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Westreex levert lekker lokaal

Sinds 1 oktober 2015 levert Westreex lekker lokale hoeve- en streekproducten rechtstreeks van producent
tot bij professionele afnemers in de provincie West-Vlaanderen. Dit zelfstandig distributiesysteem is nieuw in
West-Vlaanderen. Momenteel bieden acht 100% West-Vlaamse producenten een uniek, vers en kwaliteitsvol
productaanbod aan die via een persoonlijke service en een wekelijkse gemeenschappelijke levering aan de
klant wordt bezorgd.

Jonge gedrevenheid
Onder impuls van POM West-Vlaanderen, Inagro en Innovatiesteunpunt komen sinds 2013 geïnteresseerde
producenten samen om een gezamenlijk distributiesysteem op te starten. Tijdsgebrek maar ook een kans tot
meer afzet, zijn de belangrijkste drijfveren van de producenten. De uitwerking van dit idee kwam in stroomversnelling toen, via een vacature voor een zelfstandig distributeur/ambassadeur, Cindy Vanden Abeele
zich kandidaat stelde dit op zich te nemen.
Cindy Vanden Abeele, een jonge & enthousiaste West-Vlaamse onderneemster, is het gezicht van Westreex.
Zij zal wekelijks op donderdag via een Pick, Drive and Deliver service de bestellingen ophalen bij de producent
en leveren bij de professionele eindklant. Op die manier laadt en lost ze tezelfdertijd gedurende haar rondrit
in haar gekoelde bestelwagen. Versheid en kwaliteit staan voorop.
Cindy garandeert een uitstekende service, een vast contactpersoon, 1 wekelijkse gemeenschappelijke levering
en een eenvoudige administratie.

Korte keten
De producenten hebben hun klantenportefeuille overgedragen aan Cindy. Op die manier kan ze van start
gaan met 130 professionele klanten. De klanten zijn lokale horecazaken, buurt- en hoevewinkels, traiteurs,
retail, etc. Bedoeling is dat de klant ook andere producten uit het gamma kan ontdekken en dat er nieuwe
klanten hun weg vinden naar Westreex. Op die manier streven de producenten naar een verkoopsstijging,
dat ook Cindy garandeert van een solide inkomen. Het huidige productenaanbod zal op vraag van de eindklant uitgebreid worden met andere 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten.
De producent bepaalt zijn verkoopprijs, inclusief een vaste commissie voor Cindy. Ook weet de klant steeds
van wie de producten komen. Cindy is dan ook het persoonlijke aanspreekpunt die zowel de producten
als de producent goed kent. Zij fungeert als ambassadeur van de deelnemende producenten. Naast een
stimulans voor de korte keten is Westreex ook een boost voor de lokale economie. Enerzijds worden lokale
producenten ondersteund en verstrekt, anderzijds biedt Westreex een toegevoegde waarde voor de eindklant: verse en kwaliteitsvolle hoeve- en streekproducten zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.
Westreex is een professioneel Korte Keten kanaal, nieuw voor de regio en goed voor de lokale economie
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Deelnemende producenten en productaanbod
PRODUCENT

ADRES

CATEGORIE

Bekegemse Foie Gras

Doornhoekstraat 59 - 8480 Bekegem (Ichtegem)

Eendenspecialiteiten

Baliehof Zuivelboerderij

Gistelsteenweg 577 - 8490 Zerkegem (Jabbeke)

Kaas en hoevezuivel

Milki

Steenstraat 7 - 8470 Zevekote (Gistel)

Hoevezuivel en ijs

De Natuurhoeve

Hoge Voetweg 17 - 8560 Gullegem (Wevelgem)

Hoevezuivel en ijs

Het Warandehof

Elzendammestraat 11 - 8691 Gijverinkhove (Alveringem) Verse groenten, rabarberspecialiteiten & confituur

Rollie’s

Candeléstraat 34 - 8510 Rollegem

Ei en advocaat

Klein Gistelgoed

Haaipanderstraat 87 - 8870 Izegem

Vleeswaren

Dejonghe Salads

Bultekotstraat 4 - 8840 Staden

Salades

www.westreex.be
Op www.westreex.be kan men per producent meer info vinden over de producten. Men kan via een digitale
bestelmodule wekelijks de bestelling doorgeven. Dit is zowel voor de bezoeker, als voor Cindy een handige
en toegankelijke bestel- en facturatiemodule.

