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Beste lezer
Dit jaar vieren we met Uitgeverij Lannoo onze 111de verjaardag. Al die
jaren staan we voor toonaangevende boeken, het resultaat van een intense
samenwerking met bijzonder getalenteerde auteurs. Wij vragen u:
TRUST US, WE ARE PUBLISHERS
Ook in de toekomst brengen we onze boeken en auteurs graag tot bij u. We
kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op onze events (offline en online).
Daarnaast voeden we uw honger naar kennis via webinars, podcasts en
blogposts. Wij vragen u:
TRUST US, WE ARE PUBLISHERS
Als curatoren van expertise selecteren wij de meest relevante auteurs en
urgente topics en presenteren ze u in vertrouwde boekvorm, in vernieuwende
digitale projecten of in verrassende debatten. Wij vragen u:
TRUST US, WE ARE PUBLISHERS

Het LannooCampus-team

Hou onze website, de Facebook-, LinkedIn- en
Twitterpagina’s in de gaten voor dagelijkse updates
van onze verschijnings- en activiteitenkalender.
		lannoocampus.be/nl
Uitgeverij LannooCampus
@LannooCampus
Uitgeverij LannooCampus
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Dirk De Wachter, Manu Keirse | GOED LEVEN | Met kwetsbaarheid en beperking
€ 25,99 | november 2020 | paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 12,5 mm | ca. 200 pp.
nur 870, 890 | isbn 978 94 014 7019 3 | Themacode: VFJD | A-titel

17/06/2020 13:25

Dirk De Wachter en
Manu Keirse over
kwetsbaarheid en
beperking

Geen vreugde zonder verdriet, geen geluk
zonder ongeluk. Dirk De Wachter en Manu
Keirse behandelden het omgaan met moeilijkheden al uitvoerig in lezingen, publicaties en
interviews en zorgden voor meer aandacht voor
het aanvaarden van de mindere kanten van het
leven. Ook het omgaan met beperking kreeg de
afgelopen jaren meer aandacht, maar leidde niet
voldoende tot een betere positie voor mensen
met een beperking.
~
In dit boek kijken beide auteurs precies naar het
leven met kwetsbaarheid en beperking. Dagelijks geconfronteerd worden met de grenzen
van wat kan en wat niet (meer) mogelijk is, is erg
confronterend voor alle betrokkenen. Door beter te luisteren naar mensen met een beperking
zelf, hun familieleden en hulpverleners komen ze
tot een nieuwe kijk op beperking.
~
Vanuit hun eigen herkenbare blik, die de waardigheid van elk mens centraal stelt, bieden de
auteurs in dit boek een houvast voor verzorgers,
familieleden of vrienden van mensen met een
beperking.

 Twee bestsellerauteurs met
hun kenmerkende stijl
 Weg van stereotypering en
stigmatisering
 Met verhalen van mensen
met een beperking

marketing
Bekend uit de media
Veelgevraagd spreker
Grootse lancering in Leuven en Goes, nadien lezingen
in Vlaanderen en Nederland
Kan gebruikt worden in opleidingen Verpleegkunde,
geneeskunde, ethiek, filosofie

Met aandacht voor veelbesproken thema’s als
dementie, rouwverwerking, euthanasie,…

Van dezelfde auteur
• De kunst van het ongelukkig zijn
isbn 978 94 014 6358 4 | € 19,99
• De wereld van De Wachter
isbn 978 94 014 6227 3 | € 19,99
• Liefde
isbn 978 94 014 2133 1 | € 19,99
• Borderline times
isbn 978 90 209 9676 0 | € 24,99
Actieprijs €12,99 van 1 september 2020
tot 28 februari 2021

Leven
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Filip Raes | WEG VAN HET PIEKEREN | Actie als remedie
€ 22,50 | oktober 2020 | paperback | zwart-wit | 140 x 220 x 15,7 mm | ca. 184 pp.
nur 740, 770 | isbn 978 94 014 7215 9 | Themacode: VSP | A-titel
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Psycholoog Filip Raes:
minder piekeren, wat
werkt echt?
Wat als straks …?
Ik maak me zorgen dat …
Had ik niet beter …?
~
We zijn er vaak van overtuigd dat we door te
piekeren een oplossing kunnen bedenken voor
dingen waar we in vastzitten. Het tegenovergestelde is waar: Door al dat gepieker blijf je net
vastzitten in je hoofd, en kom je maar zelden tot
actie en oplossingen. Je leven staat ‘op pauze’ en
intussen ga je je alleen maar slechter voelen.
~
Dit boek beschrijft hoe Filip Raes, als gedragstherapeut, werkt met piekeren. Ook al kan je
piekeren nooit helemaal uit je leven bannen, je
kan er wel anders mee omgaan. Door het piekeren sneller op te merken en op die momenten
sneller over te gaan tot actie, leg je het piekeren
lam, en komt er meer ruimte in je leven voor
dingen die er echt toe doen.

 Eenvoudige antwoorden op de
meestgestelde vragen
 Wetenschappelijk onderzoek vertaald
naar krachtige to-the-point aanpak
 Sprekende voorbeelden, grote
herkenbaarheid

FiLiP rAeS is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie aan de KU Leuven.
Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor emotionele problemen
zoals depressie en angst, en richt zich daarbij vooral
op de nefaste rol die piekeren speelt. Daarnaast
ontwikkelt en onderzoekt hij behandelingen die die
kwetsbaarheid aanpakken.

marketing
Veelgevraagd spreker
Gewaardeerd opiniemaker
Kan gebruikt worden in opleidingen Psychologie en
Psychotherapie

© Rob Stevens

@raziraes
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Internationaal erkend kunstenaar
Koen Vanmechelen

