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Trust us.
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Beste lezer,
Met de zomer voor de deur bieden we jou onze extra dikke najaarsaanbieding
aan. Met meer dan dertig nieuwe titels, twee nieuwe reeksen en heel wat
events en acties vullen we de donkerste maanden van het jaar.
–
–
–
–

Boeken die je de verdieping geven die je zoekt bij actuele onderwerpen,
toegankelijk gebracht door dé experten in elk vakgebied.
Twee nieuwe reeksen, die precies die titels groeperen die je nodig
hebt om een totaalbeeld te krijgen van ieder thema.
Ontelbare events, waar we lezers samenbrengen, inspireren, uitdagen.
Originele acties, waarmee we jou prikkelen om mee op de barricaden
te gaan staan voor een betere wereld, of om de schoonheid van het
lerarenberoep te ontdekken.

Sla deze aanbieding open en ontdek wat we jou bieden dit najaar, ga met ons
in gesprek op onze events en 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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Topdokters geven een
inkijk in hun vakgebied
De eerste onderwerpen in de reeks Een dokter spreekt:
Dokter Mathieu Vandenbulcke over psychische
problemen bij ouderen

ɝ

Dokter Koen Schruers over paniekstoornissen

© Tom Palmaers

ɝ

Mathieu Vandenbulcke
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Koen Schruers
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Nieuwe reeks
Een dokter spreekt
Een goede dokter zit niet in een ivoren toren, maar
werkt en leeft voor en met patiënten en zorgvragers.
Een arts die het uiterste uit zijn beroep wil halen, trekt
de wereld in en probeert elke dag zijn eigen werk
beter te maken. Een dokter onderzoekt, verwondert
zich, denkt na, gaat in dialoog. Een dokter spreekt.
In deze reeks denken experten vrijuit over hun eigen
praktijk, over de wereld waarin ze werken, en over
de grote ziektes van onze tijd. Ze maken komaf met
de hardnekkige mythes die er leven over verborgen
ziektes, stoornissen of stereotypen rond ‘de patiënt’.
Het doel: hardnekkige misverstanden uit de wereld
helpen over wat goede zorg kan zijn, getuigen over
de kracht van patiënten en andere vormen van
behandeling en herstel, en de verwondering van
medische vooruitgang uitdragen.
Een dokter spreekt ontrafelt de clichés achter
ziektebeelden en toont hoe artsen en patiënten elkaar
kunnen vinden. Bovenal is het een blik op hoe een
beter begrip van onze gezondheidssector tot betere
zorg leidt.
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9 789401 487405

Mathieu Vandenbulcke

Rimpelingen in het hoofd van ouderen
Over psychische problemen, het brein en het leven. Een dokter spreekt
€ 25,99 | november 2022
paperback | zwart-wit | 230 x 150 x 25 mm | ca. 296 pp. | nur 895, 740 | isbn 978 94 014 8740 5
Themacode: MKJ, MKL, VFJG, VFJQ, VFJB6, MKJD | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8814 3 | € 14,99
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ɝ

Verhalen uit de praktijk gekoppeld aan
medische inzichten

ɝ

Vertrekt vanuit symptomen, niet vanuit
ziektecategorieën

ɝ

Positief en hoopvol verhaal

Oud worden en helder van geest blijven:
iedereen droomt ervan maar het is niet aan
iedereen gegeven. In dit boek ontdek je wat
er allemaal kan mislopen in het hoofd van
ouderen. Aan de hand van meeslepende gevalsbeschrijvingen ervaar je aan den lijve wat
mensen op latere leeftijd kunnen meemaken.
Dit boek koppelt hun herkenbare, maar soms
ook verrassende, verhalen uit de praktijk aan
een ruime kennis over geestelijke gezondheid en de werking van het brein bij ouderen.

7
Zorgen

Een unieke inkijk in
het hoofd van ouderen

Mathieu Vandenbulcke is ouderenpsychiater en
gewoon hoogleraar neurowetenschappen
aan de KU Leuven. Hij is directeur van het
internationaal vermaarde Leuven Brain
Institute. Hij is bovendien bekend uit
Topdokters (VIER).

Rimpelingen in het hoofd van ouderen is een
diep menselijk verhaal over de uitdagingen
die horen bij het ouder worden. Het boek
wil vooroordelen over ouderen uit de weg
ruimen door inzicht te verschaffen in het
ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

Veelgevraagd spreker
Ruime persaandacht
Lezingen mogelijk vanaf
najaar 2022
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9 789401 482462

Koen Schruers, Saskia Broeckx

Paniek
En hoe het aan te pakken. Een dokter spreekt
€ 25,99 | januari 2023
paperback | zwart-wit | 230 x 150 x 18 mm | ca. 200 pp. | nur 895, 740 | isbn 978 94 014 8246 2
Themacode: MKJ, MKL, MKM, VFJP | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8813 6 | € 14,99
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ɝ

Nieuwe reeks Een dokter spreekt

ɝ

Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring

ɝ

Mythes en misverstanden ontkracht

Een op de vier Belgen en Nederlanders krijgt
ooit een paniekaanval. Een op de dertig heeft
er jarenlang last van en ontwikkelt een paniekstoornis. Zo komt het dus ongeveer even vaak
voor als diabetes.
Mensen met paniekklachten zoeken naar allerlei
oplossingen, maar komen vaak op de verkeerde
plaatsen terecht, waardoor ze verstoken blijven
van de juiste hulp, terwijl die wel degelijk bestaat. Het resultaat: aanhoudende klachten. Een
beter begrip van het fenomeen paniek kan dat
voorkomen.

9
Zorgen

Naar een broodnodig
beter begrip van paniek

Koen Schruers is arts-specialist in de psychiatrie en gedragstherapeut. Hij is hoogleraar
aan de Universiteit Maastricht en gasthoogleraar aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in angst- en dwangstoornissen
en heeft op dat gebied een internationale
reputatie.
Saskia Broeckx is burgerlijk ingenieur en
schrijft in opdracht van bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland. Ze is gespecialiseerd in wetenschappelijke, technische
en zakelijke onderwerpen die ze vertaalt
voor een breder publiek.

Waarom ontwikkelt iemand een paniekstoornis
en geen maagzweer, hartinfarct of depressie? Waarom hebben vrouwen meer last van
paniek dan mannen, of lijkt dat maar zo? Welke
factoren lokken een paniekaanval uit of maken
hem erger? Hoe onderzoeken we dat? En wat
kunnen we uit die onderzoeken afleiden?
In dit boek put Koen Schruers uit zijn jarenlange
ervaring als arts en onderzoeker. Hij geeft je
een kijkje in de spreekkamer en in het laboratorium, en ontkracht hardnekkige mythes en
misverstanden.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
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Lezingen en gastcolleges
vanaf 2023
PAS Maastricht op 9 en
10 september 2022
Geschikt voor de algemene
opleiding tot arts,
opleidingen gedragstherapie,
kinesitherapie, verpleegkunde
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10
Actualiteit

De essentie van mentale
problemen ontrafeld
Eerste titel in de reeks Kopzorgen:
ɝ

Psychose begrijpen in 33 vragen
door Stijn Vanheule en
Jim van Os

Wordt verwacht:
ɝ

Depressie begrijpen

ɝ

Angst begrijpen

ɝ

Eenzaamheid begrijpen

ɝ

Verslaving begrijpen

Stijn Vanheule
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Actualiteit

Nieuwe reeks
Kopzorgen

11

Kopzorgen ontrafelt de gaten in onze kijk op
geestelijke gezondheid, en knoopt ze weer aan
elkaar tot een heldere blik. Ze scheidt het kaf
van het koren van de wetenschappelijke kennis,
en geeft antwoorden op de grote vragen die we
ons stellen over psychische problemen.
In deze reeks bundelen topexperten uit de
geestelijke gezondheidszorg, gecureerd
door Stijn Vanheule en Jim van Os, hun
praktijkervaring en hun wetenschappelijke
expertise om een nieuwe blik op behandeling,
normaliteit en herstel te krijgen. Alleen zo, met
een open kijk en een voortdurend gesprek over
wat psychische problemen écht betekenen
in onze maatschappij, kunnen we een einde
maken aan de stigma’s en stereotypen die de
geestelijke gezondheidszorg teisteren.
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Stijn Vanheule, Jim van Os

Psychose begrijpen
in 33 vragen
€ 25,99 | september 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 15 mm | ca. 200 pp. | nur 895, 740 | isbn 978 94 014 8406 0
Themacode: JM | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8815 0 | € 14,99
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Hoe voelt een psychotische
ervaring echt?
Duidelijke antwoorden op herkenbare vragen

ɝ

Dé psychose-autoriteiten uit Vlaanderen
en Nederland

ɝ

Totaalbeeld met aandacht voor psyche, brein,
en context

Wat zijn psychotische ervaringen? Is psychose
een hersenziekte? Is levenslang medicatie
gebruiken noodzakelijk, en is psychotherapie
wel zinvol? Kan ook een trauma leiden tot een
psychose? Is iemand met een psychotische problematiek gevaarlijk voor zijn omgeving, of voor
zichzelf? En hoe herstel je van een psychose?
In heldere taal scheppen gerenommeerde
experten Stijn Vanheule en Jim van Os samen
duidelijkheid in de grootste misverstanden en
vragen die we onszelf al te vaak stellen over
psychose en normaliteit.

Zorgen

ɝ

13

Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit
Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd
Lacan-kenner, een expert op vlak van
psychoses en psychiatrische diagnostiek,
bestuurder van PsychoseNet België, en
veelgevraagd spreker in Vlaanderen en
Nederland.
Jim van Os is hoogleraar psychiatrie aan de
universiteit van Utrecht, lid van de KNAW,
Fellow van King’s College London en
voorzitter van PsychoseNet Nederland.

Vanuit concrete vragen, de meest recente
wetenschappelijke bevindingen en praktijk
ervaringen bespreekt dit boek wat psychotische
ervaringen precies zijn, hoe ze ontstaan, en op
welke manier ze het best behandeld worden.

