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Beste Lezer
Boeken die je blik verruimen, daar staat LannooCampus voor.
Onze vier Campussen bundelen de kennis die je nodig hebt om geïnformeerd
deel te nemen aan elke maatschappelijke discussie en zoomen in op de thema’s
die de wereld van vandaag verbinden met die van morgen.
Onze auteurs zijn de experts die ons op sleeptouw nemen, hun verhalen geven
mee vorm aan het debat. Met Ignace Schops laten ons redden door een boomkikker. We gaan op zoek naar De heilige graal van leiderschap en laten ons leiden
door De talentenfluisteraar. Samen met Kamal Kharmach bemoeien we ons
graag met Andermans zaken. Dat alles in het volle besef: We zijn God niet.
Die auteurs blijven we ook naar je toe brengen, in digitale events en online
lessenreeksen, maar stilaan plannen we ook weer live boeklanceringen. Blijf
ons volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter om op de hoogte blijven van al
onze activiteiten.
Veel leesplezier!
Team LannooCampus

Uitgeverij LannooCampus
@LannooCampus
@LannooCampusNL
Uitgeverij LannooCampus
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9 789401 480994

Kamal Kharmach

Andermans zaken
Steek je neus in deze DIY-gids voor ondernemers
€ 22,50 | november 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 10 mm | ca. 160 pp. | nur 130 | isbn 978 94 014 8099 4
Themacode: VSB, KFF | A-titel
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Het boek bij het
tv-programma

5
Leven

–

Praktische gids voor iedereen die droomt
van een eigen zaak

–

Aandacht voor valkuilen én kansen

–

Meer dan wat je zag in de uitzending

In Andermans zaken, het succesvolle éénprogramma, legt Kamal Kharmach de zakelijke
pijnpunten bij heel wat (startende) ondernemers
bloot. Op een empathische en verhalende manier maakt de kijker de worsteling van ondernemers mee vanop de eerste rij. Concrete vragen
of problemen worden aangepakt en veelal
opgelost zodat de ondernemers kunnen gaan
dromen van een volgende fase in hun bedrijfsvoering.

Kamal Kharmach is een Vlaams standupcomedian, presentator en docent
bedrijfseconomie aan de Karel de
Grote Hogeschool.

Dit bijbehorende boek wil de lessen uit het
televisieprogramma bundelen en voorziet ze van
achtergrond en extra informatie. De lezer kan
met de handige checklists in het werkboekje
meteen aan de slag in zijn/haar zaak.
Een must-read voor iedereen die ervan droomt
om ooit een eigen zaak te beginnen!

Marketing
–
–
–
–
–
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Lanceringscampagne najaar 2021
Lezingen en workshops mogelijk vanaf najaar 2021
Geschikt voor opleidingen (bedrijfs)economie,
ondernemerschap,…
@Kamal_Kharmach (18.000 volgers)
@kamal_kharmach (meer dan 35.000 volgers)
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9 789401 480277

Ignace Schops

Gered door de boomkikker
De grote toekomst van mens en natuur
€ 25,99 | november 2021
paperback | zwart-wit | 230 x 150 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 740,940 | isbn 978 94 014 8027 7
Themacode: JPFA, RNB, WN, KC, KCST | A-titel
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De natuur beschermen is
onszelf beschermen

Unieke blik op de toekomst van mens,
economie en natuur

–

Concrete en haalbare oplossingen

–

Inspirerende voorbeelden uit binnenen buitenland

Wie redt wie? Wij de boomkikker of de boomkikker ons?
Zonder het goed te beseffen veranderen we de
biologische en klimatologische spelregels op
aarde. We blijven blind voor de ineenstortende
natuurlijke ecosystemen die ons klimaat stabiel
houden, ons propere lucht en drinkbaar water
leveren, ons gezonde voeding geven en gevaarlijke virussen binnen hun ecologische grenzen
houden.

Leven

–

7

Ignace Schops is natuur- en milieubeschermer,
deskundige op gebied van biodiversiteit
en landschapszorg, en bezieler van het
Nationaal Park Hoge Kempen. Hij werd in
2017 uitgeroepen tot een van de 25 meest
invloedrijke Belgen in de wereld en zijn
werk is internationaal erkend en bekroond.
Hij is lid van het Climate Leadership Corps
van Al Gore.

Het moet anders. Maar veranderen, hoe doe je
dat? Van Moonshot naar Earthshot. De oplossing ligt in onze natuur, letterlijk en figuurlijk.
Waar het aandeel natuur terug waarde krijgt in
ons dagelijkse en ons economische leven, en
waar onze verbinding terug vanzelfsprekend
wordt. Waar we onze afhankelijkheid van de natuur verklaren, en waar de VN Groenhelmen het
ecologische evenwicht bewaren.

Marketing
–
–
–
–
–
–
–
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Veelgevraagd spreker
Internationaal erkend en bekroond
Lezingen mogelijk vanaf najaar 2021
Ignace Schops
@ischops
Ignace_Schops
Ignace Schops
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9 789401 478779

Luk Dewulf

De Talentenﬂuisteraar
Haal het beste uit jezelf
€ 19,99 | oktober 2021
paperback | zwart-wit | 120 x 180 x 10,5 mm | ca. 168 pp. | nur 807, 847 | isbn 978 94 014 7877 9
Themacode: JM, KJ | A-titel
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Ontdek het beste
in jezelf

9
Leven

–

Talentensteden Gent en Zwolle, netwerk van
Kindertalentenﬂuisteraars

–

Haal meer plezier en voldoening uit wat je doet

–

Bestsellerauteur: al meer dan 50.000
verkochte exemplaren

Vraag jij je wel eens af of jij eigenlijk wel talent
hebt? En hoe dat talent (of talenten) er dan wel
uitzien? Volgens Luk Dewulf heeft werkelijk
iedereen een unieke combinatie van talenten.
Je hoeft ze alleen maar te ontdekken en laten
gedijen onder de juiste omstandigheden.

‘Radicaal kiezen voor talent
is kiezen voor je geluk.’

IK KIES VOOR MIJN TALENT

TALENT

LUK DEWULF

Dit boek toont je waarom het zo belangrijk is
om aan je talenten te werken en wat je ermee
kunt bereiken. Als je luistert naar jezelf en op
de juiste manier met je talent leert omgaan,
kun je energieverlies tegengaan en je batterijen
helemaal opladen.

Luk Dewulf is pedagoog en talent- en
burnoutcoach en heeft in bedrijven
en scholen al honderden lezingen
gegeven. Al 25.000 mensen hebben
hun eigen talenten in kaart gebracht.

ULF

LUK DEW

TALENT
HET BAS

MIJN

LENT
V O O R TA
ISWERK

Van dezelfde auteur
Ik kies voor mijn talent | € 29,99
isbn 978 94 014 7768 0

IEKE
MET UN ST
ZELFTE

Marketing
–
–
–
–
–
–
–
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IVKOOR

KIES

Veelgevraagd spreker
Lezingen gepland vanaf zomer 2021
Boekhandelstournee in Utrecht,
Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, …
Acties op sociale media
@lukdewulf
kiezenvoortalent.be
mytalentbuilder.com
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9 789401 481007

Jim Van Os, Myrrhe van Spronsen

We zijn God niet
Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking
€ 29,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 210 x 170 x 14 mm | ca. 224 pp. | nur 770, 875 | isbn 978 94 014 8100 7
Themacode: MKL, MKLD | A-titel
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Revolutionair en verfrissend
boek over vernieuwing van
de psychiatrie
Concrete voorbeelden en verhalen uit de praktijk

–

Samenwerking van ervaringsdeskundige en
professional staat centraal

–

Zeer toegankelijk en leesbaar geschreven voor
een groot publiek

Veel mensen die in de psychiatrie werken komen
tot de conclusie dat het anders kan. De DSMdiagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons
niets over de kern van het psychisch lijden.
Maar wat dan wel? We zijn God niet gaat over
een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose
en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de
hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar
dat die in gezamenlijke samenwerking met de
hulpvrager gevonden wordt. Autonomie van de
patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele - en
ervaringskennis nemen de auteurs de huidige
psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste
doel is het streven naar een gelijkwaardige relatie bij het traject tussen behandelaar en cliënt.