9 789401 472432
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Koen Vanmechelen, Geerdt Magiels | KOEN VANMECHELEN - THIS IS NOT A CHICKEN
€ 25,99 | oktober 2020 | paperback | zwart-wit | 160 x 230 x 26 mm | ca. 200 pp.
nur 640, 740 | isbn 978 94 014 7243 2 | Themacode: A, PD
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Wat we kunnen leren
van de kip & het ei

 Verrijkende wisselwerking tussen kunst,
wetenschap en actualiteit
 Bouwt verder op internationale
LABIOMISTA-project
 Verkent grenzen tussen atelier en labo
in tekst en beeld

Is de kunstenaar een wetenschapper of de wetenschapper een kunstenaar? Geen van beide.
Meer nog: de vraag doet er eigenlijk niet toe.
Wat veel belangrijker is, is dat Koen Vanmechelen zijn volledige creatieve vermogen en zijn
geloof in constante kruisbestuiving, ten dienste
stelt van de samenleving. Dit boek leert je hoe
hij jaren geleden al waarschuwde voor de kracht
van het virus, hoe belangrijk de wetenschap
van het gen is bij het behoud van bedreigde
diersoorten, hoe lokaal elke globale beweging
begint en eindigt, …
~
Met This is not a chicken reikt Vanmechelen elk
leven, van het kleinste organisme tot de grootste mastodont, concrete projecten aan om zichzelf heruit te vinden. Een uniek boek dat over
alle grenzen gaat en een onuitgegeven inzicht
geeft in de zin van schoonheid, in globalisering
en virussen, en in de wereld van genetische rijkdom. Bovenal is het een ode aan de samenkomst
van verhaallijnen en betekenisvelden.

koen vAnMeCheLen is een internationaal
gelauwerd conceptueel kunstenaar die werkt op de
snijlijn tussen kunst, natuur en wetenschap. Zijn werk
is erop gericht perspectieven te bieden voor een
toekomst waar de mens in een staat van balans leeft
met andere soorten.
geerdT MAgieLS is bioloog en filosoof. Hij schrijft
en praat over wetenschap, kunst, gezondheid, geneeskunde, biologie en samenleving. Hij is veelgevraagd expert in de media en auteur van tientallen
boeken over mensen, moleculen en ecosystemen,
over complexiteit, kennis en onzekerheid.

marketing
Internationaal gegeerd kunstenaar / Bekend uit de
media
Ruime persaandacht
Grootse lancering i.s.m. LABIOMISTA

Foto Koen (links en rechts): Studio Leyssen

Leven

LannooCampus_najaar2020_DEF.indd 9

9

17/06/2020 13:25

‘Als ik Pedro De Bruyckere
bezig hoor, dan zit ik heel even
terug in de lerarenopleiding.
En dan voel ik passie.’
- JOSFIEN DEMEY,
REDACTEUR KLASSE

9 789401 472937
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Pedro De Bruyckere | SERIEUZENEUZEN | Jong zijn in tijden van crisissen
€ 19,99 | oktober 2020 | paperback | steunkleur | 220 x 140 x 15,7 mm | ca. 184 pp.
nur 847, 773 | isbn 978 94 014 7293 7 | Themacode: JNE, YXZ | A-titel

17/06/2020 13:25

Pedro De Bruyckere
over de jeugd van
tegenwoordig
Werd maar eens geboren na 2000… Hoeveel
crisissen maakte je niet mee? Je was misschien
te jong voor 9/11, maar er volgden aanslagen
genoeg om je schrik aan te jagen. Er was de wereldwijde financiële crisis vanaf 2008, SARS en
corona, en de klimaatcrisis, zeker ook die mag
je niet vergeten. Of misschien lag je wel wakker
van de migratiecrisis? Ondertussen deelden je
ouders je foto’s op Facebook en dat was nog het
minste van je privacyzorgen.
~
Of nee wacht... Geboren worden in de jaren negentig van vorige eeuw, dat is pas erg. Je moest
werk beginnen zoeken net in die financiële
crisis, je zat thuis met je jonge kinderen tijdens
corona, en al de rest.
~
Of nee wacht…
Het lijkt wel alsof jongeren constant geconfronteerd worden met crisissen en dat hen helpen
opgroeien moeilijker wordt. In dit boek staan we
stil bij wat de impact is ten goede en ten kwade
van de huidige samenleving op onze jongeren
en vooral hoe je als ouder, opvoeder, leraar en
beleidsmaker hier goed kan op inspelen.
Misschien zijn de echte crisissen die we moeten
aanpakken wel andere dan je dacht…

 Rationeel optimistische kijk
op jongeren vandaag
 Praktische handvaten voor ouders,
opvoeders, leraren maar ook
voor beleid
 Wars van hypes

Pedro de BruYCkere (Arteveldehogeschool/
Universiteit Leiden) schrijft bijna tien jaar na
De jeugd is tegenwoordig een waardige opvolger.
Pedro De Bruyckere is als onderwijs-mythbuster
wereldwijd bekend dankzij zijn in meerdere talen
vertaalde boeken.

marketing
Bekend uit de media
Veelgevraagd spreker
@thebandb meer dan 16 000 volgers
Xyofeinstein.be
TheEconomyOfMeaning.com

©Patrick Hattori / ID photography

Pedagoog

Van dezelfde auteur
• Jongens zijn slimmer dan meisjes
isbn 978 90 825 4220 2| € 22,99
• Klaskit
isbn 978 90 825 4226 4 | € 19,99
• Juffen zijn toffer dan meesters
isbn 978 94 928 7301 9 | € 19,99

Leven
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KIEZEN VOOR TALENT
IN DE LIEFDE
ISBN 978 94 014 6837 4 | € 29,99

STOP BURN-OUT EN KIES
VOOR JE TALENT
ISBN 978 94 014 7083 4 | € 27,50
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TOOLBOX VOOR
JONG TALENT
ISBN 978 94 014 5164 2 | € 49,99