Van dezelfde auteurs
Waarom een psychose niet zo gek is
isbn 978 94 014 7767 3 | € 25,99
We zijn God niet
isbn 978 94 014 8100 7 | € 29,99

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
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Beide auteurs zijn veelgevraagd
spreker en bekend uit de media
Lezingen mogelijk vanaf najaar 2022
@StijnVanheule
@JimvanOs1
Psychosenet.be
Psychosenet.nl
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9 789401 482455

Linus Vanlaere

Zorgen zonder je hart te verliezen
Hoe zorgdragers moeilijke keuzes maken, hoe ze betrokken blijven en
hoe praten daarbij helpt
€ 25,99 | september 2022
paperback | zwart-wit | 210 x 148 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 895 | isbn 978 94 014 8245 5
Themacode: MBP | S-titel
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ɝ

Hoe blijf je volhouden in moeilijke
omstandigheden?

ɝ

Zeven vaardigheden om dilemma’s aan te pakken

ɝ

Doorspekt met cases en getuigenissen

Als zorgverlener in het zorg- en welzijnswerk
word je meer dan ooit dagelijks met keuzes
geconfronteerd die een grote impact hebben op
de zorgontvanger in zijn relaties. Af en toe zijn
het moeilijke keuzes die je blijven bekommeren:
wat betekent ‘goed’ doen hier? Soms gaat het
zelfs om onmogelijke keuzes waarbij je niet het
gevoel hebt te kunnen kiezen of zelfs goed te
doen. Op de duur dreig je je ‘hart’ te verliezen:
je bekommernis voor anderen en daarmee ook
je goesting.
Zorgen zonder je hart te verliezen wil deze dynamiek doorbreken en brengt een alternatieve
aanpak naar voren door middel van een open
gesprek. In dialoog gaan met anderen, met de
zorgontvanger en zijn context, maar ook met
collega’s, brengt je in voeling met wat er echt
toe doet. Dit gesprek helpt om keuzes te maken
die je verbinden met degene voor wie je het
allemaal doet.

15
Zorgen

Moeilijke keuzes maken
als zorgverlener: hoe een
open gesprek helpt

Linus Vanlaere is zorgethicus verbonden aan
het zorgethisch lab sTimul, de opleiding
verpleeg- en vroedkunde en het Experisecentrum Zorginnovatie (VIVES). Aan de
KU Leuven is hij vrijwillig wetenschappelijk
medewerker. Via het collectief
‘Transformatie in zorg’ zet hij mee in op
diepgaande verandering in zorgorganisaties.

Van dezelfde auteur
Ondeugende zorg
isbn 978 94 014 7206 7 | € 22,50
Gekkenwerk
isbn 978 94 014 5182 6 | € 25,99

Marketing
ɝ
ɝ

Lezingen, gastcolleges mogelijk vanaf
najaar 2022
Voor opleidingen gezondheidszorg,
verpleegkunde, geneeskunde,
welzijnswerk, management in de zorg

LannooCampus_Najaar_2022_BW_DEF.indd 15

19/05/2022 09:59

9 789401 482547

Bart Depreitere

Spinal Surgery for Physiotherapists
€ 29,99 | verschenen
paperback | zwart-wit | 210 x 140 x 8 mm | 96 pp. | nur 895 | isbn 978 94 014 8254 7
Themacode: MBP | S-titel | Verschijnt in het Engels
E-BOOK: isbn 978 94 014 8818 1 | € 22,99
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De rol van chirurgie
in behandeling van
de ruggengraat
Volledig overzicht van de belangrijkste
ingrepen en pathologieën

ɝ

Alle technieken toegankelijk gemaakt
voor niet-chirurgen

ɝ

Unieke multidisciplinaire blik op
behandelingstrajecten

Fysiotherapeuten en revalidatieartsen worden
in regel ingeschakeld na operaties. Toch is
inzicht in de specifieke keuzes voor bepaalde
ingrepen, in betekenisvolle alarmtekens voor
specifieke pathologieën en voor de beste specifieke nabehandeling bij uitstek in de wervelkolom ook voor hen onontbeerlijk. Een groot deel
van het welslagen van een chirurgische ingreep
ligt in de kwaliteit van de therapie voor en na de
operatie. Het is ook belangrijk dat alle zorgverleners dezelfde vocabulaire spreken en dezelfde
informatie aan de patiënt geven.

Zorgen

ɝ

17

Bart Depreitere is ondervoorzitter van de
Spine Society of Belgium, coördinator van
het KCE-project ‘Zorgpad lage rugpijn’
en coördinator van het consortium dat de
implementatie van het zorgpad begeleidt
in opdracht van de FOD. Daarnaast is hij
staflid neurochirurg aan de Universitaire
Ziekenhuizen Leuven en is er voorzitter van
het multidisciplinaire zorgprogramma. Hij
is professor aan de KU Leuven en doceert
neurochirurgie en wervelkolompathologie.
Zijn onderzoek richt zich op fysiologie en
biomechanica van traumatisch hersenletsel.

Spinal Surgery for Physiotherapists legt chirurgische redeneringen en technieken uit op
een toegankelijke manier voor niet-chirurgen,
waarbij het hele vakgebied op een beknopte
en uitgebreide manier aan bod komt. Het legt
de brug tussen medische specialisatie en de
praktische doelen van revalidatie. Daarnaast
biedt het een perspectief op multidisciplinaire,
gezamenlijk gedragen en een coherente aanpak
die patiënten een helder beeld van hun herstelproces kan bieden. Dit boek is een must-have in
de spinale revalidatiepraktijk.

Marketing
ɝ
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Voor opleidingen kinesitherapie,
revalidatiewetenschappen,
fysische geneeskunde
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9 789401 484039

Jo Vandeurzen, Stef Steyaert

Geïntegreerde zorg
Werken aan samenwerken
€ 29,99 | september 2022
hardcover | steunkleur | 240 x 170 x 30 mm | ca. 296 pp. | nur 860, 870 | isbn 978 94 014 8403 9
Themacode: MBPA, MBP, LNTJ, KCVJ, MBN, MBF | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8819 8 | € 15,99

LannooCampus_Najaar_2022_BW_DEF.indd 18

19/05/2022 10:00

Hét basisboek over
de zorg van morgen
Over netwerken, tools en profielen
die de zorg nodig heeft

ɝ

Verbindt inzichten uit praktijk en
theorie over de hele sector

ɝ

Doorspekt met illustraties en
concrete verhalen

De zorg in ons land is nog steeds van een hoog
niveau. Maar meer en meer wordt duidelijk
dat het systeem in al zijn voegen kraakt. De
oorzaak: het is nog steeds te veel gericht op
genezen, eerder dan op ‘zorg dragen’ voor
mensen. Vrijwel iedereen, van beleidsmensen tot
praktijkmensen, pleit voor geïntegreerde zorg
als de weg vooruit, maar de kloof tussen woord
en daad blijkt wel heel weerbarstig te zijn.

Zorgen

ɝ

19

Jo Vandeurzen is voormalig Vlaams minister
bevoegd voor welzijn, volksgezondheid en
gezin.
Stef Steyaert is verandermanager voor de
reorganisatie van de eerstelijnszorg in
Vlaanderen. Hij is oprichter van WhoCares?,
een consultancybedrijf dat zich richt op
samenwerking in zorg en welzijn.

In dit boek kijken 25 experten uit alle hoeken
van de zorg – vanuit de concrete realiteit van
wat zich vandaag afspeelt in het zorg- en welzijnslandschap – naar wat er wél al kan en naar
wat er nog meer mogelijk is.

Marketing
ɝ
ɝ
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ɝ
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Grootse voorstelling ism WhoCares?
Geschikt voor alle mogelijke
zorgopleidingen: van maatschappelijk
werker tot arts, zowel basisopleidingen
als navorming
@JoVandeurzen
@ststeyaert
Stef Steyaert

19/05/2022 10:00

De zorg van de toekomst
‘Integrale zorg’ is een samenspel:
van beleidsmaatregelen, budgettair
de juiste incentives te installeren,
strategische keuzen in raden van
bestuur, uitrollen van acties door
overtuigde managers, vormen
van netwerken, verwerven van
vaardigheden en competenties.
Het is uit de comfortzone treden
en kiezen voor leiderschap.
Bovenal is het kiezen voor een
samenleving waarin menselijkheid,
leren leven met onvolkomenheid en
respect voor de menswaardigheid
van elke mens, de organisatie van
zorg en welzijn moeten inspireren.
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De visie van

21
Zorgen

Saloua Berdai Chaouni

Karel de Grote Hogeschool en
Vrije Universiteit Brussel

Stefaan Berteloot

Zorggezind

Liesbeth Borgermans

Universiteit Gent en
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Ronny Bruffaerts

KU Leuven en University of Michigan

Anja Declercq

LUCAS (KU Leuven) en Steunpunt
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Stef Decoene

Vrije Universiteit Brussel

Luc Deneffe

De Wissel vzw

Yvonne Denier

KU Leuven

Ri De Ridder

Riziv

Sandra Derieuw

CM

Johan Hellings

AZ Delta en UHasselt

Leen Heylen

Thomas More hogeschool

An Tanghe

Diverge

Herwig Teugels

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

Jean-Pierre Van Baelen

OLO-Rotonde vzw, algemeen ziekenhuis
Klina vzw en Bethanië vzw in Genk

Lieve Van den Block

VUB en UGent

Hendrik Van Gansbeke

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Luc Van Gorp

CM

Olivia Vanmechelen

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

Gijs Van Pottelbergh

KU Leuven en Zorgzaam Leuven

Ida Verleyen

vzw GZA Zorg en Wonen en Zorgnet-Icuro

Inge Vervotte

vzw Emmaüs

Peter Wouters

beweging.net
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9 789401 487412

Ann Demeulemeester

Goed werken in de zorg
Groeien als organisatie met de medewerkers mee aan het stuur
€ 34,99 | november 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 800, 860
isbn 978 94 014 8741 2 | Themacode: MBP, KJM | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8820 4 | € 18,99
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Wendbaar, weerbaar
en werkbaar werken
in de zorg
Theorieën over verandering getoetst
aan de praktijk

ɝ

Drievoudig perspectief: klant, medewerker
en organisatie

ɝ

Blik achter de schermen van een van
de grootste zorgorganisaties

De vergrijzing en allerlei maatschappelijke
evoluties hebben ervoor gezorgd dat ook de
noden in de zorg, van zowel klanten als zorgverleners, sterk zijn veranderd. Familiehulp, een
van de grootste zorgwerkgevers in België, ging
de uitdaging aan om haar werking grondig te
transformeren.