Eindelijk een toegankelijk
wetenschapsboek van het
mentale waar de patiënt
wat aan heeft.
Als de ggz gaat werken
volgens de principes die hier
beschreven staan hoeven
we niet meer te praten over
wachtlijsten en verminderde
toegang voor mensen met
complexe zorgbehoeften.

LannooCampus_Najaar_2021_BW_DEF.indd 11

Leven

–

11

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en
voorzitter Divisie Hersenen bij het UMC
Utrecht. Hij toonde aan dat waanzin van
alle mensen is. Hij is mede-initiatiefnemer
van ‘De Nieuwe GGZ’ en oprichter van
PsychoseNet, twee brede ‘multideskundige’
bewegingen van hulpverleners en patiënten
en tevens online community’s.
Myrrhe van Spronsen studeerde geneeskunde
en is gepromoveerd in de neurowetenschappen waarna zij postdoc onderzoek
deed op Yale en UCL. Ze is ervaringsdeskundige en maakte twee keer een psychose
met manie door. Momenteel studeert ze
aan de Rietveldacademie.

Marketing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Auteurs beschikbaar voor interviews
Auteurs beschikbaar voor bezoek
PsychoseNet
Uitgebreide promotiecampagne in algemene
pers en vakpers
Conferentie van Crazy Wise en congressen in
de zorg en psychiatrie
Persmap met extra informatie beschikbaar
Jim van Os (15.000 connecties)
@JimvanOs1 (11.000 volgers)
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
Nieuwe ggz / PsychoseNet
Promotieﬁlmpje
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9 789401 476621

Idesbald Goddeeris

Missionarissen: geschiedenis, herinnering, dekolonisering
€ 29,99 | oktober 2021
paperback | vierkleurendruk | 195 x 253 x 17 mm | ca. 220 pp. | nur 680 740 | isbn 978 94 014 7662 1
Themacode: NH, NHTQ, NHTS, Q | A-titel
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Herinneringen aan
ons koloniale verleden,
kriskras door Vlaanderen
Een antwoord op fundamentele vragen over
kolonialisme

–

Volledige inventaris van beelden, straten en
herdenkingsplaten in alle Vlaamse gemeenten

–

Rijk geïllustreerd

Leopold II en zijn Congo-pioniers liggen al een
tijdje onder vuur. Missionarissen blijven grotendeels buiten schot. Nochtans telt Vlaanderen
honderden monumenten en straten ter ere
van paters, broeders en kloosterzusters die
het woord van God verspreidden in Congo en
andere delen van de wereld.

Leven

–

13

Idesbald Goddeeris is hoogleraar koloniale
geschiedenis aan de KU Leuven. Hij zetelt
als expert in verschillende commissies rond
het koloniaal verleden.

Dit boek gaat dieper in op de geschiedenis van
Vlaamse missionarissen. Het onderzoekt hoe
zij herinnerd worden, zowel in Vlaanderen als in
voormalige missiegebieden. Zo werpt het nieuw
licht op actuele vragen over de omgang met het
koloniale verleden, de relatie tussen missionering en kolonialisme, en de dekolonisering van
de publieke ruimte.

‘Deze studie komt op een
uitstekend moment: in
het kader van de huidige
heisa rond de koloniale
monumenten is deze insteek
origineel en relevant.’

Marketing
–
–
–
–
–
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Met bijbehorende website
ism KADOC
Veelgevraagd spreker
Lanceringsevents in alle Vlaamse provincies
Geschikt voor opleidingen geschiedenis,
godsdienstwetenschappen, politieke en
sociale wetenschappen
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9 789401 480468

Eva Moeraert, Pieter Blomme

Zelf een podcast maken
In 5 stappen van idee tot aflevering
€ 25,99 | december 2021
paperback | zwart-wit | 215 x 135 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 810 | isbn 978 94 014 8046 8
Themacode: ATL | S-titel
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Iedereen kan een
podcast starten!

15
Leven

–

Meteen aan de slag met concrete tips

–

Laat jouw podcast opvallen tussen alle andere

–

Leren uit vaak gemaakte fouten en bekende
voorbeelden

Met dit boek willen podcastexperts Pieter
Blomme en Eva Moeraert zorgen voor meer
kwalitatieve podcasts op de Nederlandstalige
markt. Stap voor stap bouwen ze samen met jou
aan je eerste audioverhaal. Je leert uit hun successen en fouten en je krijgt een inkijk in hun
workﬂow en die van collega’s.
Ontdek de schoonheid van geluid, de storytellingmogelijkheden van het medium en de emotionele impact die audio heeft op mensen. Want
alleen zo maak je het verschil.
Deze praktische gids laat je nadenken over je
doelgroep en jouw rol als presentator, leert je de
beste audio-interviews afnemen en je podcast
in de markt zetten.
Dit is een boek voor amateurs en professionals.
Voor al wie wil gaan podcasten op een hoger
niveau.

Eva Moeraert is docent aan de Arteveldehogeschool. Eerder maakte zij radiodocumentaires en reportages voor VRT.
Ondertussen heeft ze een eigen audioproductiehuis en tal van succesvolle
podcasts op haar naam zoals Waarom,
Wie Was Mama?, Studio Brein en Bruto
Nationaal Geluk.
Pieter Blomme is oprichter van de podcast
Relaas en maakt branded podcasts voor
bedrijven en organisaties. Hij geeft les
in audio storytelling aan verschillende
Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Een boek voor amateurs en
professionals. Voor al wie wil gaan
podcasten op een hoger niveau.

Marketing
–
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Geschikt voor opleidingen journalistiek,
Digital Storytelling, podcasting en
communicatiemanagement
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Boeken die je blik verruimen

Ik kies voor
mijn talent
€29,99 | isbn 978 94 014 7768 0

“Er is tegenwoordig heel wat
argwaan voor feelgoodfilosofie.
Het originele concept van Ik kies
voor mijn talent zal die weerstand
ongetwijfeld wegnemen.”
– Joseph Kessels, hoogleraar

CAMPUS LEVEN
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9 789401 463584

9 789401 477680

Luk Dewulf

Dirk De Wachter

De kunst van het
ongelukkig zijn
€19,99 | isbn 978 94 014 6358 4

“Dirk De Wachter is intelligent
en erudiet, schrijft goed en hij
neemt de romankunst serieus.
Hij prikkelt tot stellingname.”
– Arnon Grunberg, auteur

CAMPUS ZORGEN

20/05/2021 11:51

Onmisbaar in elke boekenkast

The offer you
can’t refuse
€29,99 | isbn 978 94 928 7305 7

“Van Belleghem focuses on
technology, personal involvement
and social commitment. I’ve
become a big fan of his work and
I’m sure you will, too.”

9 789401 472937

9 789492 873057

Steven Van Belleghem

Pedro De Bruyckere

Met de kinderen
alles goed
€19,99 | isbn 978 94 014 7293 7

“Als je Pedro De Bruyckere
bezig hoort, dan voel je passie.”
– Klasse

– Shep Hyken in Forbes

CAMPUS LEIDEN
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CAMPUS LEREN
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9 789401 477154

Brigitte Vermeersch, Greet Decin

100 redenen om leraar te worden
€ 25,99 | januari 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 7715 4
Themacode: JN, JNA | A-titel
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–

Het ultieme antwoord op het lerarentekort

–

Tips, technieken en verhalen uit de praktijk

–

Met medewerking van honderden leraren en
onderwijsinstellingen

Waarom worden mensen leraar? Omdat ze de
schoonheid van hun vak willen tonen? Leerlingen willen klaarstomen voor het echte leven? Ze
graag de toekomst mee vormgeven?
Brigitte Vermeersch en Greet Decin brengen
in dit boek alle goede redenen en verhalen van
leraren samen om zich aan dit mooie beroep te
wijden. Tientallen tips en technieken worden
afgewisseld met getuigenissen uit de praktijk.

