatten voor een beter
begrip van de financiële wereld, maar geeft ook
zijn visie op wat de economie voor iedereen kan
betekenen. En hij laat helder zien hoe we de
huidige economische crisis moeten begrijpen en
wat we eraan kunnen doen.

De Belgische geschiedenis van de aardappel
begint rond 1650 in Vlaanderen en net na 1700
in Wallonië. Maar het verhaal van de Belgische
aardappelindustrie en –handel reikt vandaag veel
verder dan Europa. België is wereldwijd de grootste
uitvoerder van diepgevroren aardappelproducten
zoals frieten en pureeproducten. Ook
aardappelvlokken en chips vinden vlot hun weg in
de wereld. België bevindt zich in het centrum van
het Europese aardappelteeltgebied. Ontdek in dit rijk geïllustreerd boek
alles wat u moet weten over de aardappel.

Auteur: Ha-Joon Chang
Uitgave: Nieuw Amsterdam, 2014, 3e dr.
ISBN 978-90-468-1418-5

Auteurs: Jos Verniest, Jan Bart Van In en Kürt Demeulemeester
Uitgave: Canalazzo Publishing, 2015
ISBN 978-94-9166-903-3

Smart cities: big data, civic hackers, and the quest for
a new utopia

In 2013 verscheen het themanummer van West-Vlaandereren Werkt
over de West-Vlaamse aardappeleconomie, digitaal beschikbaar op
www.westvlaanderenwerkt.be

Onze volledige catalogus vindt u op
www.kennisplatformeconomie.be

Wat is de impact van nieuwe technologieën
op stedelijke ontwikkeling? De grass-rootsbenadering van Townsend kenmerkt zich door
creatieve ondernemers en burgers die lokale
initiatieven en applicaties ontwikkelen. Voor
Townsend draait het erom technologie zo toe te
passen dat er aantrekkelijke plaatsen ontstaan
waar mensen willen wonen, werken en recreëren.
Het boek gaat niet zozeer om wat een smart city
is, maar wat je met een smart city wilt bereiken.
Auteur: Anthony M. Townsend
Uitgave: W.W Norton & Company, 2013
ISBN 978-0-393-08287-6
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