Een initiatief van…
Dit initiatief werd opgestart onder impuls van het kwaliteitslabel ‘100% West-Vlaams’. POM West-Vlaanderen
en Inagro zijn de drijvende organisaties achter deze werking. De 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten dichter bij de consument brengen is de hoofddoelstelling van het project ‘100% West-Vlaams’.
Het Innovatiesteunpunt begeleidt de betrokken producenten en distributeur in de opstart van Westreex.

Professionele Smaakmarkt
Horeca, retail, buurt- en hoevewinkels en andere professionele klanten zijn van harte welkom op de eerste
smaakmarkt op maandag 16 november van 14u tot 21u bij deelnemende producent Rollie’s, Candeléstraat 34
te Rollegem. In het prachtig kader van deze hoeve worden klanten uitgenodigd om de producenten achter
elk uniek product te leren kennen.
Contact Westreex
Cindy Vanden Abeele - Cindy@westreex.be
T 0498 30 71 94
Contact Hoeveproducenten
Anneleen Dedeyne - anneleen.dedeyne@inagro.be
T 051 27 32 26 				
Contact Streekproducenten
Stephanie Van Lancker - stephanie.vanlancker@pomwvl.be
T 050 140 183			
Verantwoordelijke pers
INAGRO: Bart Verhaeghen - bart.verhaeghen@inagro.be
POM WVL: Brigitte De Proost - brigitte.deproost@pomwvl.be