21
Leren

Waarom is leraar-zijn
het mooiste beroep
ter wereld?

Brigitte Vermeersch is expert onderwijs
bij VRT NWS.
Greet Decin is programmadirecteur van
de lerarenopleiding bij UCLL.

100 redenen om leraar te worden legt zonder de
valkuilen te negeren de nadruk op het positieve
aspect van het onderwijzen. Het is het ultieme
argument om te kiezen voor de lerarenopleiding
en toont waarom leraar-zijn misschien wel het
mooiste beroep van allemaal is.

Marketing
–
–
–
–
–
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Grootse lanceringscampagne
Veelgevraagde sprekers
Geschikt voor lerarenopleidingen en
educatieve masters
@BrigitteVermeer
@Greet Decin
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9 789401 480499

Tom Vandenberghe, Johan De Wilde

Leren Durven Coachen
Praktische gids voor coaching in onderwijs
€ 25,99 | december 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 840, 808 | isbn 978 94 014 8049 9
Themacode: JNT | S-titel
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Haal het beste uit
jouw leerlingen

23
Leren

–

In elke leraar schuilt een krachtige coach

–

Helder kader voor meer motivatie en
verantwoordelijkheid van leerlingen

–

Gebaseerd op MyCompass, een tool die reﬂectie
en levenslang leren bevordert

Leerkrachten en docenten krijgen steeds meer
de rol van coach. Ze verwachten dat leerlingen
en studenten zelf hun stages, eindwerken en
projecten in handen nemen. Maar hoe doe je dit
nu concreet? Wat met studenten die liefst de
leraar aan zet houden? Hoe zet je hen aan om
zelf doelen te bepalen?
Dit boek reikt een helder coachingskader aan
met rijke voorbeelden voor al de verschillende
fases van de procesbegeleiding. Door gepast te
reageren op wat de studenten op elk moment
nodig hebben, werk je efficiënter en krijg je
meer impact. Dit boek leert je ook om verschillende rollen op te nemen als coach en om
studenten elkaar te laten coachen.

Tom Vandenberghe is docent agogische
vaardigheden en creatieve coaching aan de
Odisee hogeschool in Brussel. Hij begeleidt
er stages en projectwerk. Hij is masterpractitioner in NLP en gecertificeerd als
integrale coach.
Johan De Wilde is lerarenopleider, onderzoeker rond levenslang leren en startende
leraren bij Odisee. Hij coördineert er ook
het project MyCompass.

Van dezelfde auteur
De startende leraar | € 24,99
isbn 978 94 014 6717 9

Marketing
–

–
–
–
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Voor alle leerkrachten secundair onderwijs van praktijk- en projectvakken)
en docenten hoger onderwijs
Johan De Wilde
Tom Vandenberghe
Mycompass.be
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9 789401 479400

Rob Martens

We moeten spelen
Wat onderwijs aan een verkenning van onze natuur heeft
€ 27,00 | verschenen
paperback | zwart-wit | 240 x 170 x 20,5 mm | 232 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 7940 0
Themacode: JNA,JB,JM | S-titel
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Spelen en leren zijn
onlosmakelijk verbonden

Legt een verbinding tussen historie van
menselijke natuur, kunst en spelen

–

Vanuit een speelse geest geschreven en
vormgegeven

–

Met veel voorbeelden en stof tot nadenken

Een boek over spelen en leren, geschreven als
een verwondertocht door verschillende onderzoekstradities.

Leren

–

25

Prof.dr. Rob Martens is hoogleraar bij het
Welten-instituut van de Open Universiteit.
Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.

Iedereen weet wat spelen is, maar zelfs de
grootste denkers komen niet tot een sluitende
definitie. Iets aan spel ontsnapt altijd aan ons
begrip, aan een nette inkadering. Dat is ook
goed, stelt Rob Martens: hij verkent voorbeelden, ontsluiert kenmerken, boort onvermoede
evolutionair-psychologische en pedagogische
lagen aan, om zo uit te komen bij spelen als een
essentiële kwaliteit van ons mens-zijn, van het
leren kennen van onszelf, de ander en de wereld. Een must-read voor iedereen met een open
geest en interesse in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid en de individuele mens.

Het belangrijkste onderwijsboek
van het jaar
– Dick van der Wateren, docent, filosoof, onderzoeker

Confronterend en bevrijdend tegelijk
– Claire Boonstra, founder Operation Education

Marketing
–
–
–
–
–
–
–
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Auteur is beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in algemene
pers en vakpers
Persmap met extra informatie beschikbaar
Rob Martens (1000 connecties)
@profRobMartens (1000 volgers)
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
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9 789401 480512

Bart Declercq, Laura Van de Voorde, Veronique Steen

Speel- en leefruimtes
in de voorschoolse kinderopvang
€ 19,99 | september 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 8,5 mm | ca. 136 pp. | nur 840,846 | isbn 978 94 014 8051 2
Themacode: JNT | S-titel
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Slimme en gevarieerde
speelplekken voor
baby’s en peuters

27
Leren

–

Betere inrichting voor boeiende activiteiten

–

Met 5 handige checklists

–

Wetenschappelijk onderbouwd, getest in de praktijk

Hoe maak je jouw opvangplek nog aantrekkelijker? Hoe beïnvloedt de ruimte het gedrag van
de kinderen? Hoe houd je het boeiend, kwaliteitsvol én aantrekkelijk voor de gezinnen?

Bart Declercq, Laura Van de Voorde en
Veronique Steen zijn verbonden aan het
centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
(CEGO).

Dit boek helpt je om aantrekkelijke ruimtes te
maken voor baby’s en peuters met goed doordachte en gevarieerde speelplekken. Het zijn
ruimtes die optimaal inzetten op het welbevinden, de betrokkenheid en de verbondenheid
tussen kinderen. De auteurs hebben samen
meer dan 400 gezins- en groepsopvanglocaties
geobserveerd. Die inzichten zijn wetenschappelijk onderbouwd en concreet gemaakt met heel
wat praktijkvoorbeelden. Vijf checklists helpen
je om je ruimtes in de praktijk te evalueren en te
verbeteren.

Van dezelfde auteur
Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang | € 25,99
isbn 978 94 014 6192 4

Met tekeningen door
An Joris

Marketing
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Bijbehorende vormingen
Geschikt voor opleidingen
Pedagogie van het Jonge Kind en
Kinderbegeleider
www.cego.be
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Rianne Neering, Tjitske Bergsma

Nieuwe onderwijsruimte. Creëer eigenaarschap
met onderwijs in units, leerpleinen of domeinen
€ 29,99 | oktober 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 8120 5
Themacode: JNC, JNF, JNT | S-titel
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Nieuw standaardwerk
voor alle leraren in
eigentijds onderwijs
Praktische handvatten om zelfsturing te begeleiden

–

Werkbaar voor scholen die starten met dit type
onderwijs en voor scholing die al meer kennis en
kunde hebben

–

Werken vanuit het werkelijke doel van onderwijs

Nieuwe onderwijsruimte is een handboek voor
het geven van onderwijs in units, leerpleinen
of domeinen. Het boek biedt handvatten voor
(startende) leraren, voor teams en voor schoolleiders om het traditionele klassikale onderwijssysteem los te laten. Het boek geeft inzicht in
hoe je ruimte creëert voor eigentijdse onderwijswaarden zoals eigenaarschap en zelfsturing
van leerlingen, leraren en schoolleiders. Ondersteund met onderwijskundige theorieën is het
geschreven vanuit de praktijk, voor de praktijk.