MIJN BAAS KIEST
VOOR MIJN TALENT
ISBN 978 90 825 4223 3 | € 29,99

IK KIES VOOR MIJN TALENT
TOOLBOX
ISBN 978 94 014 5165 9 | € 49,99
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• Online zelftest brengt je talenten in kaart
• Boek met theorie en werkvormen over talent
• Coaching- en teamingtool
• Makkelijk in gebruik
• Aan een gunstige prijs
• Zowel inzetbaar in de klas als in het leraren- en directieteam
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Effectief feedback
geven in de klas

 Goede feedback zet leerlingen
aan het werk
 Wetenschappelijke inzichten over
leren en feedback helder vertaald naar
concrete didactische keuzes
 Concrete werkvormen en voorbeelden
voor feedback in elke context

Iedereen is het eens over de waarde van feedback in de klas. Tegelijk is een vaak gehoorde
verzuchting van leerkrachten dat er weinig met
hun feedback wordt gedaan. Goedbedoelde en
goed geformuleerde feedback waar bovendien
veel tijd aan is besteed.
~
Maar hoe doe je het dan wel?
Dit boek biedt een helder kader voor leraren die
efficiënt hun feedbackpraktijk willen verbeteren
die in een goede relatie de lat hoog willen leggen bij de leerlingen.

STiJn vAnhooF is stafmedewerker professionalisering van docenten bij KdG Hogeschool en nascholer voor het secundair onderwijs. Hij stond 15 jaar
voor de klas in het secundair en hoger onderwijs en
was praktijklector in de specifieke lerarenopleiding

marketing

gedragswetenschappen.

Kan gebruikt worden in Lerarenopleidingen,
Educatieve Master, opleidingen Pedagogie /
onderwijskunde

geerT SPeLTinCX is diensthoofd Onderwijsontwikkeling bij KdG Hogeschool. Hij is er verantwoor-

Verschillende lezingen en nascholingen
gepland in najaar 2020

delijk voor kwaliteitszorg, onderwijsonderzoek en

www.lerenenmeten.be/open-aanbod

professionalisering van docenten. Eerder was hij ook
docent en hoofd Onderwijs- en studentenbeleid in
de lerarenopleiding van KdG.

9 789401 472166
16

Leren en meten
@GeertSpeltincx

Stijn Vanhoof, Geert Speltincx | FEEDBACK IN DE KLAS | Laat je aanpak echt renderen
€ 25,99 | november 2020 | paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm | ca. 200 pp.
nur 841, 846 | isbn 978 94 014 7216 6 | Themacode: JNC, JNT | S-titel

Leren
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Het basisboek over
executieve functies

 Totaalaanpak voor het versterken
van Executieve Functies
 Concrete tips voor de klaspraktijk
 Kleine veranderingen voor grote
effecten

Plannen, aandacht, geheugen … het zijn maar
enkele van de vele vaardigheden die je nodig
hebt als leerling om leerstof te verwerken.
Als leraar is het dan ook belangrijk om deze
executieve functies (EF) te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen in de klas. Ze
vormen immers de basis voor zelfsturing.
~
Dit boek geeft je een helder inzicht in wat
zelfsturing en EF zijn. Vanuit situaties uit de
klaspraktijk ontdek je hoe je EF kan versterken
rekening houdend met jouw leerkrachtstijl of
context.
~
Vanuit telkens een nieuwe focus reikt het boek
tips en concrete handvaten aan die EF versterken. Samen vormen ze een totaalaanpak die het
beste uit elke leerling haalt.

CATherine MALFAiT is docent en onder-

marketing

zoeksmedewerker aan de Odisee Hogeschool. Ze

www.ef-bril.be/lager-onderwijs

coacht studenten in hun leerproces en in het zorg

Kan gebruikt worden in lerarenopleidingen en de
banaba zorg

dragen voor iedere leerling. Daarnaast doet ze onderzoek naar hoe leerkrachten in het lager onderwijs

@OnderzoekOdisee

de executieve functies van hun leerlingen kunnen
versterken.

9 789401 472173

Catherine Malfait | GROEIEN IN EXECUTIEVE FUNCTIES. HOE? ZO! De basis voor
zelfsturing en leren leren | Praktijkboek voor het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen
€ 25,99 | september 2020 | paperback| steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 841, 846 | isbn 978 94 014 7217 3 | Themacode: JNC, JNT | S-titel

Leren
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Evalueren is meer dan
een cijfer geven

 Concrete didactiek
 Praktijkvoorbeelden uit meer
dan 580 scholen
 Biedt een kader om als school
evaluatiebeleid uit te tekenen

Evalueren in het onderwijs is meer dan een cijfer
geven. Het is kijken naar elke leerling met zijn
verschillende talenten en mogelijkheden.
~
Wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral
gericht op de praktijk, schetst Breed evalueren
verschillende aspecten van evaluatievormen:
feedback geven, leerlingen betrekken, kwaliteitseisen, een schooleigen evaluatiebeleid … Met
concreet didactisch materiaal biedt dit boek
meteen mogelijkheden om je vormen van evaluatie als leraar uit te diepen.

Ludo heYLen is onderwijskundige en onderwijscoach, en directeur bij CEGO Vorming en Consult.

marketing

JooST MAeS is vormingswerker en onderwijscoach

Ruim netwerk in heel Vlaanderen

lager onderwijs bij het Centrum voor Ervaringsge-

www.cego.be

Vormingen en lezingen vanaf najaar 2020

richt Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.
ivAn vAn guChT is leerkracht lager onderwijs van
opleiding, en vormingswerker en onderwijscoach
bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
(CEGO) aan de KU Leuven.