Download foto’s en logo’s via http://www.pomwvl.be/persconferentie-westreex
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100% WEST-VLAAMS in een notedop
De Provincie West-Vlaanderen trekt met 100% West-Vlaams resoluut de kaart van alle West-Vlaamse Hoeve& Streekproducten. Aan de basis van dit kwaliteitslabel liggen meetbare, realistische criteria en een professionele erkenning.
Via het label 100% West-Vlaams maakt de consument kennis met de producent achter het product, de wijze
waarop het product wordt klaargemaakt, de groenten die gekweekt worden,… Het label 100% West-Vlaams,
Hoeve- & Streekproducten staat immers voor eerlijke en kwalitatieve producten uit eigen streek.
100% West-Vlaams sluit ook nauw aan bij de Operatie West voor de Middenstand.
In samenwerking het innovatiesteunpunt en de 100% West-Vlaamse producenten werd WESTREEX een feit:
een professioneel Pick, Drive & Deliversysteem voor dagverse hoeve- en streekproducten uit West-Vlaanderen.
De POM West-Vlaanderen en INAGRO grijpen samen 100% West-Vlaams aan om deze producenten te
ondersteunen in hun product- en marktontwikkeling. De stijgende aandacht voor een korte keten-economie
en -consumptie biedt daarenboven bijkomende kansen voor deze ondernemers.
www.100procentwest-vlaams.be
www.facebook.com/100ProcentWestvlaams
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PICK, DRIVE & DELIVER – Het concept achter Westreex.
In 2012 ontwikkelde Patrick Pasgang, innovatieconsulent bedrijfsontwikkeling Innovatiesteunpunt, binnen het
Interreg IV project ‘Fish & Chips’ een lokaal distributie platform dat de naam ‘Pick, Drive & Deliver’ kreeg.
Dit concept biedt een antwoord aan de diverse problemen en bottlenecks die er bestaan binnen lokale logistiek. Het betreft een zelfstandig en duurzaam platform dat ten diensten staat van een aantal producenten
die samen hun producten op de markt (B2B) willen zetten.
De samenwerking zorgt voor een aantal voordelen voor zowel de klant als de producent en met behoud van
ieders eigenheid.
Het platform wordt volledig gerund door een zelfstandige (eenmanszaak) die optreedt als ‘facilitator’ en
‘ambassadeur’ voor de ondernemers die de samenwerking hebben aangegaan.
Een aantal kenmerken :
1. De zelfstandige ondernemer faciliteert in ruil voor een commissie het ganse verkoopproces :
- Inrichten van de database & website
- Ophalen van de bestellingen
- Verwerken van de bestellingen en tijdig aanleveren aan producent
- Ophalen en afleveren van de bestelling
- Factureren en opvolgen betalingen
- Klantenprospectie
2. De klanten krijgen voortaan 1 aanspreekpunt, krijgen 1 levering en 1 factuur. En dit alles met producten
die verser zijn dan vers. Er zijn geen tussenvoorraden, alles wordt klaargemaakt op bestelling en binnen
de 24 uur uitgeleverd. De klanten bestellen geen anonieme producten maar een product van een vooraf
gekende producent. We behouden de 1-1 relatie tussen klant & producent. Het logistiek platform is enkel de
helpende hand. Via smaakbeurzen worden klanten uitgenodigd om de producent te leren kennen achter elk
individueel product.
3. De producenten blijven in contact met hun klanten. Zij maken de bestelling fysiek klaar voor elke afzonderlijke klant. Zij kunnen daarbij hun klanten steeds contacteren. De prijszetting is volledig in hand van de
producent. Hij bepaalt de prijs voor de eindklant, de distributeur krijgt een vast commissie voor het geleverde werk. De producenten zijn overtuigd dat samenwerking met collega’s een meerwaarde kan betekenen,
een mooi uitgebalanceerd gamma verse producten heeft immers een hogere kans op succes dan alleen.
Door het consolideren van bestellingen kunnen ook kleinere bestellingen aan bod komen.
Het succes is gebaseerd op een combinatie van lage kosten structuur, efficiëntie, professionaliteit (producent heeft de productkennis, distributeur heeft de commerciële feeling en administratieve kennis), low risk,
snelle rotatie van super verse producten uit de regio, een volledig aanbod aan lokale producten via één
aanspreekpunt en één vast leveringsmoment.
Sinds de uitwerking in 2012 hebben een aantal regio’s in Vlaanderen zich gebaseerd op dit concept :
- Januari 2013 : opstart van belevering Pajottenland +.
- April 2013: opstart DistriKempen voor de provincie Antwerpen.
- Mei 2013 : opstart Distripoint voor de regio Meetjesland in provincie Oost-Vlaanderen.
- Oktober 2015 : opstart Westreex voor de regio West-Vlaanderen.
Wie is en voor wat staat het Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw?
Ontdek het op onze website : http://www.innovatiesteunpunt.be
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WAT IS WESTREEX?
Westreex is een collectief van verschillende 100%
West-Vlaamse hoeve- en streek-producenten die
samen hun producten aan de man brengen via
Westreex, de professionele pick, drive & deliver
service van Cindy Vanden Abeele.

Voor de professionele klanten (detailhandel
of horeca) is dit een makkelijke, snelle en
economisch rendabele manier om verse streeken hoeveproducten te kunnen bestellen in
slechts 1 klik, rechtstreeks van de producent.
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groenten, fruitproducten, zuivel en vleeswaren
en andere West-Vlaamse delicatessen.

Westreex haalt de goederen wekelijks op bij
de producenten en levert rechtstreeks in een
gekoelde wagen zodat de versheid gegarandeerd
wordt. Leveringsdag wordt in overleg bepaald.

Eenvoudige administratie, een persoonlijk
contact en 1 gemeenschappelijke levering zijn
alvast een aantal troeven.