Zorgen

ɝ

23

Ann Demeulemeester staat aan het hoofd
van Familiehulp en is voorzitter van de
Koepelorganisatie Zorggezind. Voordien
was zij algemeen secretaris van ACW
(nu Beweging.net). Dit boek is de neerslag
van het werk van alle medewerkers van
Familiehulp.

Goed werken in de zorg is de neerslag van een
enorme transformatie van een strak hiërarchische organisatie tot een wendbare en moderne
onderneming, klaar voor de toekomst. Daarbij is
het een blauwdruk en gids voor elke organisatie
door de troeven en valkuilen van een intense organisatieverandering – groot of klein, profit en
non-profit – om te kiezen voor verandering naar
meer zelfsturing, werkbaar werk en de nodige
soepelheid.

Marketing
Met getuigenissen van medewerkers
en onafhankelijke groei-experten

ɝ
ɝ

ɝ
ɝ
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Lezingen mogelijk vanaf najaar 2022
Geschikt voor opleidingen Management, Gezondheidsmanagement,
Human Resources, Arbeidsorganisatie
Familiehulp
@Familiehulpvzw
Familiehulp.be
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Trust us.
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publishers.
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9 789401 482059

Bea Van Robaeys, Siene Van Hoorick, Vicky Lyssens-Danneboom

Van zoekende student tot gedreven professional
Community Service Learning: een ervaringsgerichte onderwijsvorm
€ 29,99 | september 2022
paperback | zwart-wit | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 8205 9
Themacode: JNT | S-titel
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De onderwijsprofessional
van de toekomst
Alles over Community Service Learning

ɝ

Hoe draagt onderwijs bij tot een betere
samenleving?

ɝ

Uitgewerkte cases en best practices

Hoe kan je studenten in het veld van welzijn
en onderwijs voorbereiden voor een complexe
toekomst in een diverse werkelijkheid? Wat
moeten toekomstige professionals in welzijn en
onderwijs kunnen? En hoe leer je hen dat?
Van zoekende student tot gedreven professional breekt een lans voor nieuwe vormen van
pedagogiek waarbij studenten leren door zich
te engageren in de samenleving zelf. Ze gaan
in verbinding met hun toekomstig doelpubliek,
leren zelf veranderen en transformeren, en
ontwikkelen zowel hun persoonlijke als professionele identiteit. Ook als docent ervaar je zelf
de kracht van verbinding, en leer je door nieuwe
ogen naar de samenleving en je eigen professionaliteit te kijken.
Dit boek wil de lezer inspireren door de mogelijkheden van Community Service Learning van
dichtbij te laten zien en voelen, voor studenten
en docenten zelf. Deze pedagogiek vraagt veel
engagement maar opent ook de weg om zelf
met meer veerkracht in het eigen onderwijswerk
te staan: docenten ervaren zelf de kracht van
verbinding, leren door nieuwe ogen naar de
samenleving en professionaliteit te kijken. Ze
dragen doorheen de onderwijspraktijk zelf bij
tot positieve veranderingen in de samenleving.

Leren
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Bea Van Robaeys is doctor in het sociaal werk,
onderzoeker in het Expertisecentrum voor
Krachtgericht Sociaal Werk en docent in
de opleiding sociaal werk aan de Karel de
Grote Hogeschool. Ze verricht onderzoek
naar armoede en superdiversiteit in de
samenleving en naar innovatieve, interdisciplinaire methodieken in het veld van sociaal
werk, onderwijs en opleiding.
Siene Van Hoorick is pedagoog en werkt als
lector en onderzoeker in de educatieve
bachelor secundair onderwijs aan de
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.
Ze stond aan de wieg van het CSL-project
Buddy@School.
Vicky Lyssens-Danneboom is doctor in de
sociologie en werkt als onderzoeker in
het Expertisecentrum voor Krachtgericht
Sociaal Werk van de Karel de Grote
Hogeschool.

Voor opleidingen sociaal werk,
pedagogiek, orthopedagogie,
lerarenopleiding
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9 789401 479370

Elke D’hoker

Leerlingen en literatuur
Hoe vaardige lezers vormen
€ 25,99 | november 2022
paperback | zwart-wit | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 7937 0
Themacode: JNT | S-titel
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ɝ

Stappenplan met concrete suggesties
voor lespraktijk en leestips

ɝ

Genuanceerde blik op de nieuwste leermodellen

ɝ

Speciale aandacht voor de waarde
van het kortverhaal

In het huidige talenonderwijs is de plaats van
literatuur geen evidentie. Maar literatuuronderwijs vormt niet alleen vaardige lezers, het
draagt ook bij tot de talige, kritische, persoonlijke, culturele en esthetische ontwikkeling van
jongeren.

29
Leren

Geef literatuur een
centrale plaats in
het onderwijs

Elke D’hoker is als hoogleraar
verbonden aan het departement
literatuurwetenschap van
de KU Leuven. Ze doceert
vakken over Engelse literatuur,
literatuurwetenschap en
literatuuronderwijs.

Om die waar te maken, is een leesbevorderend
literatuuronderwijs nodig. Leerlingen en literatuur pleit er daarom voor om literatuur – in
brede zin – een centralere plaats te geven in
het talenonderwijs, zowel bij de vreemde talen
als bij het Nederlands. Dit boek verwerkt de
nieuwste didactische methodes in het literatuuronderwijs tot een handig stappenplan om
met literaire teksten aan de slag te gaan in de
eigen klaspraktijk en bij vakoverschrijdende
samenwerking.

Voor opleidingen lerarenopleiding,
taal-en letterkunde, NT2
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N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser, S. Whitson

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties
Life Space Crisis Intervention
€ 44,99 | september 2022
paperback | zwart-wit | 240 x 170 x 19 mm | ca. 324 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 8652 1
Themacode: JNT | S-titel
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Vernieuwde editie
van internationaal
standaardwerk

31
Leren

ɝ

Totaalbeeld van Life Space Crisis Intervention

ɝ

Nederlandse vertaling van internationaal
gewaardeerd boek

ɝ

Theorie concreet gemaakt in vele en volledig
uitgewerkte voorbeelden

Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’,
gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke
opdracht. Grenzen worden overtreden, intense
emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er
wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij
weten niet altijd hoe de situatie te hanteren.

N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser en
S. Whitson zijn verbonden aan
The Institute of Life Space Crisis
Intervention in de Verenigde Staten.

Deze vernieuwde editie van het standaardwerk
brengt met Life Space Crisis Intervention (LSCI)
een methodiek naar voren die toont hoe iemand
gericht met heftige reacties moet omgaan, op
welke manier een relatie met een jongere wordt
opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch
doorlopen van de verschillende LSCI-fasen
worden conflicten gehanteerd als leermoment,
eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot
zelfregulerend gedrag te brengen.

Word al 20 jaar over heel
de wereld gebruikt

Marketing
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Voor opleidingen sociaal-agogisch
werk, (ortho)pedagogiek, psychologie
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9 789401 487450

Marc Mathyssen, Joke Gevaert

Elke leraar zorgleraar
In het basisonderwijs
€ 22,50 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 8 mm | ca. 128 pp. | nur 840, 847 | isbn 978 94 014 8745 0
Themacode: JNT | S-titel
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Nieuwe aanpak voor zorg
op school en in de klas
Creëren van een ondersteunende schoolomgeving

ɝ

Effectieve zorg in de klas zelf

ɝ

Centrale rol van de leraar, ondersteund
door de zorgcoördinator

Zorgvragen in de klas nemen alsmaar toe. Leerkrachten twijfelen soms aan eigen deskundigheid terwijl goed lesgeven de beste leerhulp is
die je kinderen kan geven. Dus ja, zorg is zeker
noodzakelijk, maar laat het wel warme zorg zijn.
Zorgen voor mensen gaat over authentiek zijn,
verbinding maken en er echt zijn voor de ander.
Ieder kind heeft recht op zorg. Ieder kind, hoe
afwijzend ook, wil slechts één ding: geef mij niet
op, zie mij. Een oproep aan élke leraar.

Leren
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Marc Mathyssen heeft jarenlange ervaring in
het basisonderwijs als leerkracht, nascholer,
pedagogisch begeleider, als gastdocent in
hogescholen en als medewerker van het
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
(CEGO) aan de KU Leuven.
Joke Gevaert is vormingsmedewerker bij
het CEGO aan de KU Leuven. Eerder gaf
ze les en was ze zorgcoördinator in het
basisonderwijs.

Elke leraar zorgleraar wil je mee laten nadenken
hoe jouw basisschool een zorgzame school kan
zijn. Met zorg die frisse accenten krijgt en die
goed is voor allen die op school betrokken zijn:
leerlingen, leerkrachten, ouders en externen.

Marketing
ɝ
ɝ
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Geschikt voor lerarenopleiding
basisonderwijs, Banaba Zorg
Opleidingen bij CEGO vanaf
najaar 2022
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9 789401 487474

Jeltsen Peeters

Zelfregulerend leren
Hoe? Zo!
€ 29,99 | september 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 840, 846 | isbn 978 94 014 8747 4
Themacode: JNT | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8748 1 | € 22,99
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Alles over
zelfregulerend leren

35
Leren

ɝ

Toegankelijk naar de klaspraktijk gebracht

ɝ

Voor elke leersituatie, in elk vak, en met
elke leerling

ɝ

Voor elke onderwijsprofessional, beginners
én gevorderden

Zelfregulerend leren is heel actueel. Het
aanleren van zelfregulerende vaardigheden is
namelijk één van de meest onderbouwde én
doeltreffende interventies die je in je klas kan
doorvoeren. En toch … Door een wildgroei aan
definities – met elk hun eigen methodieken en
doelgroepen – zie je door de bomen het bos niet
meer. Wat is zelfregulerend leren nu? En wat is
je rol als leraar dan?