9 789401 470551
18

Ludo Heylen, Joost Maes, Ivan Van Gucht | BREED EVALUEREN | In het basisonderwijs
met 6- tot 12-jarigen | € 19,99 | januari 2021 | paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 176 pp. | nur 840, 847 | isbn 978 94 014 7055 1 | Themacode: JNT | S-titel

Leren
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Kinderen en jongeren
op weg zetten naar
zelfsturing

 Boordevol praktijkverhalen en
concrete tips
 Aandacht voor creativiteit en motivatie
 To-do’s voor elke leraar

Hoe kan je het potentieel van elk kind bereiken?
Kinderen en jongeren op weg zetten naar een
succesvol leven doe je door hun intrinsieke motivatie, ondernemingszin en creativiteit te stimuleren. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk?
Als leraar kan je echt het verschil maken door de
groeimindset van leerlingen te voeden en hen
te ondersteunen om hun eigen leerproces vorm
te geven.
~
Dit boek laat zien, via voorbeelden en verhalen
uit meer dan 500 scholen, hoe je een creatieve
en zelfstandige houding bij je leerlingen kan
stimuleren.

marketing
Vormingen en lezingen vanaf najaar 2020
Ruim netwerk in heel Vlaanderen
Kan gebruikt worden in lerarenopleiding, pabo,
pedagogische wetenschappen

neLe vAn ooSTen is onderwijscoach bij het

www.cego.be

Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO)
aan de KU Leuven.

In de reeks EGO praktijkboek
• Breed evalueren in het secundair onderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 7013 1
• Differentiëren werkt in het basisonderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6778 0
• Differentiëren werkt in het secundair onderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6779 7

9 789401 470599

Nele Van Oosten | ZELFSTURING | In het basis- en secundair onderwijs
€ 19,99 | januari 2021 | paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm | ca. 176 pp.
nur 840, 847 | isbn 978 94 014 7059 9 | Themacode: JNT | S-titel

Leren
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Yvonne Denier - Unieke stem voor de zorg

9 789401 470438
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Yvonne Denier | HET PLUISBLOEMEFFECT | Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt
€ 25,99 | december 2020 | paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 17 mm | ca. 200 pp.
nur 870, 737 | isbn 978 94 014 7043 8 | Themacode: M, JBF | A-titel

17/06/2020 13:26

Waarom is ethiek
zo belangrijk?
Hoe zorg je voor een
ethisch zorgklimaat?

Ethische bezieling, aanspreekbaarheid en zelfs
verontwaardiging werken als pluisbloemen
blazen: zaadjes uitstrooien, voor kruisbestuiving
gaan en mensen meetrekken, hen aansporen
om op een andere manier naar situaties te
kijken. De kunst is om die drive ook effectief
en aanstekelijk bepalend te laten zijn voor ons
denken en handelen van alledag.
~
Het pluisbloemeffect gaat over ethiek in de zorg,
over ethisch gedreven hulpverlening, over
bezielde mensen en waardegedreven zorgorganisaties. Aan de hand van concrete getuigenissen, treffende voorbeelden en een stevige dosis
gezond verstand biedt het een eigenzinnige
inkijk in de kerndimensies van een ethisch inspirerende zorgcultuur.

 Zorgcultuur realiseren op een ethisch
gedreven manier
 Concrete voorbeelden, praktijkgerichte
aanknopingspunten en heldere
metaforen
 Gebaseerd op jarenlange ervaring in
onderzoek en praktijk

Yvonne denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro is ze
mee verantwoordelijk voor de ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast
is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven) en doceert
ze er ethiek van de gezondheidszorg.

marketing
Lezingen vanaf najaar 2020

© Patrick Hattori - ID/photoagency

Kan gebruikt worden in opleidingen Geneeskunde,
verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Zorgen
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Bestseller in zorg

9 789401 472067
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Linus Vanlaere, Roger Burggraeve | ONDEUGENDE ZORG | Humor in Gekkenwerk
€ 22,50 | oktober 2020 | paperback | zwart-wit | 140 x 220 x 17 mm
ca. 200 pp. | nur 870 | isbn 978 94 014 7206 7 | Themacode: VFJB, V | A-titel

17/06/2020 13:26

Humor als hefboom
voor sterke zorg

 Inspireert en doet nadenken zonder
hoogdravend te worden
 Breekt een lans voor mildheid
 Toegankelijke visie op zorgethiek

In een uitdagende sector als de zorg is humor
voor veel hulpverleners een bron van ethische
veerkracht. Dankzij humor is mededogen
mogelijk voor wie antipathie oproept, dankzij
milde (zelf)spot kun je voorkomen dat woede de
zorgrelatie opblaast.
~
Ondeugende zorg is een manier om zich te
verzetten tegen tijds- en werkdruk. Om niet
verlamd te worden waar hun zorg middelmatig
blijft, hanteren hulpverleners humor. Door ondeugend ongehoorzaam te zijn, houden ze het
vol in niet-ideale zorgcontexten.
~
Dit boek wil doen nadenken over humor als
gist in zorgrelaties, wil inspireren en doen
groeien waar hulpverlening op grenzen botst.

LinuS vAnLAere is auteur, onderzoeker en
docent verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij
is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan KU
Leuven.
roger BurggrAeve is ethicus, bijbelfilosoof en
© Patrick Hattori - ID/photoagency

Levinas-onderzoeker aan de KU Leuven. Hij is lid van
meerdere ethische commissies in de gezondheidsen welzijnssector.