Lesgeven in domeinen
is een moeilijke kunst,
waarvoor een goed boek
ontbrak. Tot nu! Dit boek
brengt praktische kennis
en theoretische inzichten
bij elkaar tot een leesbaar
geheel. Verplichte kost voor
iedereen die les geeft in een
domein of op een leerplein.
– Rene Kneyber

Rianne Neering is docent maatschappijleer,
maatschappijwetenschappen en Nederlands. Ze is actief betrokken bij het ontwikkelen van eigentijds onderwijs op scholen
als UniC, de Werkplaats Kindergemeenschap en nu op Spinoza20first. Daarbij
ondersteunt ze vernieuwings-en veranderingsprocessen als didactisch coachen,
formatief handelen en de methodiek van
LeerKRACHT.
Tjitske Bergsma is teamleider bij NIVOZ Opleidingen en is verantwoordelijk voor Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap.
Zij is docent en getraind in het coachen
en opleiden van studenten en (startende)
leraren en integreert dit met technieken uit
beeldcoaching en Deep Democracy.

Marketing
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Auteur is beschikbaar voor interviews
presentatie bij Pleion
In Van 12 tot 18
In Nivoz platform ‘het kind’
Uitgebreide promotiecampagne in algemene pers
en vakpers
Lancering op Spinoza20ﬁrst - regio Amsterdam
Presentatie op Vathorst - regio Utrecht
Persmap met extra informatie beschikbaar.
Tjitske Bergsma (Teamleider NIVOZ opleidingen)
Rianne Neering
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
Artikel op leraar24
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William Buys

Met plezier werken in het onderwijs
Hoe blijf je stress de baas?
€ 29,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 16 mm | ca. 256 pp. | nur 740 | isbn 978 94 014 8095 6
Themacode: JN, VS | S-titel
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Hoe blijf je stress de
baas in het onderwijs?
Met aansprekende praktijkvoorbeelden en
heldere oefeningen

–

Je krijgt handvatten om te leren hoe je met
stress om kunt gaan

–

Een onmisbaar boek voor zowel docenten in
opleiding als voor docenten die al langere tijd
werkzaam zijn in het onderwijs.

Als docent herken je vast dat je in een turbulente omgeving opereert. Ook al ben je vol
positieve energie en hou je van je werk, de
schoolomgeving, leerlingen, ouders en onderwijsveranderingen, kunnen soms veel van je
vragen. Langdurig blootgesteld worden aan
stress kan gevolgen hebben voor je psychischeen fysieke gezondheid. Hoe daar verstandig
mee om te gaan? De kunst is goed voor jezelf te
zorgen en in balans te blijven zodat je gedurende je loopbaan elke dag met plezier aan het
werk bent. Dit boek leert je hoe je daar voor
kunt zorgen.

Leren

–

31

Drs. William Buys is werkzaam als docent
Onderwijskunde en begeleider afstudeeronderzoeken bij Fontys Lerarenopleiding
Tilburg. Zijn passie is leraren opleiden die
er toe doen, die betekenisvol zijn en het
verschil maken!

Dit boek is een must voor docenten
in opleiding en startende docenten
om zich verder te ontwikkelen! Het
biedt handige tips om tijdens je
loopbaan als docent vanuit passie
en plezier met je leerlingen, collega’s en ouders te blijven werken.
– Tommy ’t Veer, docent Geschiedenis

Het boek ‘Werken met plezier in het
onderwijs’ geeft de lezer een open en
eerlijke kijk in het leven en werken
van een docent. Hoe lukt het om na
een aantal jaren voor de klas nog
steeds dezelfde passie te bezitten? En
hoe houd ik het leuk voor mezelf? Op
deze en nog veel meer vragen geeft
het boek ruimschoots antwoord.
– Jose van Leest, student Frans, lerarenopleiding.
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Auteur is beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in
algemene pers en vakpers
Persmap met extra informatie
beschikbaar
Buys William (500+ connecties)
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van
LannooCampus
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Rob Martens

We willen leren
Ruimte voor echte motivatie in het onderwijs
€ 29,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 11 mm | ca. 240 pp. | nur 847 | isbn 978 94 014 8090 1
Themacode: Y, JNA, JB | S-titel

LannooCampus_Najaar_2021_BW_DEF.indd 32

20/05/2021 11:52

Intrinsieke motivatie is de
motor voor beter onderwijs
en een betere samenleving
Een boek dat je kijk op onderwijs en
leren fundamenteel verandert

–

Toegankelijk geschreven, met
aansprekende voorbeelden

–

Biedt perspectieven voor verandering
vanuit een positief mensbeeld

Steeds meer docenten in het onderwijs voelen
onbehagen over de manier waarop we onze
kinderen en jongeren steeds dwingender in een
keurslijf van testen en toetsen stoppen. Daarbij
verliezen we uit het oog dat kinderen een natuurlijke nieuwsgierigheid en een innerlijke motivatie hebben die ze, als we ze de ruimte geven,
verder kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt nu te
weinig met allerlei schadelijke gevolgen voor het
kind zelf maar ook voor onze samenleving.

Leren

–
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Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021
wetenschappelijke directeur was. Martens
onderzoekt motivatie in het onderwijs. Van
zijn hand is het in 2019 verschenen boek
‘We moeten spelen’.

Innerlijke motivatie is de beste voorspeller van
blijvende tevredenheid en ontwikkeling in het
leven en toch wordt het door onze meten is
weten-cultuur beknot. Het echt doordenken en
doorvoelen wat de consequenties van selfdeterminatie zijn en hoe het je kijk op onderwijs kan veranderen, dat is de verwondertocht
waarin dit boek je meeneemt. In het begin kritisch maar vervolgens steeds meer optimistisch
wordt de kracht van het menszijn verkend.

Van dezelfde auteur
We moeten Spelen | € 27,00
isbn 978 94 014 7940 0
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Auteur is beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in algemene
pers en vakpers
Persmap met extra informatie beschikbaar
Rob Martens (1000 connecties)
@profRobMartens (1000 volgers)
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
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Mariska Christianen, Freek Dhooghe, Jef Lisaerde

Psychose bij jongeren
Helpen bij de zoektocht naar identiteit
€ 25,99 | oktober 2021
paperback | zwart-wit | 210 x 148 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 895, 740 | isbn 978 94 014 7748 2
Themacode: MKLD | A-titel
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Psychose bij jongeren
beter begrijpen

Hoopgevende kijk voor hulpverleners, familie,
en de jongeren zelf

–

Multidisciplinaire aanpak

–

Met aandacht voor de rol van de maatschappij

Elke psychose draait eigenlijk om de vraag ‘wie
ben ik, wat wil ik en hoe kan ik op eigen benen
staan?’. Wat jongeren met een psychosegevoeligheid kenmerkt, is de zoektocht naar identiteit
en vaak ook de neiging om dit alleen te doen,
los van een dialoog met hun omgeving. Dit
versterkt het risico op het verbreken van connecties, op isolement en eenzaamheid.
Dit boek helpt om psychose beter te begrijpen.
Hoe komen we door een crisis? Hoe stellen we
een begeleiding op maat samen? Waar zijn openingen voor verandering en herstel?

Zorgen

–

37

Jef Lisaerde, Mariska Christianen en
Freek Dhooghe zijn al jarenlang werkzaam binnen VRINT en hebben een ruime
ervaring in de behandeling van vroege
psychose.
VRINT - het vroeginterventieteam bij psychosegevoeligheid - is een ambulant team dat
psychosegevoelige jongeren en hun familie
zo vroeg mogelijk probeert te bereiken, om
op die manier de impact van een psychotische crisis zoveel mogelijk te verminderen.

Psychose bij jongeren biedt hulpverleners en
naasten ruggensteun om in verbinding te blijven
met psychosegevoelige jongeren.

Marketing
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–
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Ism VRINT (UPC KU Leuven)
Voor opleidingen psychologie,
psychiatrie, geneeskunde,
verpleegkunde,…
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Aaltje van Zweden - van Buuren, Mathieu Pater

De kracht van muziek
bij de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme
€ 22,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 9,5 mm | ca. 152 pp. | nur 770, 875 | isbn 978 94 014 8110 6
Themacode: JMC, MKZ, MKJ | A-titel
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Muziek is heilzaam
en een geweldig
communicatiemiddel
Met een bijdrage van Erik Scherder

–

Verrassende inzichten en inspirerende
praktijkvoorbeelden

–

Praktische handvatten voor hulpverleners
en ouders om zelf mee aan de slag te gaan

Zorgen

–

39

Van muziek weten we dat het de emotionele
en cognitieve ontwikkeling stimuleert. Muziek
kent een eigen taal en het is juist dié taal die
kinderen en jongeren met autisme aanspreekt.
Muziek kan emotioneren en verbinden en is
daarmee een uitstekend hulpmiddel om contact
te maken met deze kinderen en jongeren. In dit
boek worden kennis en de nieuwste inzichten
over muziektherapie bij kinderen en jongeren
met autisme en aanverwante stoornissen toegelicht.