Jeltsen Peeters specialiseerde zich als wetenschappelijk onderzoeker aan de aan de Vrije
Universiteit Brussel in zelfregulerend leren
en onderwijsinnovatie. Nu werkt ze voor de
Pedagogische Begeleidingsdienst van GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en
geeft ze met veel enthousiasme haar passie
en kennis over zelfregulerend leren door.

Dit boek neemt je op toegankelijke wijze mee
doorheen de schat aan kennis die bestaat over
zelfregulerend leren. Het beschrijft precies
wat jij nodig hebt om vertrekkende vanuit jouw
eigen aanpak straks nog meer resultaat te boeken, en dat met al jouw leerlingen.
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Geschikt voor opleidingen
lerarenopleiding, onderwijskunde,
pedagogiek, agogiek, orthopedagogie,
psychologie en in vormingen van
pedagogische begeleidingsdiensten
Jeltsen Peeters
https://nl.attheheartoflearning.com/
(Nederlandse versie)
https://attheheartoflearning.com/
(algemene versie)
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9 789401 485913

Jordi Casteleyn, Astrid Geudens, Kirsten Schraeyen, Helena Taelman,
Marit Trioen, Mathea Simons, Tom F.H. Smits

Taal in de klas
Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten
€ 25,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 8591 3
Themacode: JNT | S-titel
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Kinderen met
taalproblemen beter
ondersteunen
Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten

ɝ

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

ɝ

Kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, iedereen
heeft vroeg of laat een leerling met nood aan
taalsteun in de klas. Taal in de klas vertaalt de
best onderbouwde wetenschappelijke inzichten
naar zes handige bouwstenen voor het opzetten van taaltrajecten. Op deze manier krijgen
leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende
beheersen extra leerkansen.
Dit boek focust expliciet op het volledige
leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met
secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen
naar wie zwak zou scoren op de taalscreening
voor kleuters. De zes bouwstenen zijn namelijk
wezenlijk voor de preventie van taalproblemen,
en niet enkel voor de remediëring ervan.

Leren
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Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor
vakdidactiek Nederlands, vakdidactiek
Nederlands niet-thuistaal en het
postgraduaat didactiek Nederlands aan
anderstaligen bij de Antwerp School of
Education (Universiteit Antwerpen).
Astrid Geudens is verbonden aan de
lerarenopleiding van Thomas More
Mechelen-Antwerpen en werkzaam in de
onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek.
Kirsten Schraeyen is als docent en onderzoeker
verbonden aan de opleiding logopedie en
audiologie van Thomas More MechelenAntwerpen en de onderzoekseenheid Orthoen Gezinspedagogiek, KU Leuven.
Helena Taelman is taaldocent aan Odisee in
de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs.
Marit Trioen is onderzoeker aan de Antwerp
School of Education (Universiteit
Antwerpen) en leerkracht van een
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers
bij Portus Berkenboom in Sint-Niklaas.
Mathea Simons is vakdidacticus Frans, Spaans
en meertalig onderwijs bij de Antwerp School
of Education (Universiteit Antwerpen).

Marketing
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Voor opleidingen pedagogiek,
pabo, lerarenopleiding
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Tom F.H. Smits is vakdidacticus Engels, Duits
en CLIL bij de Antwerp School of Education
(Universiteit Antwerpen).
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9 789401 482721

Dirk De Boe, Peter Van de Moortel

De ultieme gids voor transformatie van je school
EduNext
€ 29,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 840, 846 | isbn 978 94 014 8272 1
Themacode: JNT | S-titel
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Realiseer
je droomschool

39
Leren

ɝ

Inspiratie voor onderwijsvernieuwers

ɝ

Drie fasen van verandering

ɝ

Vol voorbeelden uit de praktijk

Heel wat scholen staan de komende jaren
voor een veranderingstraject. Tegelijk zijn
schooldirecties bezorgd over de slaagkans en
de duurzaamheid van zo’n transformatie. Hoe
zorg je dat elk teamlid meestapt in het verhaal?
Op welke manier creëer je een schoolcultuur die
innovatie en transformatie structureel maakt?
In De ultieme gids voor transformatie van je
school van EduNext leer je hoe je een diepe
transformatie in je school aanpakt. Het deelt het
veranderingstraject op in drie essentiële fasen
en biedt via een nieuwe pedagogisch concept
oplossingen voor vele onderwijsuitdagingen.

Dirk De Boe is expert in creativiteit, innovatie
en transformatie. Hij is transformatiecoach
bij vzw EduNext en begeleidt scholen bij
complexe veranderingsprocessen. Hij is
gastdocent aan de banaba schoolontwikkeling bij Odisee.
Peter Van de Moortel is voormalig schoolleider
van basisschool De Leeuw te Zedelgem.
Hij was directeur bij Eekhout Academy en
is internationaal docent. Momenteel is hij
transformatiecoach en kernteamlid bij vzw
EduNext.

Het boek is geïllustreerd met heel wat casussen
van scholen die aan hun transformatietraject
bezig zijn. Daarnaast is het de ideale
inspiratiebron voor elke onderwijsvernieuwer.
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Geschikt voor opleidingen master in
de Pedagogische Wetenschappen,
pabo, banaba schoolontwikkeling,
lerarenopleidingen
Dirk De Boe
Peter Van de Moortel
@dirkdeboe
Dirkdeboe.be
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Rob Martens

Leerlingen intrinsiek motiveren
Waarom we allemaal willen leren
€ 27,99 | september 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 11 mm | ca. 176 pp. | nur 840 | isbn 978 94 014 8090 1
Themacode: JNT | S-titel
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Intrinsieke motivatie als
motor voor beter
onderwijs
Fundamenteel andere kijk op onderwijs

ɝ

Toegankelijk geschreven met aansprekende
voorbeelden

ɝ

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.
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.

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

Van dezelfde auteur
We moeten spelen
isbn 978 94 014 7940 0 | € 27,00
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Geschikt voor lerarenopleidingen
Rob Martens
@profRobmartens
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Grote campagne voor
het lerarenberoep

#100redenen
Doe zelf mee met de actie en surf naar www.100redenen.be
Download de poster. Vul het antwoord in op de vraag ‘Waarom leraar
worden?’ (Ook als je zelf (nog) geen leraar bent). Neem een foto van
jezelf met de poster en plaats hem online met de hashtag #100redenen.
Nomineer een vriend of vriendin – of nog beter: je favoriete leraar – en
tag hem of haar in je bericht! Maak kans op een boekenpakket.
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ɝ

Evenementen in verschillende steden:
startevent op 2 juni in Het Depot in Leuven.
Verdergezet in najaar 2022.

ɝ

www.100redenen.be

ɝ

Posteractie in Vlaamse en Brusselse scholen

43
Leren

100 redenen
om leraar te worden

paperback | steunkleur | 170 x 170 x 35 mm | 312 pp.
nur 840 | isbn 978 94 014 7715 4 | € 25,99
Themacode: JN | A-titel
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Trust us.
We are
publishers.
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Kristof Van Rossem

Vraag raak
Gericht vragen stellen in coaching en communicatie
€ 25,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 810, 730 | isbn 978 94 014 8743 6
Themacode: JMHC | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8749 8 | € 14,99
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ɝ

Helder model

ɝ

Concrete casussen uit de bemiddelingspraktijk

ɝ

Onmiddellijk toepasbaar in elke situatie

Na het lezen van dit boek kan je niet alleen
beter open, korte, heldere vragen stellen.
Je weet ook hoe je met gerichte vragen je
gesprekspartner kan inspireren, ondersteunen
en intellectueel prikkelen.
Tientallen casussen laten je zien hoe je dat
heel concreet doet. Het boek is essentieel
voor iedereen die zo gericht mogelijk wil
communiceren. Na de laatste pagina is je sociale
en professionele leven radicaal anders.

47
Leven

Betere gesprekken
voeren door gerichte
vragen te stellen

Kristof Van Rossem is master in de religiewetenschappen en in de filosofie (KU Leuven).
Hij werkt als zelfstandig trainer in dialoog en
reflectie in profit- en nonprofit-organisaties.
Hij is gespecialiseerd in de kunst van het
vragen stellen en de socratische gespreksvoering. Kristof werkt als lerarenopleider
aan de KU Leuven en is docent beroepsethiek aan de Odisee Hogeschool.

Van dezelfde auteur
Het filosofisch gesprek
isbn 978 94 014 6777 3 | € 19,99
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Lezingen vanaf najaar 2022
www.socratischgesprek.be
www.vraagraak.be
www.hetfilosofischgesprek.be
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Mark Van Bogaert

101 schrijftips die je moest missen op school
Voor meer aandacht, meer respons én meer speeltijd
€ 22,50 | oktober 2022
paperback | zwart-wit | 210 x 135 x 12,5 mm | ca. 200 pp. | nur 810 | isbn 978 94 014 8240 0
Themacode: CBV | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8810 5 | € 11,99
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ɝ

Bundelt ruim 30 jaar onderzoek
naar lezersrespons

ɝ

Gebaseerd op hoe mensen teksten
scannen en lezen

ɝ

Bevrijdend en lichtvoetig, geen schools keurslijf

Begin een zin nooit met ‘En’!
Vergeet in een opsomming de puntkomma’s niet!
Schrijf niet twee keer ‘ook’ in één alinea!
Hebt u dat ook op school geleerd?
Dan start uw ontwenningskuur nu.
In dit boekje krijgt u schrijftips met positieve
woorden. Eerder tips dan verkrampte regels
die streng openen met ‘nooit’, ‘niet’ of
‘geen’. Schrijftips met meer vraagtekens dan
uitroeptekens. Met meer groene dan rode balpen.
Nieuwe 21e-eeuwse schrijftips ook, gebaseerd
op resultaten van A/B-tests, op geregistreerde
oogbewegingen van lezers en op hoe mensen
online scannen en lezen. De oude schoolregeltjes
mogen loslaten, werkt bevrijdend. Of zelfs
emanciperend. Schrijven kan heel plezierig zijn.