Van dezelfde auteurs
• Gekkenwerk
isbn 978 94 014 5182 6 | € 24,99
• Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren
isbn 978 94 014 3800 1 | € 24,99

marketing
Veelgevraagd spreker
Kan gebruikt worden in alle opleidingen in de zorg
Lezingen gepland vanaf najaar 2020

Zorgen
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Eenvoudig model voor

 Verfrissende kijk op de gangbare
praktijk

betere zorg in de

 Gebaseerd op reële situaties en
ervaringen van zorgverleners

praktijk
Iedereen die in de zorg werkt, doet dit ongetwijfeld vanuit de beste en respectvolle intenties.
Maar hoe vertaal je al deze intenties in hemelsnaam naar de praktijk. Hoe maak je de kern van
RESPECT waar op de werkvloer?
~
RESPECT gaat vanuit deze goede bedoelingen
op zoek naar antwoorden voor de praktijk. Met
een model dat aan elk van de zeven letters van
het woord ‘respect’ aan een concrete actie koppelt, vertaalt dit boek al die goede intenties naar
de werkvloer.
~
Zeven concrete interventies die relevant zijn
voor elk werkveld brengen de waarden en het
gedachtengoed van het RESPECT-model tot
leven en inspireren om er zelf verder mee aan de
slag te gaan.

 Praktische toepassing van de theorie
uit Het respectboek voor de zorg: stevig
totaalpakket

PieTer LonCke is psychiatrisch verpleegkundige
in kliniek St.- Jozef te Pittem.
ThoMAS rAeMdonCk is een psychiatrisch
verpleegkundige in de kliniek St-Jozef te Pittem en is
verbonden aan de universiteit van Gent als vrijwilliger
in de masteropleiding voor GGZ verpleegkundigen.

marketing

van dezelfde auteurs

Veelgevraagd spreker
Congressen, studiedagen en gastcolleges
vanaf najaar 2020

Het respectboek voor de zorg
isbn 978 94 014 5605 0 | € 24,99

Kan gebruikt worden in opleidingen Verpleegkunde,
Zorgethiek, GGZ
Respectvol verplegen
Respectvol verplegen
Respectvol verplegen

9 789401 472098
26

Pieter Loncke, Thomas Raemdonck | ZORGKIT | Respect in de praktijk
€ 25,99 | oktober 2020 | paperback | zwart-wit | 140 x 220 x 17 mm | ca. 200 pp.
nur 897, 860 | isbn 978 94 014 7209 8 | Themacode: MQCH, QDTQ | S-titel

Zorgen
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Big Data en A.I.

 Vertrekt van basisvragen uit de praktijk

in de zorg

 Juridische regelgeving helder uitgelegd
 Met praktijkcasussen

E-health kent vele gebruiken. Het vergemakkelijkt het opmaken, inkijken, aanvullen en doorgeven van patiëntendossiers. Ook zorgverleners
kunnen dankzij online opvolging eenvoudiger
vanop afstand bij een ingreep worden betrokken.
~
Al deze boeiende toepassingen van e-health
wijzigen fundamenteel de wijze waarop de zorg
wordt georganiseerd en de manier waarop patienten en zorgverleners met elkaar omgaan.
~
In dit boek leggen de auteurs de rechten en
plichten uit voor zowel patiënten als zorgverleners die van e-health gebruikmaken.

STeFAAn CALLenS is professor gezondheidsrecht
aan KU Leuven en is lid van de stuurgroep Health
Community van VOKA.
PoMeLien vAnCAudenBerg is ingeschreven
aan de balie van Brussel en specialiseert zich in overheidsopdrachtenwetgeving en privacy compliance.

marketing

PAuLien BeeLen is ingeschreven aan de balie

Lezingen vanaf najaar 2020

van Brussel en specialiseert zich in Europees recht,

Voor opleidingen Rechten, farmaceutische
wetenschappen, geneeskunde, verpleegkunde,
management van de gezondheidszorg,

internationaal recht en strafrecht.

bio-ethiek, logopedie en audiologie

9 789401 470537

Stefaan Callens, Pomelien Vancaudenberg, Paulien Beelen | E-HEALTH JURIDISCH
BEKEKEN | Je rechten en plichten als zorgverlener en patiënt. | € 29,99 | oktober 2020
paperback | steunkleur 170 x 240 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 820, 860
isbn 978 94 014 7053 7 | Themacode: LBBL | S-titel

Zorgen
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9 789401 472104
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Rik Vera, Axelle Vanquaillie | THE LITTLE BOOK OF ECOSYSTEMS | Schetsboek voor de
toekomst van jouw organisatie | € 29,99 | november 2020 | paperback | vierkleurendruk
140 x 220 x 7,5 mm | ca. 120 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 7210 4
Themacode: KJ, KJM, KJD | A-titel
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Het businessmodel
van de toekomst:
de code gekraakt

Digitalisering heeft de ingrijpend wereld
veranderd en betekent het einde van de
vertrouwde manier van ondernemen. Grenzen
tussen sectoren vervagen en smelten samen tot
één gigantische chaos.
Uit die chaos zullen nieuwe, slimme
ecosystemen ontstaan. Als bedrijven willen
transformeren naar future proof organisaties,
moeten ze die slimme ecosystemen begrijpen
en inzien waarom ze de toekomst zijn en hoe ze
worden opgebouwd.
~
Dit boek wijst de weg in de wereld van kleine
ecosystemen en helpt grote en kleine bedrijven
om slimme ecosystemen te bouwen.

 Meteen toepasbare Smart Ecosystem
Building Kit
 Hands-on methode voor grote en kleine
bedrijven
 Inspirerende combinatie van tekst en
beeld

rik verA is opinieleider, keynotespreker en
workshop facilitator met meer dan 20 jaar C-level
ervaring in sales, marketing en innovatie. Hij inspireert bedrijven met een combinatie van klassieke
managementkennis met de nieuwste technologieën
en digitale tools om zo de concurrentie een stap voor
te blijven.
Na bijna 20 jaar ervaring in communicatie en HR,
ontdekte AXeLLe vAnQuAiLLie de kracht van
visual storytelling voor ondernemingen.
Als visueel facilitator en graphic recorder helpt ze
talrijke multinationals - onder andere de leidende
research- en adviesorganisatie Gartner - bij het ontdekken van de kracht van visuele skills en storytelling.