Aaltje van Zweden - van Buuren is oprichter
en bestuurslid van Stichting Papageno.
Haar betrokkenheid komt voort uit haar
persoonlijke situatie: samen met haar man,
dirigent Jaap van Zweden, heeft ze vier
kinderen waarvan Benjamin, autisme heeft.
Ze is bestuurslid van het Autism Treatment
Centre in Texas. Van Zweden geeft lezingen
in binnen- en buitenland over autisme,
kunsteducatie en het belang van muziektherapie.

De auteurs gaan in op recent wetenschappelijk
onderzoek, eigen ervaringen, gevalsbeschrijvingen en de verschillende behandelmethoden. Dit
is de eerste publicatie over muziektherapie bij
autisme en interessant voor iedereen die meer
wil weten over hoe muziek gebruikt kan worden
als middel om kinderen en jongeren met autisme
te stimuleren in hun ontwikkeling.

Mathieu Pater is muziektherapeut bij Stichting
Papageno. Hij geeft therapie aan kinderen
en jongeren met autisme. Daarnaast geeft
hij gastcolleges, workshops en lezingen en
verzorgt hij studiedagen over autisme en
muziektherapie.
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Auteurs zijn beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in algemene pers en vakpers
Symposium rondom promotie Mathieu en presentatie boek
Persmap met extra informatie beschikbaar
Aaltje van Zweden van Buuren (500+ connecties)
Mathieu Pater (500+ connecties)
@StPapageno (2000 volgers)
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
www.papageno.nl
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9 789401 480284

Astrid Indekeu

Anders en toch gewoon
Families na donorconceptie
€ 25,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 882, 850 | isbn 978 94 014 8028 4
Themacode: VFX, VFXB | S-titel
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Update van
standaardwerk

41
Zorgen

–

Toegankelijk overzicht van alle aspecten
van donorconceptie

–

Meest gestelde vragen voor iedere fase
die een gezin doorloopt

–

Families aan het woord: verhalen en
getuigenissen

Wat houdt ouderschap na donorconceptie in?
Hoe vertel je een kind dat je niet de genetische
ouder bent? Welke plaats heeft de donor in het
gezin?
Zowel voor heteroseksuele paren met vruchtbaarheidsproblemen als lesbische paren of
alleenstaanden kan donorconceptie een manier
zijn om een kinderwens te vervullen. Je gezin
vormen met de hulp van een eicel-, sperma- of
embryodonor gaat echter vaak gepaard met
veel vragen en twijfels.

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en
doctor in de Biomedische Wetenschappen.
Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker
aan het Karolinska Institutet in Stockholm
en is fellow aan de KU Leuven. Ze is wetenschappelijk adviseur voor de vzw Donorfamilies. Sinds 2018 werkt ze als specialist
bij Fiom, dat contacten tussen donor en
donorkinderen begeleidt.

De nieuwe, geüpdatete editie van dit boek gaat
in op de meest gestelde vragen van (wens)
ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen
die een gezin doorloopt, van ouders met een
kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen. Tegelijkertijd biedt Anders en toch gewoon
nuttige informatie voor familie, vrienden en
professionele hulpverleners.
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Veelgevraagd spreker
Voor opleidingen geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde,
gezondheidswetenschappen
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Miriam van Kreij

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus
Met ervaringsverhalen, tips en checklists
€ 27,99 | oktober 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 10,5 mm | ca. 168 pp. | nur 850, 895 | isbn 978 94 014 8070 3
Themacode: MQD, MBPC, VFX | S-titel
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Doorbreekt taboes en
maakt het bespreekbaar
Met checklists en praktische tips om het gesprek
rond abortus te kunnen voeren.

–

Vele ervaringsverhalen van vrouwen met een
abortus of afgebroken zwangerschap.

–

Maakt het taboe op dit thema minder en
daardoor krijgen vrouwen betere zorg.

In Nederland zijn elk jaar 32.000 abortussen. België telt er jaarlijks circa 18.000. Door
het taboe rond abortus is er veel verborgen
verdriet. Een afgebroken zwangerschap kan
impact hebben op de vrouw, haar relatie, haar
werk, haar gezin, haar gezondheid. Ook jaren
later nog. Wat kun je doen als verloskundige,
huisarts, psycholoog of coach? Wat kun je
zeggen? Waar help je vrouwen én mannen echt
mee? Dit boek geeft de antwoorden, gebaseerd
op de ervaringen en behoeften van vrouwen én
professionals. Een toegankelijk boek dat door
de ervaringsverhalen en laagdrempeligheid ook
voor niet-professionals geschikt is.

Zorgen

–
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Miriam van Kreij begeleidt vrouwen met een
abortus of miskraam. Van Kreij verzorgt
de geaccrediteerde opleiding tot gecertificeerd abortus- en miskraamcoach en is
daarnaast gastdocent bij opleidingen voor
verloskundigen en echoscopisten.

Van dezelfde auteur
Begeleiding van vrouwen met een miskraam
€ 27,99 | isbn 978 94 014 4658 7
Als je je kindje verliest in de zwangerschap
€ 20,99 | isbn 978 94 014 5420 9

Op www.miskraambegeleiding.nl vind je gratis waardevolle downloads,
zoals een lijst met liedjes die troost en steun kunnen geven.

‘Eindelijk een boek voor mij! In mijn hart ben ik moeder,
ook al ziet de buitenwereld me als kinderloos. Zo fijn dat ik
in dit boek kan schrijven en tekenen over mijn ervaringen met
het kindje dat ik verloor. Heel erg waardevol.’ Brenda

/

‘Toen ik de miskramen kreeg, stopte ik het verdriet weg. Ik was
vooral bezig om opnieuw zwanger te worden. Achteraf had ik
gewild dat ik toen veel bewuster met het verlies bezig was geweest.
Dit boek helpt me, ook nu, na al die tijd.’ Youri Fabienne

Miriam van Kreij is de oprichter van Miskraambegeleiding Nederland.
Ze helpt ouders om de ervaring van hun miskraam of abortus te verwerken.
Miriam geeft geaccrediteerde nascholingen aan verloskundigen en echoscopisten en ze leidt coaches op tot miskraambegeleider.

www.lannoocampus.nl
www.miskraambegeleiding.nl

KREIJ_Zwangersschap_omslag-HD_02.indd 1

Miriam van Kreij

‘Abortus is zo’n precair
onderwerp in mijn
spreekkamer. Nu weet ik
hoe ik het als verloskundige
toch kan bespreken!’

Als je je kindje verliest in de zwangerschap

Als je je kindje verliest
in de zwangerschap
Dit unieke boek is voor jou als je een kindje bent verloren in de zwangerschap. Hoe pril ook, hoelang geleden ook. Misschien ging het bij jou over
een miskraam, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of een abortus. Of
misschien ben je je kindje later in de zwangerschap verloren?
Je kunt je afvragen: hoe kan ik weer verdergaan na zo’n verlies? De impact
van verlies kan namelijk groot zijn en wordt vaak onderschat.
Daarom is dit mooi vormgegeven (ver)werkboek er, vol met prachtige gedichten, uitnodigende vragen en toegankelijke suggesties. Je kunt het alleen
of samen met je partner invullen. Zo maak je er een dierbaar en persoonlijk
bewaarboek van.