‘De enige lessen waar ik in mijn hele
“onderwijscarrière” iets aan had,
waren de lessen copywriting van Mark
Van Bogaert. Hij leerde me schrijven
en spelen met woorden. Was hij mijn
docent verpleegkunde geweest, dan
was ik nu wellicht chirurg.’
Rob Vanoudenhoven, tv-maker en oud-student

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver
en schrijftrainer. Voor bedrijven, overheden
en socialprofitorganisaties schrijft en herschrijft hij teksten voor mailings, magazines
en websites. Vaak gaan die teksten over
mensenrechten, kinderrechten en inclusie.
Hij won de prestigieuze Gouden Veer in
1990, 2014 en 2018, en een boekenplank vol
andere prijzen voor zijn teksten, boeken en
zinnig eigenzinnige webschrijftrainingen.

Van dezelfde auteur
Met woorden verleiden
isbn 978 94 014 1063 2 | € 29,99
Scanbaar schrijven
isbn 978 94 014 1852 2 | € 25,99
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Tegendraadse schrijftips
voor betere teksten en
meer plezier

Geschikt voor opleidingen Taal
en Communicatie
Veelgevraagd spreker en trainer
Lezingen workshops mogelijk
vanaf najaar 2022
Mark Van Bogaert
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9 789401 485906

Sven Van der Aa, Kris Daniels, Bernadette Houdart

Doeboek voor de wereldverbeteraar
100 tips voor grote en kleine solidariteit
€ 22,50 | verschenen
paperback | steunkleur | 170 x 170 x 16 mm | 200 pp. | nur 810 | isbn 978 94 014 8590 6
Themacode: JKSN | A-titel
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Cadeauboek voor
wereldverbeteraars

51
Leven

ɝ

Activisten en bekende stemmen
over hun engagement

ɝ

Korte verhalen met kleine en grote dingen
die van de wereld een beter plek maken

ɝ

Laat je inspireren en ga over tot actie

Wat doe jij als je ‘s ochtends de deur uitgaat
om van de wereld een betere plek te maken?
In het Doeboek voor de wereldverbeteraar
geven meer dan zestig geëngageerde figuren
een zo concreet mogelijk antwoord op die
vraag. De antwoorden zijn even divers als
origineel.

Met bijdragen van
Marc Leemans,
Els Hertogen,
Mohamed Ridouani, …

De tips en getuigenissen in dit boek beschrijven
een innerlijk geboorteproces van solidariteit en
tonen aan waarom dit beladen begrip de krachtbron blijft voor maatschappelijke uitdagingen.
Met als ultieme doel: jou aanzetten tot actie.
Sla dit boek open en laat je oog vallen op een
zin die je inspireert. Lees aandachtig en traag,
zin voor zin, denk na en maak de juiste keuzes.

Marketing
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Geschikt voor opleidingen
sociaal werk
Lezingen en workshops mogelijk
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9 789401 488266

Twan Arts

Het lijkt wel een film
De ontwikkeling van de cinema in 100 films
€ 29,99 | december 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 674 | isbn 978 94 014 8826 6
Themacode: ATF, ATZ | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8827 3 | € 15,99
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De geschiedenis
van de cinema in
100 iconische films

53
Leven

ɝ

Geen saaie opsomming: de films staan centraal

ɝ

Uniek voor Nederlands taalgebied

ɝ

Wetenschappelijk onderbouwd en actueel

Het lijkt wel een film vertelt aan de hand van
honderd films de magische geschiedenis
van de cinema. Waar de meeste boeken over
filmgeschiedenis een gortdroge opsomming
van theorie bevat met hier en daar een film als
voorbeeld, pakt dit boek het juist omgekeerd
aan. De canon aan 100 films staat centraal. Aan
de hand van deze films wordt de ontwikkeling
van film uit de doeken gedaan.

Twan Arts is docent film op de Nederlandse
Academie voor Beeldcreatie. Hij is
van jongs af aan gefascineerd door
de magische wereld van de cinema en
beleeft het meeste plezier aan het delen
van zijn filmliefde met anderen.

De honderd films zijn zorgvuldig gekozen. Vanaf
het ontstaan van het medium eind negentiende
eeuw tot aan de meest recente film anno 2022.
Tien films per decennium. En daarmee is Het
lijkt wel een film een prachtige reis door de
historie van de cinema. Belangrijke filmmakers,
-stromingen en -technieken passeren de revue.
Van 1894 tot nu. Van zwart-wit tot CGI.
Van Hollywood tot Bollywood.

Marketing
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Lezingen en gastcolleges mogelijk
vanaf najaar 2022
Geschikt voor opleidingen Film en
Televisie, Audiovisuele kunsten,
(Kunst-) Geschiedenis.
@twanarts
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Steven Van Hecke, Kamiel Vermeylen
9 789401 487634

Waarom Europa?
Van vredesproject tot oorlog in Oekraïne
€ 29,99 | oktober 2022
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 14 mm | ca. 240 pp. | nur 680, 697 | isbn 978 94 014 8763 4
Themacode: JPA, NHD | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8764 1 | € 15,99
Engelse versie: isbn 978 94 014 8811 2 | € 29,99
E-BOOK: isbn 978 94 014 8812 9 | € 15,99
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De rol van de Europese
Unie beter begrijpen
Volledige update van de bestseller

ɝ

Van het ontstaan van de EU tot het
conflict in Oekraïne

ɝ

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wordt Oekraïne ooit lid van de EU?
Waarom bestaat er nog geen Europees leger?
En maakt elke crisis de EU sterker?

Steven Van Hecke is hoofddocent
Europese en vergelijkende politiek
aan de KU Leuven.

De Europese Unie oefent een grote invloed uit
op het leven van haar burgers. Dat is soms controversieel, en beslissingen van de EU leveren
vaak onbegrip en wrevel op. Voorbij de controverses is het echter duidelijk: het Europa dat
we vandaag kennen, is het resultaat van talloze
keuzes van beleidsmakers door de jaren heen.
Met een goed overzicht van die keuzes en van
de recente geschiedenis van de Europese Unie
kunnen we beter begrijpen welke impact Europa heeft, en waarom bepaalde onderwerpen
moeilijk te kaderen zijn. Door de juiste vragen te
stellen, gaat dit boek op zoek naar de kern van
het Europese project.

Kamiel Vermeylen is journalist bij
Knack, gespecialiseerd in Duitse
en Europese politiek.

Leven

ɝ

55

Engelse editie
verschijnt in 2023

Waarom Europa? biedt een essentieel inzicht in
de ontwikkeling en het belang van de Europese
Unie. Aan de hand van actuele vragen en met
aandacht voor sleutelfiguren en hoofdrolspelers
gaat dit boek op zoek naar de kern van het Europese integratieproces en de momenten die de
voorbije zeventig jaar beslissend zijn geweest.

Marketing
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Veelgevraagd expert in de media
Voor opleidingen (internationale)
politiek, journalistiek, geschiedenis, …
Lezingen en gastcolleges
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©Leen Wouters Fotografie

36ste
druk

Liefde
isbn 978 94 014 2133 1 | € 19,99

De wereld van De Wachter
isbn 978 94 014 6227 3 | € 19,99

Goed leven
isbn 978 94 014 7019 3 | € 25,99

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

Borderline times
isbn 978 90 209 9676 0 | € 24,99
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10 jaar
Borderline Times

57

Tien jaar geleden verscheen Borderline Times, het boek
waarmee Dirk De Wachter ons anders deed kijken naar
normaliteit. Tien jaar lang al houdt hij ons een spiegel
voor, hij leerde ons over liefde als onmogelijk verlangen
en de kunst van het ongelukkig zijn.
10 jaar Borderline Times vraagt om feest. Dit najaar
vieren we Dirk De Wachter, onze rock ‘n’ roll psychiater
des vaderlands. Een voorstelling over goed leven, over
hoop en troost, pijn en helen, engagement en verbinding.
ism Schouwburg/30CC Leuven
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eerste formulering van de / first draft to the

UNIVERSELE VERKLARING VAN
AFHANKELIJKHEID VAN NATUUR (UVAN)
UNIVERSAL DECLARATION OF
DEPENDENCE ON NATURE (UDDN)

Overwegende, dat het begrip natuur wordt omvat als
alle levende organismen, hun leefgebied, het ecosysteem
waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit
zichzelf functionerende ecologische processen;
Overwegende, dat de menselijke afhankelijkheid van
de natuur beschermd wordt door de suprematie van het
recht;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de
menselijke afhankelijkheid van de natuur tussen de naties
af te stemmen en te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbinden om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal
de eerbied voor en de inachtneming van de menselijke
afhankelijkheid van de natuur te bevorderen;

proclameren als het gemeenschappelijk door alle volkeren
en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en
elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring
voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs
en opvoeding de eerbied voor deze afhankelijkheid te
bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op
nationaal en internationaal terrein, deze afhankelijkheid
algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van
de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van
gebieden, die onder hun jurisdictie staan:
Artikel 1: de mens is afhankelijk en onlosmakelijk verbonden met de natuur (human inseparable dependence
on nature);
Artikel 2: de natuur heeft een intrinsiek bestaansrecht
(nature has the right to be);

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de
volledige nakoming van deze verbintenis, dat de Staten,
welke lid zijn van de Verenigde Naties, begrip hebben voor
de menselijke de afhankelijkheid van de natuur;

Artikel 3: de natuur heeft het recht op de bescherming
van alle levensvormen en hun leefgebieden, groot en
klein, dichtbij en ver weg, nu en in de toekomst (nature
has the right to be protected);

Op grond daarvan moet

deze

Artikel 4: de natuur heeft het recht om te worden hersteld, ontwikkeld, beschermd en (her)verbonden te worden tot zelfregulerende systemen (nature has the right to
be restored, safeguarded and maintained into self-regulating
ecosystems);