marketing
Lezingen en workshops vanaf najaar 2020
Groot (inter)nationaal netwerk
@rikvera
@AxelleVQ

Van dezelfde auteur
• Managers the day after tomorrow
isbn 978 90 825 4228 8 | € 29,99
• Start to draw
isbn 978 94 014 6523 6 | € 24,99

Leiden
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9 789401 472135
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Karel Demeester, Sarah Steenhaut, Jan Callebaut | ACT HUMAN | De sterkste organisaties
investeren in zinvolle relaties | € 29,99 | december 2020 | hardcover | vierkleurendruk
170 x 240 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 802 | isbn 978 94 014 7213 5 | Themacode: KJS | A-titel
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Voor meer
menselijkheid in een
chaotische wereld

De wereld is één grote chaos. Spanningen,
conflicten en de machtsstrijd tussen de grote
naties beheersen de internationale agenda. Het
klimaat slaat op hol, en de migratiestroom is niet
te stuiten. Consumenten worden steeds veeleisender, willen alles hier en nu, en liefst gratis.
Hoe kan je als bedrijf hier nog een duurzame
strategie in bouwen?
~
Wel: ‘embrace the chaos’ & ‘act human’.
Probeer grip te krijgen op de wereld rondom
je. Hoe? Door in te spelen op wat elke mens verbindt: ons verlangen om een relatie op te bouwen met onze omgeving. Met mensen rondom
je, maar ook met producten, merken, diensten,
structuren, overheden…
~
Als je begrijpt hoe die relaties tot stand komen
tussen de mens en zijn omgeving en hoe men
hieruit voldoening en zingeving put, dan kun
je erop ingrijpen. Dit boek biedt de holistische
mensvisie die tot dit begrip kan leiden.

 Holistische mensvisie als basis voor
duurzame strategieën
 Concrete recepten die voorbij
technische oplossingen kijken
 Do’s & don’ts voor de marketeer van
morgen

kAreL deMeeSTer begeleidt fabrikanten en
retailers in meerdere B2B- en B2C-sectoren hun
digitale reis from passion to purchase. Gebaseerd
op meer dan 15 jaar ervaring bij toonaangevende
verkoop- en marketingbedrijven, heeft hij een unieke
expertise opgebouwd in het beïnvloeden van omnichannel koopgedrag.
SArAh STeenhAuT is reeds meer dan 10 jaar
strategisch adviseur. Ze werkte op C-niveau voor
toonaangevende bedrijven, challengers en start-ups
in B2B- en B2C-omgevingen. Ze is ook professor
Digital Marketing aan de Universiteit Gent.
JAn CALLeBAuT is ondernemer en opinieleider
in marketing- en communicatiestrategie. Hij is een
van de grondleggers van het moderne diagnostisch
marktonderzoek, dat vandaag gebruikt wordt door
de meeste marktonderzoekers. 30 jaar ervaring in
wereldwijd onderzoek in tal van sectoren maakt Jan
een expert in het begrip van de drivers en motivaties
van mensen.

marketing
Bekend uit de media
Veelgevraagd spreker en opiniemaker
callebautcollective.com
@JanCallebaut1

Karel Demeester

Sarah Steenhaut

Jan Callebaut

Leiden
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9 789401 472142
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Roeland Broeckaert | RESPOND! | Je radicaal organiseren rond je visie vanuit vertrouwen,
verantwoordelijkheid en verbinding | € 29,99 | december 2020 | integraalband
vierkleurendruk | 170 x 240 x 14 mm | ca. 200 pp. | nur 801, 808 | isbn 978 94 014 7214 2
Themacode: KJ | A-titel
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Reinventing organisations
concreet toegepast in
elke organisatie

Zelforganisatie, Heelheid en Evolutief doel: met
deze drie doorbraken verhoogt dit boek de
ability-to-respond van jouw organisatie. In zijn
kenmerkende toegankelijke stijl, gebaseerd op
uitgebreid onderzoek in verschillende organisaties kwam Roeland Broeckaert tot een methode
die jouw organisatie kan helpen duurzaam te
transformeren tot een veerkrachtige responsieve organisatie.
~
Respond! neemt je mee in negen fasen die je kan
doorlopen om in evenveel maanden nieuw leven
te geven aan je team of organisatie door een
natuurlijke transformatie.
~
Het langverwachte boek dat de filosofie van
Frederic Laloux vat in een concrete methodiek.

 3 doorbraken om als organisatie beter
te reageren
 9 fasen van natuurlijke transformatie
 Prachtig geïllustreerd door de
Nederlandse theatermaker Suzan
Tolsma

roeLAnd BroeCkAerT is zelfstandig consultant.
Met Roedel Consult adviseert hij organisaties die op
zoek gaan naar een fundamenteel andere managementaanpak, en begeleidt hij hen bij de uitbouw van
een modern leiderschap.

van dezelfde auteur

Dienend leidinggeven
isbn 978 94 014 3810 0 | € 24,99

marketing
Eerste boek > 5000 exemplaren verkocht
Veelgevraagd spreker
Lezingen en workshops vanaf najaar 2020
roedelconsult.be

Leiden
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Projecten effectief
aanpakken én
verwezenlijken

 Verfrissende hands-on methode om een
groeiproject aan te pakken
 49 effectieve technieken en concrete
cases
 Gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en meer dan 20 jaar
ervaring

Een hoop verplichtingen en de dagelijkse
ratrace zorgen ervoor dat onze ware kracht
en talenten worden overschaduwd.
Alles gaat steeds sneller, steeds meer,
steeds harder, waardoor we geen tijd meer
hebben om onze talenten te ontplooien.
~
Dit boek vol groeistof brengt het vrijgevochten
gevoel terug.
Al die dingen waarvan je zei ‘ik zou ooit …
nog willen doen/maken’ leer je nu effectief
aanpakken. Een 7-dimensionaal model helpt
je om jouw groeiproject op te starten en
ook te verwezenlijken.
~
Door een speelse attitude aan te nemen ontplooi je je beter en groei jij en je omgeving.

hiLde vAn dYCk is ‘serieel ondernemer’ met een
achtergrond in productontwikkeling en innovatie. Ze
is Playfulness expert, gastdocent aan Erasmushogeschool Brussel, Lego Serious Play & Senior workshop
Facilitator.