Als je je kindje
verliest in de
zwangerschap

persoonlijk
boek om in te
vullen en te
bewaren

R

Miriam van Kreij

02-09-20 10:49
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‘De vele ervaringsverhalen
van vrouwen met een
afgebroken zwangerschap
maken het boek heel
toegankelijk en leesbaar.’
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Auteur is beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in algemene pers en
vakpers
Auteur is veelgevraagd spreker op congressen en
studiedagen
Persmap met extra informatie beschikbaar
Miriam van Kreij
@miriamvk
miskraambegeleidingnederland
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
www.miskraambegeleiding.nl
Nieuwsbrief van Miskraambegeleiding Nederland
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Peter Vandenberghe

Hematologie
Voor de basisarts
€ 39,99 | januari 2022
paperback | vierkleurendruk | 275 x 215 x 15 mm | ca. 240 pp. | nur 870, 871 | isbn 978 94 014 8052 9
Themacode: MJF | S-titel
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Compleet overzicht van
huidige basiskennis

Toegankelijk en diepgravend basiswerk

–

Heden en toekomst van de hematologie

–

Recent onderzoek en evidence-based richtlijnen

Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de
klinische hematologie. Het bundelt alle actuele
basiskennis en ontwikkelingen in de hematologie. Tegelijk wil het inspireren door een blik te
gunnen op toekomstige ontwikkelingen.

Zorgen

–
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Peter Vandenberghe is diensthoofd
van de afdeling Hematologie van
het UZ Leuven en deeltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit
Geneeskunde KU Leuven.

Een must voor studenten in de opleidingen geneeskunde of artsen-specialisten in opleiding.
Maar ook huisartsen, patiënten, gezondheidswerkers en iedereen met interesse voor bloedziekten vinden hier een uitstekend overzicht.
BOEK

eCAMPUS
LEARN

e-BOEK

EXTRA

PPT

Vlot switchen tussen je handboek,
slides, interactieve oefeningen
en extra digitale content dankzij
eCampusLearn.
Ontdek er alles over op
www.ecampuslearn.com
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Voor opleidingen master
geneeskunde, artsen-specialisten
en huisartsen in opleiding, medisch
laboratoriumtechnoloog, biomedische
wetenschappen, verpleegkunde,
andere paramedische richtingen.
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Dominique Haijtema

De heilige graal van leiderschap
Wat de goeroes me nooit vertelden
€ 29,99 | november 2021
hardcover | steunkleur | 240 x 170 x 15,5 mm | ca. 200 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8037 6
Themacode: KJMB | A-titel

LannooCampus_Najaar_2021_BW_DEF.indd 48

20/05/2021 11:52

Persoonlijke lessen
van wereldleiders

49
Leiden

–

Unieke verzameling van het gedachtegoed van
wereldleiders en managementgoeroes

–

Bestsellerauteur

Wat is de essentie van leiderschap? Kan iedereen een leider worden? Waarom zoeken wij
steeds antwoorden buiten onszelf?
Met deze vragen op zak vertrok Dominique
Haijtema zeventien jaar geleden op een internationale expeditie langs leiders als Madeleine
Albright, Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus
of Desmond Tutu. Zij kreeg een knuffel van
Ingvar Kamprad (IKEA), werd streng toegesproken door Jack Welch (GE) en uitgekafferd door
John Kotter. Dominique sprak met Stephen
Covey, dronk koffie met Warren Bennis, belde
met Brené Brown en kreeg privé college van Jim
Collins en Henry Mintzberg.

Dominique Haijtema is psycholoog en journalist. Zij werkte als verslaggever en
redacteur voor kranten als Het Parool en
Het Financieele Dagblad en als freelance
journalist voor tijdschriften als Happinez
of Psychologie Magazine. Dominique was
hoofdredacteur van het Tijdschrift Management Team, schreef columns voor diverse
media en publiceerde een aantal businessboeken. Zij is gastdocent bij AOG School of
Management en geeft schrijftrainingen.

Daarnaast las zij honderden boeken over
management en leiderschap, gaf zelf leiding
en kreeg stevige tegenslag te verwerken. Wat
heeft Dominique van al die gesprekken, omzwervingen en boeken geleerd? Ze heeft in elk
geval de heilige graal gevonden. Hij is zelfs al
die tijd bij haar geweest. Maar dat had niemand
haar verteld.

‘Dit boek maakt alle managementboeken overbodig. Meer dan 1000 jaar
wijsheid in boeiende gesprekken.’
– Michael Pilarczyk
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Veelgevraagd spreker
Lezingen gepland vanaf najaar 2021
Geschikt voor opleidingen
management en (bedrijfs)economie
Dominique Haijtema
www.haijtema.com
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Véronique Bockstal

De vrouw van 1 miljoen
Groeigids voor female founders
€ 29,99 | september 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 800, 801 | isbn 978 94 014 8059 8
Themacode: KJH | A-titel
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–

Doorbreek het omzetplafond van 1 miljoen

–

Van kleine onderneemster naar CEO

–

Doe-boek met concrete inzichten, praktische tips
en handvaten

Vrouwelijke ondernemers zijn in de minderheid.
Ze starten minder snel een bedrijf, blijven langer
zonder medewerkers, vragen en krijgen minder
financiering.
Het ontbreekt hun nochtans niet aan passie,
ambitie en talent om te scalen. Ondernemen is
nu eenmaal niet gendergebonden. Als vrouwen
extern kapitaal ophalen, presteren ze zelfs beter
dan mannelijke ondernemers. Investeerders
laten dus heel wat potentieel gewin op tafel
liggen door hen links te laten liggen bij hun
investeringsbeslissingen.

51
Leiden

Bedrijfsboost voor
vrouwelijke ondernemers

Véronique Bockstal sprong na een corporate
carrière in het ondernemerschap. Tijdens
haar start-up journey en na de verkoop
van haar bedrijf onderzocht ze waarom te
veel onderneemsters, zoals zijzelf, nooit de
kaap van €1 miljoen omzet halen. Samen
met hogeschool UCLL richtte ze de Female
Founders Academy op om female founders
de hefbomen aan te reiken om hen naar en
voorbij die mijlpaal te helpen. Véronique is
ook gastdocente marketing, ondernemeren leiderschap aan UCLL.

In dit boek richt de auteur zich tot onderneemsters die de ambitie hebben om naar een omzet
van €1 miljoen en meer te schalen maar zoeken
naar de juiste hefbomen om die eerste mijlpaal
te bereiken.
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Lezingen gepland vanaf najaar 2021
Geschikt voor opleidingen management en (bedrijfs)economie
Female Founders Belgium
Female Founders Belgium
Female Founders Belgium
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9 789401 477697

Luk Dewulf, Peter Beschuyt

Werken met talent
De gids voor de HR-professional
€ 29,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 10 mm | 200 pp. | nur 807 | isbn 978 94 014 7769 7
Themacode: KJMV2 | S-titel
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Naar schitterende
resultaten met gelukkige
werknemers
Beproefde methode voor werken met talent

–

In de bestseller-reeks Ik kies voor mijn talent

–

Met online tool www.mytalentbuilder.com

Elk bedrijf is op zoek naar talent. Maar de betekenis die aan ‘talent’ wordt gegeven, verschilt
erg van organisatie tot organisatie.
Dit boek reikt de handvatten aan om meteen
met talent in je organisatie aan de slag te gaan.
Daarbij putten de auteurs uit de inzichten van
jarenlang veldwerk bij uiteenlopende organisaties in de profit- en non-profitsector. Met de
online tool op www.mytalentbuilder.com ontdek
je gemakkelijk het talentenprofiel van elke medewerker en leer je hoe je dat op de beste manier kunt inzetten in jouw organisatie. De ideale
methode om in te schatten hoe medewerkers in
een team elkaar kunnen versterken.

Van dezelfde auteur
Ik kies voor mijn talent – toolbox
€ 49,99 | isbn 978 94 014 5165 9
Talentenkaartjes (volwassenen)
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6728 5

Leiden
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Luk Dewulf is pedagoog, talent- en burn-out
coach. In zijn werk zoekt hij op alle mogelijke manieren hoe hij kracht kan losmaken en
ontwikkelen bij individuen en organisaties.
Hij verdiepte zich in positieve psychologie
en talentontwikkeling en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.
Peter Beschuyt is pedagoog en adviseur bij
Kessels & Smit, The Learning Company. Als
procesbegeleider en adviseur ondersteunt
hij organisaties en scholen bij de ontwikkeling en implementatie van een talentgericht
beleid.