Universele Verklaring van de Menselijke Afhankelijkheid
van de Natuur

Artikel 5: de natuur is de drager voor alle menselijke ontwikkelingen (nature is the basis for all human development);

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Observing that the referral term ‘nature’ comprises the
sum total of any living organisms, their territories, the
ecosystems they are a part of, and any hereto connected
self-sustaining ecological processes;
Observing that human dependence of nature should be
protected by the rule of law;
Observing that it is of the greatest importance that the
concept of human dependence of nature be acknowledged, agreed upon and promoted among and between
nations;
Observing that Member States have pledged themselves
to achieve, in cooperation with the United Nations, the
promotion of universal respect for and observance of
human dependence of nature;
Observing that a common understanding of human dependence of nature is of the greatest importance for the
full realization of this pledge;
Now, therefore,
The General Assembly of the United Nations
should proclaim
this Universal Declaration of Dependence on Nature

as a common standard of achievement for all peoples
and all nations, to the end that every individual and
every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education
to promote respect for these rights and freedoms and
by progressive measures, national and international, to
secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States of
the United Nations themselves and among the peoples
of territories under their jurisdiction:
Article 1: All human beings share a human inseparable
dependence on nature;
Article 2: Nature has an intrinsic and inalienable right
to be;
Article 3: Nature has the right to be protected and to
protect any and all life forms and their territories, great
or small, close by and far away, at this point and at any
point in the future;
Article 4: Nature has the right to be restored, developed,
safeguarded and maintained into self-regulating ecosystems;
Article 5: Nature is the basis for all human development;
Article 6: All human beings have the right of access to
nature and a healthy environment.

Artikel 6: elke mens heeft het gelijke recht op en de toegang tot gezonde natuur (everyone has the right of access
to nature and a healthy environment).

drafted and delivered to the united nations by

Ignace Schops
belgium - may 1, 2022

ONDERTEKEN
ZE MEE!

acknowledged and supported by

‘Ik denk, Ignace, dat jij een van die zeldzame
Jane Goodall
Al Gore
David Attenborough
ontembare geesten
bent. Omdat
ik
weet dat jeSir united
united kingdom
united states of america
kingdom
doorheen die vele jaren werken met nationale
parken vele obstakels bent tegengekomen,
maar je hebt volhard, je hebt gewonnen,
en je hebt bewezen dat het kan.’

Al Gore
united states of america

Sir David Attenborough
united kingdom
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– Dame Jane Goodall, Brits primatoloog en antropoloog
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Campagne Universele
Verklaring van de
Menselijke Afhankelijkheid
van de Natuur
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Website en affichecampagne
in Vlaanderen en Nederland
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Ignace Schops, auteur van Gered
door de boomkikker start met zijn
boek en de daarin opgenomen
Universele Verklaring van de Menselijke
Afhankelijkheid van de Natuur (UVAN)
een brede beweging van mensen die
de basisprincipes van deze verklaring
onderschrijven: willen we een gezonde
en duurzame samenleving, dan
moeten we erkennen dat we volkomen
afhankelijk zijn van de natuur voor het
succes van onze toekomst, van onze
economie en onze cultuur.
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Aftrap wordt gegeven op 20 juni
bij LABIOMISTA in Genk. Ultieme
bedoeling is om regeringen, industrie
en wereldleiders te overtuigen om van
verstandige natuurbescherming een
topprioriteit te maken.

Gered door de boomkikker
isbn 978 94 014 8627 9 | € 25,99
E-BOOK: isbn 978 94 014 8628 6 | € 14,99

t
s
s
o
s
e
ni
a
n
d

LannooCampus_Najaar_2022_BW_DEF.indd 59

19/05/2022 10:00

Trust us.
We are
publishers.
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9 789401 486255

Wim Vermeulen

Speak up now
Marketing in times of climate crises
€ 34,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8625 5
Themacode: KJMB | S-titel | Verschijnt in het Engels
E-BOOK: isbn 978 94 014 8626 2 | € 26,99
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Marketinghelden op de
barricaden voor een
duurzame toekomst
Uitdagingen en kansen voor
duurzame bedrijven

ɝ

Op basis van uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek

ɝ

Praktisch communicatiemodel
en inspirerende cases

Om de shift naar een duurzame toekomst te
maken zijn grote veranderingen nodig van ons
allemaal. Onderzoek toont aan dat meer dan
80% van de consumenten naar bedrijven kijkt
om het voortouw te nemen in deze transitie.
Tegelijk blijkt dat minder dan 10% van de boodschappen over duurzaamheid geloofwaardig is
voor het publiek. Speak up now helpt bedrijven
om deze historische kans te grijpen en laat zien
hoe we de shift kunnen maken naar een wereld
waarin zakelijk succes hand in hand gaat met
het welzijn van de planeet.

Business

ɝ
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Wim Vermeulen is directeur strategie en
duurzaamheid bij het reclamebureau
Bubka. Hij is ook docent aan de Solvay
Business School, documentairemaker en
internationaal keynotespreker.

Van dezelfde auteur
De duurzame Belg
isbn 978 94 014 7360 6 | € 14,99
Marketing voor de mad men van morgen
isbn 978 94 014 4721 8 | € 29,99

Marketing
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Lezingen en gastcolleges
vanaf najaar 2022
Keynote speaker op OM
Conference, sept 2022
Wim Vermeulen
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9 789401 480611

Youssef Kobo

A Seat at the Table
Hoe divers talent aantrekken
€ 29,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 210 x 130 x 15 mm | ca. 144 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8061 1
Themacode: KJMB | A-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8062 8 | € 15,99
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ɝ

Wake-up call voor de hele samenleving

ɝ

Persoonlijk verhaal met lessen voor bedrijven,
politiek en samenleving

ɝ

Best practices en concrete adviezen voor alle
sectoren en op ieder niveau

Youssef Kobo, oprichter van A Seat At The
Table, wil met dit boek de politieke- en bedrijfswereld niet enkel wakker schudden, maar vooral
een reeks duidelijke handvaten bieden om meer
diversiteit te brengen in hun teams. Als bedrijven zeggen ‘We vinden ze niet’ is zijn antwoord
kortweg: ‘Kijk uit het raam’. Daarbuiten lopen
veel talentvolle jonge mensen van allochtone
achtergrond. Alleen vinden beide groepen
elkaar niet gemakkelijk. Vanuit zijn eigen verhaal
als derde generatie allochtoon die erin slaagde
om door te dringen tot de hoogste kringen in de
politieke- en bedrijfswereld, toont de auteur hoe
we de brug kunnen slaan.

65
Business

Meer diversiteit werkt ook
in jouw organisatie

Youssef Kobo is opiniemaker en veelgevraagd
keynote speaker. Hij richtte de organisatie
A seat at the table op, waarmee hij jongeren
met een allochtone achtergrond in contact
brengt met bedrijven en omgekeerd. Hij
bouwde zo een wereldwijd netwerk uit, dat
hij nu gebruikt om hen te helpen in hun
zoektocht naar een zinvolle job.

Marketing
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Columnist bij De Tijd
@Youssef_Kobo
(bijna 20 000 volgers)
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9 789401 486866

Lot Frijling

Handboek conceptontwikkeling – In 3 stappen
naar waardevolle locaties. Verliefd, Verloofd, Gebouwd
€ 44,99 | oktober 2022
gebonden | vierkleurendruk | 253 x 195 x 17 mm | ca. 260 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8686 6
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8693 4 | € 33,99
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Stapsgewijs waardevolle
locaties ontwikkelen
Drie duidelijke stappen voor een integrale aanpak

ɝ

Voor grote en kleine projecten

ɝ

Met inzichten, tools en meer dan vijftig
inspirerende cases

Nieuwe inzichten, nieuwe generaties en nieuwe
uitdagingen vragen om een andere kijk op locaties en om een bijpassende ontwikkelmethodiek.
Eentje die de mens, onze omgeving en onze planeet centraal stelt en daardoor maatschappelijk,
ecologisch en economisch rendement oplevert.
Dit boek toont hoe je met aandacht locaties
ontwikkelt die waarde opleveren voor iedereen.
Drie stappen (Verliefd – Verloofd – Gebouwd)
brengen je tot een integraal en waardevol locatieconcept.

Business
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Lot Frijling heeft ruim twintig jaar ervaring in
het ontwikkelen en realiseren van concepten voor verschillende soorten locaties;
van luchthavens tot binnensteden en van
culturele instellingen tot campussen. Als
eigenaar van bureau Yellow Concepts en
als gastdocent aan diverse hogescholen,
inspireert en begeleidt ze mensen bij het
met lef en liefde ontwikkelen van waardevolle locaties.

Dit boek is een inspiratiegids en praktisch
handboek ineen. Een must-have voor iedereen
die in dit vakgebied actief is, van professionals
tot studenten en van projectontwikkelaars,
vastgoedeigenaren en beleidsmakers tot stedenbouwkundigen, architecten en bouwers.
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Lezingen, workshops en
gastcolleges mogelijk vanaf
najaar 2022
Lot Frijling

19/05/2022 10:00

9 789401 487504

Yves Van Durme

Veranderen is kinderspel
De juiste mindset voor leaders in een winnend team
€ 34,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8750 4
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8751 1 | € 26,99
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ɝ

Eigenzinnige kijk op leiderschap

ɝ

Gebaseerd op jarenlange en wereldwijde ervaring

ɝ

Op maat van ieder team en elke organisatie

Of je nu een multinational leidt of een gezin
runt: veranderen is geen Monopoly-spel waarbij
een pionnetje van start tot einde over het bord
drentelt. Het is eerder Mens erger je niet, waarbij meerdere pionnetjes tegelijk onderweg zijn
en soms blijven staan. Net zoals in het echte
leven, want niets veranderen is ook veranderingsmanagement.

69
Business

Change-management
zonder clichés

Yves Van Durme is Global Human Capital
Leader bij Deloitte. Zijn jarenlange ervaring
in veranderingsmanagement combineert
hij met eigenzinnige visies op menselijke
dynamieken die hij meeneemt uit zijn jeugd
in Afrika en zijn carrière als topsportcoach.

