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Voorjaar 2021

Beste lezer,
Coronajaar 2020 schudde de wereld door elkaar. We moesten gemaakte
plannen herzien en onze levensstijl veranderen. Op het werk en in ons
privéleven werden routines verbroken. Thuiswerk en afstandsonderwijs
waren plots alomtegenwoordig. Contact met collega’s en naasten verliep
plots vooral virtueel. Bekomen van de eerste schok, deed dit velen ook
stilstaan bij de essentie van hun bezigheden, deed het verlangen naar
nieuwe projecten, bracht het verrassende inzichten over de manier waarop
leven en werk richting kunnen worden gegeven.
De essentiële kennis om deze zoektocht mee vorm te geven vindt u in de
boeken van deze voorjaarsaanbieding.
Van een stap-voor-stap gids voor succesvol thuiswerk, over het boek
waarmee we jongeren crisistijden doorhelpen, tot een handleiding om jouw
bedrijfsstrategie viraal te laten gaan: onze topauteurs delen alle inzichten
uit dit coronajaar en wapenen je tegen de uitdagingen van de toekomst.
We blijven onze auteurs ook naar je toe brengen, in events als het mag en
veilig kan, maar ook in webinars en online lessenreeksen. 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 474818

Een blik op de unieke profielen
van bekende Nederlanders en
Vlamingen als Dirk De Wachter,
Inge Vervotte en Nic Balthazar
Luk Dewulf

Iedereen kiest voor talent
€ 25,99 | maart 2021
integraalband | steunkleur | 148 x 210 x 10,5 mm
ca. 168 pp. | nur 807/847 | isbn 978 94 014 7481 8
Themacode: JM, KJ | A-titel
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Limited edition
met getuigenissen
van ‘bekend talent’

5
Leven

–

Feestelijke uitgave van de bestseller

–

Ontdek jouw unieke talentenproﬁel

–

Met code voor de online tool mytalentbuilder.com

Sinds de allereerste editie van Ik kies voor mijn
talent, is talent overal. Iedereen leeft met een
unieke combinatie van talenten. Radicaal kiezen
voor je eigen talent is de weg naar zelfrealisatie
en authenticiteit. Maar soms kunnen talenten
ook stoorzenders worden, en voor veel energieverlies zorgen. Op de juiste manier met je talent
leren omgaan, kan je batterijen daarentegen
helemaal opladen. Luk Dewulf toont je hoe je
jouw unieke set van talenten ten volle benut.

Luk Dewulf is pedagoog en talent- en burnoutcoach. 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.

22 000 gebruikers in 1 700 organisaties,
waaronder Proximus, Umicore,
Johnson&Johnson,…
Van dezelfde auteur
Kiezen voor talent in de liefde
isbn 978 94 014 6837 4 | € 29,99
Stop burn-out
isbn 978 94 014 7083 4 | € 27,50
Toolbox voor jong talent
isbn 978 94 014 5164 2 | € 49,99
Mijn baas kiest voor mijn talent
isbn 978 90 825 4223 3 | € 29,99

Nu ook als e-book te verkrijgen:
Talentenkaartjes junior groot (e-boek)
isbn 978 94 014 7540 2 | € 15,99
Talentenkaartjes volwassenen (e-boek)
isbn 978 94 014 7541 9 | € 15,99

ja zegger

IVKOOR
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LUK DEWUYT
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Marketing
–
–
–
–
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Veelgevraagd spreker
@lukdewulf
kiezenvoortalent.be
mytalentbuilder.com
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NIEUWE
BESTSE
LLER

Elke Van

Hoof

9 789401 474825

Elke Van Hoof

Eerste hulp bij thuiswerk
Een praktische gids voor werknemer en -gever
€ 25,99 | april 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 10,5 mm | ca. 168 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 7482 5
Themacode: KJU, KJ, K, JB | A-titel
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–

De beste voorbereiding op alle uitdagingen
van thuiswerk

–

Kijkt verder dan de nodige digitale tools

–

Brandend actueel, boordevol praktische tips

7
Leven

De do’s & don’ts van
succesvol thuiswerken

Thuiswerken is een kunst. Dat hebben we in
coronajaar 2020 aan den lijve ondervonden.
Deze survivalgids leert organisaties, managers
en werknemers op welke manier ze succesvol
met thuiswerk kunnen omgaan. Daarbij komen
vele praktische én menselijke aspecten aan bod.
Je krijgt heldere antwoorden op vragen als: hoe
moet je je als organisatie, manager of medewerker herorganiseren? En hoe behoud je de
cultuur van de werkplek, het teamgevoel en je
mentale gezondheid?

Elke Van Hoof is als klinisch psycholoog
gespecialiseerd in trauma, stress,
burn-out en hoogsensitiviteit. Ze
doceert aan de Vrije Universiteit
Brussel en is gastdocent aan de
Vlerick Business School.