9 789401 472111
36

marketing
Lezingen en workshops mogelijk vanaf najaar 2020
Hilde Van Dyck
Kan gebruikt worden voor opleidingen Grow, talent
ontwikkeling, projectwerking,…

Hilde Van Dyck | IK SPEEL. IK GROEI. IK DURF | Een boek vol groeistof voor jouw project
€ 29,99 | oktober 2020 | hardcover | steunkleur | 140 x 220 x 12 mm | ca. 120 pp.
nur 807 | isbn 978 94 014 7211 1 | Themacode: KJU, KJMB | A-titel
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Goeie feedback geven is
topsport

 Versterk de synergie in je team
 Geen complexe theoretische
beschouwingen, maar tips en adviezen
vanuit de praktijk.
 Een inkijk in de wereld van topatleten

Goede feedback begint met empathie: je eigen
perspectief als teamleider loslaten en je helemaal inleven in het perspectief van je teamlid:
wat kan die persoon goed en wat heeft hij of zij
nodig om dat talent ten volle te ontwikkelen?
Hoe bouw je een sterke vertrouwensband op om
daar samen aan te werken? Wat is de essentie
van het leren door ervaring? Wat is het verschil
tussen een doe-instructie en een bewustzijnsinstructie? Hoe bereik je een toestand van flow
waarbij lichaam, geest en emoties in harmonie
zijn? Hoe versterk je de synergie in het team?
Wat is de magie van high-performance teams?
~
Dit boek bundelt inzichten van vele jaren werken
met topatleten en vertaalt ze naar bruikbare tips
die je onmiddellijk kan toepassen in de praktijk.
Zo leer je te coachen vanuit het hart.

doMiniC roSSi is professionele coach met een
achtergrond in sport.
Hij is individuele high performance coach van talent-

marketing
Workshops en lezingen vanaf najaar 2020
www.corodo.coach

volle en internationale professionele top sporters,

rossi.dominic.1

ondernemers en artiesten.

rossi_dominic
dominic-rossi

9 789401 472128

Dominic Rossi | FEEDBACK GEVEN EN KRIJGEN | Voor coaches en leidinggevenden
met een hart voor groei | € 29,99 | oktober 2020 | paperback | zwart-wit
135 x 215 x 10,5 mm | ca. 168 pp. | nur 808, 801 | isbn 978 94 014 7212 8
Themacode: KJMB | A-titel
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Werken met meer
plezier voor
leidinggevende én
medewerkers

 Methodiek op basis van beproefde
inzichten, geen hypes
 Praktijkgericht en onmiddellijk
toepasbaar doe-boek
 Referentiewerk met concrete
voorbeelden, actiepunten en
stappenplannen

Leidinggeven aan mensen is moeilijk en soms
heel vermoeiend. Ondanks goeie bedoelingen
slaag je er als leidinggevende niet altijd in het
werk werkbaar te maken voor je medewerkers en voor jezelf. De aloude ‘command and
control’-recepten zijn achterhaald en worden
ook niet meer aanvaard. Hoe hiermee om te
gaan, lees je in dit boek.
~
Je vindt er praktijkgerichte handvatten om een
motiverende werkomgeving te creëren en
samen met je medewerkers de resultaten te
behalen die je beoogt. Om het welzijn op het
werk te versterken en langdurig absenteïsme
te voorkomen. Om de waardering te krijgen die
je verdient. Om met meer plezier je leidinggevende functie waar te maken.

hiLde CLeMenT is sociaal werker. Zij was leidinggevende bij Familiezorg Oost-Vlaanderen en als
docente verbonden aan de Arteveldehogeschool
Gent. Als trainer/facilitator/coach bij het ‘Centrum

marketing

voor Leiderschapsontwikkeling - Vision 4 Dynamics’

Lezingen en workshops vanaf najaar 2020

maakt zij de vertaalslag van de communicatietheo-

Kan gebruikt worden in opleidingen Leiderschap en
Management, Coaching, Psychosociaal welzijn

rieën naar de dagdagelijkse praktijk van het omgaan
met mensen.

vision4dynamics

JoAn de Winne is commissaris-op-rust van de
Belgische Federale Politie. Nu werkt hij als trainer/
facilitator/coach in het ‘Centrum voor Leiderschapsontwikkeling – Vision 4 Dynamics’

9 789401 472043
38

@joandewinne
@hildeclement
www.vision4dynamics.com

Joan Dewinne, Hilde Clement | PRAKTIJKGIDS WERKBAAR WERK | Met tools voor elke leidinggevende in onderwijs, zorg, overheidsdiensten en het bedrijfsleven | € 29,99 | oktober 2020
hardcover | steunkleur | 170 x 240 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 807 | isbn 978 94 014 7204 3
Themacode: KJMV2 | A-titel
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Succesvol aan de slag
als ondernemer –
het basisboek
Als startende ondernemer, zelfstandige of professional word je voortdurend geconfronteerd
met specifiek jargon en complexe concepten
binnen tal van kennisdomeinen.
Dit boek bundelt voor jou de belangrijkste
woorden en inzichten die je moet kennen om
succesvol als starter aan de slag te gaan.
~
Het boek neemt je mee doorheen de verschillende stadia die je als ondernemer doorloopt.
Bij elk thema wordt een selectie gemaakt uit de
vele woorden en concepten op basis van een
pragmatisch referentiekader: niet hoe vaak je
een term tegenkomt, maar hoe belangrijk hij is
in de praktijk weegt in de selectie het zwaarste
door.
~
Wie de inhoud uit dit boek beheerst, kan zich
feilloos begeven door de vele complexe termen
en concepten waar ondernemers dagelijks
tegen aanlopen.