Met wereldwijde ervaring als bagage, toont Yves
Van Durme dat veranderen gemakkelijker gaat
als je het niet als probleem ziet, maar als een
mindset. Daarnaast krijg je een eigenzinnige kijk
op leiderschap, waarbij de wereld van games en
gezelschapspellen nooit veraf is. Of je het boek
nu van flap tot flap of kriskras leest, aan het
einde weet je welk soort leider jij bent. En besef
je dat veranderen eigenlijk kinderspel is.

Marketing
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Groot internationaal netwerk
Lezingen mogelijk vanaf
najaar 2022
Yves Van Durme
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9 789401 485937

Tim Raats en Jonathan Hendrickx

Commerciële televisie in Vlaanderen
Een geschiedenis
€ 44,99 | januari 2023
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 15 mm | ca. 240 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8593 7
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8594 4 | € 33,99
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Geschiedenis
van de Vlaamse
commerciële televisie
Toegankelijk totaaloverzicht

ɝ

Aandacht voor recente ontwikkelingen
en kansen voor de toekomst

Business
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Dit is het eerste boek ooit dat gewijd is aan de
oprichting, evolutie en toekomst van commerciële televisie in Vlaanderen. De vier centrale
ankerpunten zijn de start van VTM in 1989, de
komst van VT4 en Kanaal 2, de Woestijnvisering
die tot VIER leidde en de lancering van Streamz
als Vlaamse streamingdienst.

Beide auteurs zijn verbonden aan de onderzoeksgroep imec-SMIT van de Vrije Universiteit
Brussel.

Commerciële televisie in Vlaanderen vertrekt
vanuit een wetenschappelijk perspectief, maar
is gericht op en geschreven voor een breder
publiek van iedereen geïnteresseerd in Vlaamse
mediageschiedenis.

Jonathan Hendrickx werkt als postdoctoraal
onderzoeker in media- en communicatiestudies. Voornaamste onderwerpen zijn
nieuwe vormen van journalistiek en nieuwsdiversiteit.

Tim Raats is professor en hoofd van de unit
‘Media Economics and Policy’ en doceert
over mediabeleid en mediamarkten.
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Kan gebruikt worden voor
opleidingen journalistiek,
media, communicatie.
Lezingen en gastcolleges
mogelijk vanaf najaar 2022
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Rachid Et-Taïbi

Durf inclusief te ondernemen
De ROI van diversiteit in jouw organisatie
€ 34,99 | december 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 8 mm | ca. 128 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8778 8
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8779 5 | € 26,99
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ɝ

Diversiteit en inclusie objectief bekeken

ɝ

Meteen toepasbaar in de praktijk

ɝ

Realistische en positieve kijk op uitdagingen
en kansen

Met Durf Inclusief te Ondernemen wil Rachid
Et-Taïbi bij ondernemers een lans breken om
inclusiviteit op de werkvloer te omarmen en
te beschouwen als een grote winst voor hun
bedrijf of onderneming.
Hij vertrekt daarbij vanuit zijn eigen inspirerende levensverhaal en reikt de lezer tips en tricks
aan, doorspekt met concrete cases, die kunnen
helpen om inclusiviteit op de werkvloer om te
turnen naar een succesvolle bedrijfsvoering.
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De waarde van diversiteit
voor elke onderneming

Rachid Et-Taïbi is keynotespeaker en
motivatiecoach. Zijn keynotes, die
vertrekken vanuit zijn persoonlijke
levensverhaal, creëren een impact
op professioneel en persoonlijk
vlak. Rachid organiseert Back to
Basics reizen waar hij deelnemers
coacht naar persoonlijke groei.

Dit boek geeft diversiteit en inclusiviteit op de
werkvloer definitief de juiste plek: bovenaan de
agenda van elk geëngageerd ondernemer.
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Veelgevraagd spreker
Lezingen gepland vanaf
najaar 2022
Rachid Et Taïbi
www.ettaibi.com
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Elke Gybels

Tevreden tijd
Handreiking voor perspectiefgerichte gesprekken
€ 34,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 11,5 mm | 184 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8665 1
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8667 5 | € 26,99
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ɝ

Toegankelijk en vlot leesbaar

ɝ

Tools voor meer welbevinden

ɝ

Concrete aanpak met drie pijlers

Hoop is de belangrijkste drijvende kracht voor
verandering. Het verbeelden van een hoopvolle
toekomst en hoe deze zichtbaar wordt in dagelijkse gewoontes geeft moed. Tevreden tijd gaat
over hoopverlenen.
Vertrekkende van solide wetenschappelijke inzichten en een aanstekelijke groeimindset gidst
Elke Gybels je door de boeiende praktijk van
perspectiefgerichte gespreksvoering. Aan de
hand van drie pijlers: PRIMA-perspectief, Possibilisme en Progressie ontdek je stap voor stap
hoe bouwen aan hoop en tevreden tijd concreet
gestalte krijgt en hoe een perspectiefgericht
gesprek kan worden gevoerd.

‘Elke weet als geen ander het
kleine om te zetten in het grote,
waardoor verlangzamen plots
zoveel nieuwe mogelijkheden biedt.
Een aanrader voor wie verleden en
toekomstige tijd wil overbruggen
door tevreden tijd.’
Leo Bormans, onderzoeker en auteur

Elke Gybels is verbonden aan UC Leuven-Limburg. Ze begeleidt studenten in de bachelor
orthopedagogie en staat garant voor de
invulling van het postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. Daarnaast werkt ze als zelfstandige therapeut,
supervisor en trainer bij de Content.

Van dezelfde auteur
Van klacht naar kracht
isbn 978 94 014 2719 7 | € 25,99
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Persoonlijke groei en
verandering door HOOP
centraal te stellen

Ruim netwerk
Lezingen, workshops en
gastcolleges mogelijk vanaf
najaar 2022
Elke Gybels
www.decontent.be
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9 789401 484831

Conny Vandendriessche

Dream, Dare, Do
13 succesvolle dromers, durvers & doeners
€ 34,99 | verschenen
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 12 mm | 160 pp. | nur 600 | isbn 978 94 014 8483 1
Themacode: KJMB0 | A-titel
Verschijnt ook in het Engels | isbn 978 94 014 8773 3 | € 34,99
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ɝ

Gesprekken met opmerkelijke vrouwelijke leiders
wereldwijd

ɝ

Alle stadia van ondernemen, in diverse sectoren

ɝ

Stop met twijfelen, durf te springen

De eerste lockdown zette me aan om op wereldreis te gaan. Het werd een virtuele reis. Langs
dertien verhalen over dromen, durven en doen.
Met vrouwelijke ondernemers en leiders die
ik niet kende. Ze wonen en werken in vier van
de vijf continenten. We verschillen in leeftijd,
herkomst en wat we doen.
Desondanks hebben we verrassend veel gemeen. We herkennen elkaars dromen. We delen
het lef om te durven en te doen. Ondanks de
drempels – groot of klein – die onze omgeving
of wijzelf ons oplegden. Dromers tot actie brengen, durvers laten doen en doeners laten dromen. Het is de missie van dit boek, mijn missie.

77
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Rolmodel voor vrouwelijk
ondernemerschap

Conny Vandendriessche is een seriële ondernemer, bestuurder, investeerder en auteur. Ze
stond in 1995 mee aan de wieg van Accent
Jobs, dat intussen uitgroeide tot een van de
grotere hr-dienstverleners in Europa, House
of HR. Ze startte in 2014 Stella P. om raden
van bestuur en advies diverser te maken. In
2019 richtte ze We are Jane op, een investeringsfonds voor en door vrouwen.

Bekend van
De Leeuwenkuil (VIER)
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Lezingen mogelijk vanaf
zomer 2022
Groot netwerk
Ruime persaandacht
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Anja Moortgat

Het nieuwe leiden is vrouwelijk
Ontdek de Athena en Aphrodite in jezelf
€ 29,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8687 3
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8692 7 | € 22,99
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Magnetisch vrouwelijk
leiderschap is het
leiderschap van de toekomst
Voor zelfbewuste, sensitieve, daadkrachtige en
ondernemende leiders

ɝ

Voor vrouwen én mannen

ɝ

Originele, authentieke stijl voor meer zelfinzicht

De vrouwelijke oerkracht die eeuwenlang onderdrukt is geweest, soms vervloekt of belachelijk
gemaakt, is aan een opmars bezig. Met het
gericht inzetten van autonomie, verbinding en
vernieuwing kan je als vrouwelijke leidinggevende een unieke bijdrage leveren aan het grotere
geheel. Dit boek vertelt je hoe je dat doet.

Business
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Anja Moortgat is executive coach en
leiderschapstrainer met twintig jaar
managementervaring. Vanuit haar bedrijf
Curious begeleidt ze managers, executives
en CEO’s in hun persoonlijk leiderschap en
coacht ze directieteams naar het creëren
van een ‘magnetische’ werkplek.

De auteur neemt je mee op een ontdekkingsreis,
waarbij je die kwaliteiten leert herkennen, activeren en inzetten om jouw innerlijk en uiterlijk
leiderschap vorm te geven. In dit beeldende
verslag maakt ze gebruik van de archetypen
van de godinnen Athena, Artemis, Demeter en
Aphrodite. Zij vertegenwoordigen de krachten die een moeiteloze, authentieke wijze van
leidinggeven mogelijk maken. Zo zorgt deze
manier van leidinggeven voor meer verbinding,
vernuftiger oplossingen, meer werkplezier en
betere resultaten.
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Lezingen en workshops mogelijk
vanaf najaar 2022
Anja Moortgat
Curious.biz
Powervrouwen.be
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Geert Delobelle

Salessucces
Van online contact naar langetermijncontract
€ 34,99 | september 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 19 mm | ca. 304 pp. | nur 800, 806 | isbn 978 94 014 8754 2
Themacode: KJS | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8755 9 | € 26,99
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ɝ

Volledig overzicht van alle verkoopmethodes,
online en offline

ɝ

Met filmpjes en checklists om je commerciële
reflexen te trainen

ɝ

Getest bij duizenden sales professionals

Salessucces neemt je mee langs het volledige
verkoopstraject. Vanaf het allereerste prille online contact leer je hoe online tools in te zetten
om potentiële leads te detecteren en genereren.
Je krijgt stap voor stap inzicht en technieken om van mailen, bellen, videobellen en je
verkoopbezoeken een succes te maken. Ook
de offline verkoopinstrumenten krijgen de volle
aandacht: netwerkevenementen, beursverkoop
en onderhandelen tot de deal.
Een meer dan volledig handboek met alle nieuwste verkoopmethodes om online en offline te
scoren bij prospecten en klanten.