22 000 gebruikers in 1700 organisaties,
waaronder Proximus, Umicore,
Johnson&Johnson,…
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Veelgevraagd spreker
@lukdewulf
Kiezenvoortalent.be
Mytalentbuilder.com
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9 789401 480574

Jeroen Naudts & Timothy Desmet

Reinventing HR-data
Wat je medewerkers je niet vertellen
€ 29,99 | januari 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 10 mm | ca. 160 pp. | nur 807 | isbn 978 94 014 8057 4
Themacode: KJMV2, UNC | S-titel
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Krijg je veel mails?
Minder kans op een
burn-out!

55
Leiden

–

Big data inzetten om organisaties én hun
medewerkers sterker te maken

–

Inzichten uit internationaal onderzoek gebundeld

–

Meteen toepasbaar

Big Data en Artificial Intelligence (AI) hebben
de afgelopen 20 jaar verschillende domeinen
een gigantische voorsprong gegeven. Grote
tech-spelers zoals Amazon, Google en Facebook
bewijzen de enorme impact van big data en
AI. Ook op het vlak van HR zijn er tijdens het
afgelopen decennium verschillende innovatieve
analysetools ontwikkeld die ons verrassende
en leerrijke inzichten geven in HR data. Denk
daarbij aan netwerkanalyse, sentimentanalyse
en verregaande deep learning van HR data
binnen bedrijven. Om als bedrijf een toekomst
te blijven hebben in de ‘war for talent’ zal het
cruciaal zijn om de eigen HR data professioneel
te ontginnen.

Jeroen Naudts is Managing Partner van
Starfish Consultancy. Daarnaast is hij ook
onderzoeker aan de Arteveldehogeschool
(Gent).
Timothy Desmet is Doctor in de Psychologie
en Professor in de Gedragseconomie aan
de Vrije Universiteit Brussel en Hult International Business School in London.

Dit boek wil bedrijven inspireren om deze nieuwe inzichten en analyses ook zelf toe te passen.
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Geschikt voor opleidingen HRM,
Leiderschap, Management,
Bedrijfskunde,…
Lezingen en workshops mogelijk
vanaf 2022
@JeroenNaudts
@tidesmet
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Ellen Evenhuis

Ken jezelf, coach jezelf
Meer regie over je leven en relaties – Herziene uitgave
€ 22,99 | oktober 2021
paperback | steunkleur | 220 x 160 x 8 mm | ca. 128 pp. | nur 740, 770 | isbn 978 94 014 8111 3
Themacode: VS, VSA, VSC | A-titel
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Vergroot je zelfinzicht
en word gelukkiger
Geeft heldere inzichten in je eigen functioneren

–

Eenvoudig stappenplan om met jezelf aan de
slag te gaan

–

Met talrijke oefeningen, voorbeelden en
praktijktoepassingen

Waarom zit de ene keer in je leven alles mee en
voel je je in balans, terwijl op andere dagen alles
tegenzit en je jezelf niet in evenwicht voelt? In
hoeverre beïnvloeden bepaalde gebeurtenissen
en bijbehorend gedrag elkaar? Dit boek leert je
op praktische wijze zelf de regie in handen te
nemen voor de omgang met jezelf én met anderen, op het werk, met vrienden of thuis. Om
te snappen hoe je deze relaties vormgeeft, is
het belangrijk om eerst meer inzicht te krijgen
in jezelf.
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Ellen Evenhuis is personal coach/counselor en
begeleidt mensen met ontwikkelingsvragen
op het gebied van leiderschap en loopbaanvraagstukken tot inspiratie en zingeving en
geeft mindfulnesstrainingen.

Ken jezelf, coach jezelf is een mooi
voorbeeld van evidence-based practice.
Wetenschappelijke psychologische
theorieën zijn omgezet in eenvoudige
taal en heldere tekeningen. Om zo mee
aan de slag te gaan! Dit boek misstaat
zeker niet op de literatuurlijst van hbostudenten.

Ken jezelf, coach jezelf vergroot de kennis over
jezelf en geeft op een toegankelijke manier een
blauwdruk van je eigen psychisch functioneren.
Een eenvoudig stap-voor-stap model leert je
met jezelf aan de slag te gaan aan de hand van
talrijke oefeningen, voorbeelden en vragen.
Voorzien van casussen en een inkijkje in de
praktische toepassing.

– Leontien Vreeburg, Lectoraat Jeugd en Opvoeding
(De Haagse Hogeschool)
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Auteur is beschikbaar voor interviews
Uitgebreide promotiecampagne in algemene
pers en vakpers
Persmap met extra informatie beschikbaar
Ellen Evenhuis (500+ connecties)
@EllenEvenhuis
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van LannooCampus
www.ellenevenhuis.nl
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9 789401 480635

Rik Moons

Domme vragen bestaan wel
En actief luisteren is supersimpel
€ 29,99 | januari 2022
kartonbord | steunkleur | 240 x 170 x 14,5 mm | ca. 160 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8063 5
Themacode: JMHC, KJMB | A-titel
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Betere gesprekken voeren.
Thuis en op het werk
Uniek model voor topvragen op maat

–

Beter leren luisteren voor een effectief gesprek

–

Met voorbeelden van hoe het wel én niet moet

Het geheim van een geslaagd gesprek is: luisteren. Het klinkt tegenstrijdig, maar je boekt sneller vooruitgang wanneer je langer luistert. Kunnen luisteren is essentieel om een gesprek tot
een goed einde te brengen. Maar hoe begín je
aan een gesprek? Dat doe je met één absolute
topvraag die de rest van het gesprek stuurt.
In Domme vragen bestaan wel legt communicatiespecialist Rik Moons uit hoe je een gesprek
voorbereidt, aanknoopt en succesvol beëindigt.
Dat kan gaan om een gesprek met je baas, een
zakenrelatie of je partner. In drie stappen leert
het model van Rik Moons jou om efficiënt en
effectief gesprekken te voeren.
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Rik Moons doceert communicatie en leiderschap aan de Universiteit Gent en is
professor aan EMS-Odisee (KU Leuven)
in Brussel. Hij is een boeiend verteller en
een veelgevraagd spreker, die meer dan
150 lezingen per jaar geeft. Met zijn bedrijf
MoonsManagement geeft hij sinds 2010
sales- en leiderschapstrainingen. Daarvoor
werkte hij een kwarteeuw in de farmaceutische sector, waar hij opklom van vertegenwoordiger naar directielid.

Van dezelfde auteur
Waarom uw oplossing het probleem is
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6370 6
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Voor opleidingen communicatie,
psychologie, bestuurskunde, bedrijfskunde en management
@MoonsManagement
www.MoonsManagement.be
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Hans Dobbelaere

Groeispurt
Maturiteit als duurzaam concurrentievoordeel
€ 29,99 | november 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 15 mm | ca. 240 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 8065 9
Themacode: KJB | S-titel
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Model om je bedrijf
duurzaam te laten groeien

Diepgaande vernieuwing van beproefde
leiderschapspraktijken

–

Toegankelijke structuur in 6 trappen

–

Gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk

In een wereld waar alles in sneltempo verandert,
zijn ondernemingen en organisaties verstrengeld tot bedrijfsecosystemen met voortdurend
veranderende actoren en verschillende rollen
(designer, producent, marketeer, dirigent, klant,
etc.).
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Hans Dobbelaere is een management consultant, coach en docent met internationale
ervaring in organisatiekunde, leiderschap,
business intelligence, strategievorming en
transformaties.