 Met input van meer dan 70 succesvolle
ondernemers
 Geen academisch woordenboek maar
wel een handige praktijktool voor
starters
 Met de belangrijkste weetjes, knowhow en best practices voor startende
ondernemers

STeven de keTeLAere is serie-ondernemer,
docent marketing en begeleidt startups en scale-ups
naar nationale en internationale groei.
drieS vAn nieuWenhove is ondernemer en

marketing

oprichter van Perspectief-net. Samen met Steven

Startitpark.be

richtte hij StartitPark op.

Lezingen en workshops mogelijk vanaf najaar 2020
Kan gebruikt worden in opleidingen bedrijfsbeheer en
management.

Met kortingscode voor startitpark.be:
voorbeelden, templates en e-readers

9 789401 472296

Steven De Ketelaere, Dries Van Nieuwenhove | HET ABC VAN START-UPS | Wat je moet
weten om succesvol aan de slag te gaan met jouw bedrijf | € 49,99 | november 2020
hardcover | steunkleur | 170 x 240 x 22 mm | ca. 288 pp | nur 801, 800
isbn 978 94 014 7229 6 | Themacode: KJH, KJM | A-titel
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Leiderschapsboek
zonder
managementtaal

 Dagdagelijkse situaties waarin elke
lezer wel een weg vindt naar zijn eigen
verhaal
 Voor iedereen die de confrontatie met
de echte dilemma’s wil aangaan

Dit is een organisatie-ontwikkelingsroman die
aan de hand van een verhaal over een traditionele man-vrouw-kindverhouding die allerlei
ontwikkelingen doormaken die anders laten
aankijken tegen de hedendaagse realiteit. Het is
een neerslag van een zoektocht naar verklaringen waarom organisaties aan verandering toe
zijn, waarom instituten verdwijnen en vragen
om nieuwe antwoorden, om nieuw perspectief.
Belangrijk daarbij is wie het voortouw neemt,
welk leiderschap hoort daarbij en welke sturing
wordt geaccepteerd.
~
Van ingeblikt naar open zee is geen nieuwe managementtheorie, maar wil een verhaal vertellen
van het leven en in reflectie “lessons learned”
doorgeven.

“Han is meesterlijk.”
– BAS VAN WERVEN, NEDERLANDS
JOURNALIST EN PRESENTATOR

hAn LooTen is ondernemer, bestuurder en
boardroom consultant. Hij begeleidt jonge ondernemers in transitie en coacht bestuurders. Hij is
columnist bij BNR nieuwsradio, panelvoorzitter van
Baanbrekers (NPO/AVROTROS) en vervult diverse
toezichthoudende functies.
FiLiP griSAr is trainer-consultant coach, met
internationale ervaring in grote bedrijven. Sinds

marketing
Veelgevraagd spreker
Lezingen en workshops vanaf najaar 2020
lootenhan
filipgrisar
www.quan-tum.be

2018 is hij eigenaar van zijn eigen onderneming voor
advies, training en coaching.

9 789401 472272
40

Han Looten, Filip Grisar | VAN INGEBLIKT NAAR OPEN ZEE | Een novelle die de dagelijkse
dilemma’s bespreekbaar maakt | € 29,99 | oktober 2020 | integraalband | steunkleur
155 x 240 x 11 mm | ca. 168 pp. | nur 808 | isbn 978 94 014 7227 2 | Themacode: KJM | A-titel
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Het basiswerk
contentmarketing
Marketeers hebben het niet onder de markt.
Tussen de oude manier van denken over reclame en de mondige consument is een diepe
kloof geslagen. Wakkere merken willen echter
de knop omdraaien. De oplossing heet content
marketing. Het maakt jou als marketeer tot een
moderne uitgever die durft denken over de
informatie die jouw doelgroep echt nodig heeft.
Sterke content vertrekt vanuit de informatiebehoefte van de consument en werkt net daarom
veel minder intrusief dan reclame. Dat valt in de
smaak van de nieuwe kritische consument.
~
Dit boek neemt de lezer mee door alle stappen
om als organisatie content marketing te omarmen en structureel in te zetten.

 Volledige herwerking op maat van de
professional
 Praktisch en volledig, doorspekt met
praktijkvoorbeelden
 Met de medewerking van de meest
vooraanstaande experts in content
marketing en media

BArT LoMBAerTS is Head of Content en
co-founder van het contentproductiehuis SPYKE.
Daarnaast is hij docent bij communicatieschool
IHECS en geeft hij opleidingen en gastcolleges
over contentmarketing.
WouTer TeMMerMAn ris co-founder van
het contentproductiehuis SPYKE. Hij is freelance
journalist en blogger.
Met 25 jaar marcom-ervaring op de teller,
specialiseerde koen denoLF zich in 2015 tot
het samenbrengen van content en advertising,
met zijn bureau The Fat Lady.

marketing
Opleidingen en gastcolleges vanaf najaar 2020
Kan gebruikt worden in opleidingen marketing en
communicatie

MiCheL LiBenS is al zijn hele professionele leven
actief op het snijpunt van marketing en uitgeven. Hij

‘Relevant voor iedere marketeer en een absolute

is ook oprichtend voorzitter van Custo, de Belgische

aanrader voor iedereen die een content marke-

federatie van contentmarketingagencies én voorzit-

ting strategie wil uitschrijven.’ - CHRIS VAN ROEY,

ter van de BAM Expert-groep contentmarketing.

CEO-GEDELEGEERD BESTUURDER UBA

9 789401 472357

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf, Michel Libens | DIT IS CONTENTMARKETING | Hoe met straffe content je business doen groeien | € 39,99
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