81
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Hoe nieuwe klanten maken
en hoe uitblinken bij
bestaande klanten

Geert Delobelle is zelfstandig verkooptrainer
bij SalesAtelier en gecertificeerd business consultant voor de assessments van
Thomas International Belux. Als docent aan
de Vives Hogeschool kent hij niet alleen de
knepen van de verkoop maar ook die van
boeiend lesgeven.

Van dezelfde auteur
Wat als de klant nee zegt?
isbn 978 94 014 2646 6 | € 25,99
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Voor opleidingen Handelswetenschappen
en bedrijfskunde, Business management,
event management, commerciële
vaardigheden, account management, …
Workshops en webinars vanaf najaar 2022
Geert Delobelle
Salesatelier.be
thomas.co
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Michael Humblet

Why now?
€ 34,99 | november 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 11,5 mm | ca. 184 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8756 6
Themacode: KJMV7 | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8757 3 | € 26,99
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ɝ

Het juiste salesverhaal voor elk bedrijf

ɝ

Duidelijk model in vijf stappen

ɝ

Met inspirerende voorbeelden, cases en
voor & na-beschrijvingen

Verkoop is ingrijpend veranderd in de laatste
jaren. Maar zijn je verkopers dat ook? Hoe is
het gesteld met je verkoopstechnieken? Naast
digitale schaalbaarheid ligt de snelheid en
ritme van verkoop helemaal anders dan een tijd
geleden. Succesvolle ondernemingen hebben
manieren gevonden om hiermee om te gaan en
er zelfs op te anticiperen.

83
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Maak meer impact
met de juiste pitch

Michael Humblet is auteur, de host van de Sales
Acceleration Show, een fervent keynote
speaker op events. Humblet produceert
wekelijks boeiende videos op YouTube met
onmiddellijk inzetbaar advies over sales.

Dit boek bouwt op ervaring met meer dan 350
ondernemingen die aan hun verkoopsstrategie
hebben gesleuteld. Het toont de ideale
architectuur van ieder salesverhaal aan met
pragmatische voorbeelden. Op die manier werkt
het als een gids die inspireert om zelf aan de
slag te gaan.
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Lezingen, workshops, gastcolleges
vanaf najaar 2022
Ruim netwerk
Voor opleidingen verkoop, marketing,
storytelling, sales design
Michael Humblet
Michael Humblet
(bijna 6000 abonnees)
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Karen Dendas

YOLOpreneur
Hoe jezelf positief overbodig maken als ondernemer
€ 29,99 | november 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8758 0
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8759 7 | € 22,99

LannooCampus_Najaar_2022_BW_DEF.indd 84

19/05/2022 10:00

ɝ

Stapsgewijze methodiek: het HERO-model

ɝ

Ruime aandacht voor het team, niet alleen
voor de leidinggevende

ɝ

Laagdrempelige, enthousiasmerende toon

Om een duurzaam en schaalbaar bedrijf te bouwen, moet je als ondernemer misbaar worden.
Ben je in te veel processen betrokken? Dan
gaat er groeipotentieel verloren. Daarom ga
je delegeren en automatiseren. En dat brengt
uitdagingen met zich mee! Want je wil toch
ook de controle behouden? En hoe pak je het
aan wanneer je voornamelijk onderneemt op
buikgevoel?

85
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Hoe jezelf overbodig
maken als ondernemer

Karen Dendas is een techpreneur met veertien jaar ondernemerservaring. Ze heeft
jarenlang onderzocht hoe digitale tools de
groei van bedrijven kunnen versnellen. Ze
ontwikkelde Teamify, een tool voor organisaties om te kunnen opschalen, verkopen of
een franchise uit te bouwen.

Structuur brengen in je bedrijf vraagt tijd én
prioriteit. Het HERO-model in dit boek leert je
stapsgewijs om dit doel te bereiken.
Boek jij alvast jouw eerstvolgende vakantie?
Want voor je ’t weet ben ook jij een
#yolopreneur!
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Voor opleidingen (kmo/mkb)
management, ondernemerschap,
organisatiekunde
K Dendas
@yolo.preneur
www.karendendas.be
www.yolopreneur.be
www.yolopreneur.nl
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Marcel van der Ven

Innovatiekracht
Over organisatiecultuur en hoe mensen het verschil maken
€ 34,99 | oktober 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 15 mm | ca. 240 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8776 4
Themacode: KJMB | S-titel
E-BOOK: isbn 978 94 014 8777 1 | € 26,99
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ɝ

Disruptie is niet alleen voor start-ups

ɝ

Twaalf invalshoeken voor een excellent
innovatieklimaat

ɝ

Concreet en praktisch met vele voorbeelden

Onderzoek leert dat het werkklimaat in de
organisatie de meest invloedrijke factor voor
creativiteit en innovatie is. Methoden en technieken helpen ons creativiteit te bevorderen en
innovatie te versnellen. Maar wat hebben we er
aan als de omgeving niet motiveert, niet veilig is
en geen ondersteuning biedt?

87
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Innoveren kun je leren –
ook als organisatie

Marcel van der Ven weet als geen ander hoe je
iets van idee tot innovatie brengt. Hij heeft
leidinggegeven aan meer dan 300 creatieve
teams en werkte o.a. voor ECT, Schiphol en
KPN. Marcel is van oorsprong architect en
ontwikkelde zich van daaruit tot regisseur
van creatieve processen tot ver buiten zijn
oorspronkelijke vakgebied.

Dit boek maakt de invloed van de organisatiecultuur op innovatie concreet. Twaalf nieuwe
invalshoeken stellen de lezer in staat een excellent innovatieklimaat in eigen team of organisatie te creëren.
Een eye opener voor iedereen die dacht dat disruptie alleen was voorbehouden aan start-ups.
Bij het boek hoort een online assessment om
het innovatieklimaat in de eigen organisatie te
kunnen vaststellen.
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Lezingen mogelijk vanaf
najaar 2022
Marcel van der Ven
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Stijn Viaene, Ignace Decroix, Karlien Vanderheyden

Digital at Heart
How to lead the human centric digital transformation
€ 34,99 | september 2022
paperback | steunkleur | 240 x 170 x 18,5 mm | ca. 300 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 8774 0
Themacode: KJMB | S-titel | Verschijnt in het Engels
E-BOOK: isbn 978 94 014 8775 7 | € 26,99
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Succesvolle digitale
transformatie? Breng alle
medewerkers mee aan boord
Een nieuwe kijk op de relatie tussen
mensen en technologie

ɝ

Echte cases uit de praktijk

ɝ

Toegankelijk door vele voorbeelden
en beschouwingen

De broodnodige digitale transformatie die organisaties en bedrijven moeten maken, zorgt voor
spanning en onzekerheid bij velen.
Meer dan de nieuwste technologieën vinden
en toepassen, is het immers zaak om interne
processen te stroomlijnen en de organisatie aan
te passen aan nieuwe manieren van werken.
Het succes hangt grotendeels af van de bereidheid van alle werknemers om mee te stappen
in dit proces en dus in welke mate organisaties
erin slagen om de mindset en de cultuur binnen
het bedrijf te transformeren.
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Stijn Viaene is Full Professor bij Vlerick
Business School en KU Leuven. Hij is
Partner en Directeur van het Research
Centre for Enterprise Architecture &
Digital Design.
Ignace Delcroix is Associate Researcher bij
Vlerick Business School en PhD student
aan UGent.
Karlien Vanderheyden is Associate Professor
bij Vlerick Business School en Directeur
van het Research Centre for People in
the Smart Digitised Supply Chain.

Dit boek laat je op een nieuwe leert je om
de mensen eerst te plaatsen in een digitaal
transformatieproces. Het laat je op een nieuwe
manier kijken naar de relatie mens-technologie
en helpt om alle medewerkers met vertrouwen
mee aan boord te krijgen.
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Lezingen en gastcolleges
mogelijk vanaf najaar 2022
Boeklancering bij Vlerick
Business School
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Herdrukken
Chaos in je hoofd
Hechtingsproblemen bij kinderen
De traumasensitieve school
Dit is ADHD
Fluïde organisaties
Dit is dyslexie
Dit is contentmarketing
Media en mentaliteit
Alles is onder controle
Lucht, water en bodem
Groeien in executieve functies. Hoe? Zo!
Dare to jump
Dare to jump (EN)
Te vroeg geboren
Video Marketing Like a PRO
Feedback geven en krijgen
Strategisch performance management
Van klacht naar kracht
De Chief Happiness Officer
Eerste hulp bij thuiswerken
Leer te durven Werkboek
Een rijke leeromgeving in het BO met kleuters
Start eens zonder thema
Zelf een podcast maken
HR Management
Weg van het piekeren
Iedereen kan leiden
Verkopen
Onderzoekende leraren
In je blootje voor de klas
Trainersboek faalangst
Wiskunde voor IT
ConneXion
Hechtingsproblemen in gezinnen
Iedereen coach
Inspirerend coachen
Sociocratie 3.0
Partnergeweld en emotionally focused
therapy
Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen
We zijn God niet
The future of food
50 Lessen voor ondernemers
Andermans zaken
Black box van de topverkoper
Spookrijders staan nooit in de file
Van mens tot mens
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Anneke Eenhoorn
Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Anton Horeweg
Anton Horeweg
Arne de Vet, Filip Lowette
Aryan van der Leij
Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, koen Denols, Michel Libens
Bart Pattyn
Bert Brugghemans, Stijn Pieters,
Hugo Marynissen
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