Als alles in beweging is, hebben bedrijfsleiders
en managers meer nodig dan visie, strategisch
inzicht en lef om meerwaarde te creëren en de
continuïteit van het bedrijf te verzekeren.
Net als in de pedagogie wordt gesproken over
groeien naar volwassenheid, kunnen we bij
bedrijven spreken over groeien naar organisatorische maturiteit.
Met dit boek reikt de auteur een beproefde
en gemakkelijk toepasbare oplossing aan om
gestaag te groeien in andere dimensies dan de
economische zonder deze laatste uit het oog
te verliezen. Door te groeien in maturiteit wint
het bedrijfsecosysteem aan wendbaarheid en
kan het vlot inspelen op veranderingen in de
omgeving.
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Lezingen gepland vanaf najaar 2021
Geschikt voor opleidingen management en (bedrijfs)economie
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Katrien Merckx, Tatjana Raman

De power van post
Waarom paper mail hyperrelevant is in een digitale wereld
€ 29,99 | december 2021
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 803 | isbn 978 94 014 8055 0
Themacode: KJSJ | S-titel
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Nieuwe waardering voor
de folders in je
brievenbus
Onverwachte benadering voor meer impact

–

Boordevol voorbeelden

–

Op basis van resultaten van recente studies

In tijden van steeds toenemende digitalisering
lijkt de ouderwetse brievenpost stilaan een anachronisme. Nochtans willen veel merken niets
liever dan letterlijk bij mensen binnenkomen.
Klassieke folders en leaﬂets doen precies dat.
In dit boek leggen de auteurs uit hoe je paper
mail inzet voor maximale impact. In een inspirerend verhaal tonen ze dat in home advertising
een volwaardige plaats verdient in de strategie,
ook in communicatie gericht op millennials.
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Tatjana Raman is Head of Media Intelligence
bij bpost media. Ze heeft een brede kijk
over verschillende media heen dankzij
jarenlange ervaring bij grote mediaspelers.
Bij bpost heeft ze deze kennis uitgebreid
met sectoriële inzichten om merken nog
beter te inspireren.
Katrien Merckx is Relationship & Sales
Manager Communication Agencies bij
bpost media. Ze is de eerste inspiratiebron
voor creatieve agentschappen op vlak van
In-Home advertising.
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Geschikt voor opleidingen Marketing
en communicatie
Katrien Merckx
Tatjana Raman
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Business Boox Volume 1
De zachte weg, 50 lessen voor ondernemers en On it
€ 120,00 | verschenen
andere uitvoering | 255 x 200 x 90 mm | ca. 900 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 7703 1
Themacode: KJMB | S-titel
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De ideale vakantielectuur
voor ondernemers

Drie toptitels in één

–

Exclusief ontworpen box

–

Beperkte oplage

Business Boox bundelt drie topboeken met de
scherpste inzichten in management, leiderschap
en ondernemen. Ontdek de succesformules
van Jürgen Ingels, Olympisch ondernemer Ann
Simons en jonge wolf Eline Goethals in deze
exclusieve box.
Start-uptovenaar Jürgen Ingels onthult zijn lessons learned als topondernemer. Hij geeft concrete en praktische tips over hoe je je bedrijf
naar het volgende niveau tilt.
Na haar olympische medaille in 2000 ging Olympisch ondernemer Ann Simons het gevecht aan
op opnieuw iemand te worden in een bedrijfswereld die niet op haar zat te wachten. Wie ben jij?
Waarom doe je wat je doet? Hoe verwezenlijk je
je dromen? Dit boek is de ideale gids.

Leiden

–

65

Jürgen Ingels is de motor achter verschillende
start- en scale-ups en oprichter van het
SmartFin-fonds dat groeiende bedrijven
financiert en bijstaat.
Ann Simons is een voormalige olympische
judoka. Als oprichter van Wingmen
begeleidt ze jonge ondernemers die onder
de vleugels van de Cronos Groep een
volgende stap willen zetten.
Eline Goethals werkt als Strategy Director
voor FCB Global vanuit Toronto, Canada.
Daarnaast coachte ze reeds meer dan
veertig startende jonge ondernemers bij
Let’s Go Urban Academy.

Jonge wolf Eline Goethals loodst je met haar
werkboek door het hele traject van ondernemen: Je werkt aan je onderneming, maar ook
aan jezelf als ondernemer.
Deze Business Boox biedt je drie boeken, drie
ondernemers en oneindig veel inspiratie.
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Jurgen Ingels
Ann Simons
Eline Goethals
@jurgen_ingels
@goodtalls
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E-books
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Véronique Bockstal

DE VROUW
VAN 1 MILJOEN

Groeigids voor female founders

De heilige graal
van leiderschap

De power van post
Katrien Merckx,

Reinventing HR
data Jeroen Naudts &

De vrouw van
1 miljoen

Dominique Haijtema

Tatjana Raman

Timothy Desmet

Véronique Bockstal

isbn 978 94 014 8038 3

isbn 978 94 014 8056 7

isbn 978 94 014 8058 1

isbn 978 94 014 8060 4

€ 15,99

€ 22,99

€ 22,99

€ 15,99

Domme vragen
bestaan wel

Groeispurt

Andermans zaken

Hans Dobbelaere

Kamal Kharmach

Rik Moons

isbn 978 94 014 8066 6

isbn 978 94 014 8103 8

isbn 978 94 014 8064 2

€ 22,99

€ 12,99

RIK MOONS

domme
vragen
bestaan
wel

EN ACTIEF LUISTEREN
IS SUPERSIMPEL

€ 15,99
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Anderstalig

ELKE VAN HOOF

67

RIK MOONS

Oui, il y a
des questions
idiotes

B
LES BONNES HABITUDES DE TÉLÉTRAVAIL

HT

ET NON, L’ÉCOUTE ACTIVE
N’A RIEN DE COMPLIQUÉ

ELKE VAN HOOF

B

GUIDE
PRATIQUE
À
L’USAG
EMPLOY E DES
ÉS
EMPLOY ET DES
EURS

HT

LES BONNES HABITUDES
DE TÉLÉTRAVAIL

Oui il y a des
questions idiotes

Le pouvoir
du papier

Rik Moons

Katrien Merckx,

Les bonnes
habitudes de
télétravail

isbn 978 23 902 5175 0

Tatjana Raman

Elke Van Hoof

€ 29,99

isbn 978 23 9025 176 7

isbn 978 23 902 5174 3

€ 29,99

€ 25,99
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Herdrukken

68

50 Lessen voor
ondernemers

Borderline Times

Liefde

isbn 978 90 209 9676 0

isbn 978 94 014 2133 1

isbn 978 94 014 6176 4

€ 24,99 | 36e druk

€ 19,99 | 16e druk

Connexion
+ confiance
= acquisition
isbn 978 94 014 6928 9

€ 29,99 | 5e druk

€ 29,99 | 2e druk

Dare to jump
isbn 978 94 014 6688 2

Feedback in
de klas

Geheimen van de
bestuurskamer

Het filosofisch
gesprek

€ 29,99 | 2e druk

isbn 978 94 014 7216 6

isbn 978 94 014 6381 2

isbn 978 94 014 6777 3

€ 25,99 | 3e druk

€ 34,99 | 2e druk

€ 19,99 | 2e druk

Jongens zijn
slimmer dan
meisjes

Lees eerst
de vraag

Leidinggeven
zonder bevelen

isbn 978 94 014 1064 9

isbn 978 90 774 3203 7

isbn 978 90 825 4220 2

€ 19,99 | 2e druk

€ 25,99 | 21e druk

Hoogsensitief
isbn 978 94 014 2669 5
€ 25,99 | 9e druk

€ 24,99 | 9e druk
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Herdrukken

Reach out!

Spookrijders staan
nooit in de file

Taal leren

isbn 978 94 014 1822 5

isbn 978 94 014 4442 2

Wat we kinderen
echt kunnen leren

€ 24,99 | 5e druk

isbn 978 94 014 2635 0

€ 25,99 | 6e druk

isbn 978 94 014 3542 0

€ 19,99 | 7e druk

€ 19,99 | 4e druk

Weg van het
piekeren
isbn 978 94 014 7215 9
€ 22,50 | 4e druk
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