Van dezelfde auteur
Hoogsensitief
isbn 978 94 014 2669 5 | € 25,99
De chief happiness officer
isbn 978 94 014 4449 1 | € 29,99
Eerste hulp bij stress en burn-out
isbn 978 94 014 4652 5 | € 15,99

Marketing
–
–

Bekend uit de media
Auteur is veelgevraagd spreker
in Vlaanderen en Nederland
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9 789401 472937

Pedro De Bruyckere

Met de kinderen alles goed
Opgroeien in tijden van crises
€ 19,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 148 x 210 x 8,5 mm
184 pp. | nur 847/773 | isbn 978 94 014 7293 7
Themacode: JNE, YXZ | A-titel
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‘De uitdagingen waar wij en
onze kinderen voor staan
worden teruggebracht tot
iets wat we kunnen bevatten.
Als opvoeder kan ik me geen
betere les voorstellen.’
– Jelmer Evers, leraar en onderwijsvernieuwer
over eerder werk van Pedro De Bruyckere.

21/10/2020 19:49

–

Rationeel optimistische kijk op jongeren vandaag

–

Praktische handvaten voor ouders, opvoeders en beleid

–

Wars van hypes

Van dezelfde auteur
Jongens zijn slimmer dan meisjes
isbn 978 90 825 4220 2 | € 24,99
Klaskit
isbn 978 90 825 4226 4 | € 19,99
Juffen zijn toffer dan meesters
isbn 978 94 928 7301 9 | € 19,99

Marketing
–
–
–
–
–

Bekend uit de media
Veelgevraagd spreker
@thebandb
meer dan 16 000 volgers
Xyofeinstein.be
TheEconomyOfMeaning.com
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Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent
aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker aan
de Universiteit Leiden. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken
waarin hij de meest hardnekkige mythes
over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn
onderzoek werd onder meer gepubliceerd in
The American Educator.

‘Als ik Pedro De Bruyckere
bezig hoor, dan zit ik heel even
terug in de lerarenopleiding.
En dan voel ik passie’
– Josfien Demey, redacteur Klasse

©Patrick Hattori/IDPhotography

In Met de kinderen alles goed onderscheidt
Pedro De Bruyckere feit van ﬁctie. Sommige zaken waarover ouders en opvoeders zich zorgen
maken, zijn die zorgen niet waard. In de plaats
daarvan bestaan er dan weer andere crises die
minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere
gevolgen kunnen hebben voor de jeugd. Is het
echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid
te versterken? Dit boek geeft je het antwoord
en gaat op zoek naar oplossingen.

9
Leven

Pedro De Bruyckere over
de jeugd van tegenwoordig

21/10/2020 19:49

–

Concrete handvatten om echt iets aan
de ongelijkheid te doen

–

Complexe thematiek in een laagdrempelig verhaal

–

In samenwerking met 11.11.11

10
Leven

Stop liefdadigheid!
Tijd voor rechtvaardigheid

Conflicten, hongersnood, armoede, schrijnende
ongelijke verdeling van rijkdom … Velen voelen
zich geraakt, triest, opstandig of boos bij het
horen van zo’n berichten. Ze willen dat er iets
aan gebeurt. Maar kan er wel sprake zijn van gelijkwaardige samenwerking in een wereld die de
koloniale erfenis nog niet van zich afschudde?
En welke internationale solidariteit willen we?
Alleen rechtvaardigheid kan een antwoord bieden op de grote vraagstukken van vandaag.
Elf toonaangevende auteurs uit binnen- en
buitenland tonen in prikkelende essays over hoe
dat er volgens hen moet uitzien. Met visies over
herverdeling en ecologie tot dekolonisatie en
technologie.

11 essays van toonaangevende
(inter)nationale auteurs

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid Beweging.
Van kindsbeen af is zij actief rond onrecht
en ongelijkheid en is een sterke pleitbezorgster van internationale solidariteit.

Els Hertogen
9 789401 474917

Van liefdadig naar rechtvaardig
11 stemmen over de toekomst van
internationale solidariteit
€ 25,99 | mei 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 15 mm
ca. 240 pp. | nur 906/740 | isbn 978 94 014 7491 7
Themacode: JPS, JPSL | A-titel
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Lezingen vanaf
voorjaar 2021
@www11be
@elshertogen
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Popgeschiedenis van
My funny Valentine tot
Billie Eilish

11
Leven

–

Met Spotify-playlists per hoofdstuk

–

Hypes van vandaag gesitueerd in de popgeschiedenis

–

Voor elke muziekliefhebber

Aan de hand van 10 iconische albums die de
geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben, schetst dit boek de geschiedenis en ontwikkeling van de belangrijkste popstromingen.
Binnen hun eigen stijl en vanuit hun relevantie
heeft elk van deze albums een breuk veroorzaakt, een nieuwe synthese of crossover tot
stand gebracht of een ‘code herschreven’.
Via elk album ontdek je een belangrijk kantelmoment in de popgeschiedenis: wat voorafging,
welke vernieuwing het album teweegbracht
en welke invloed het heeft gehad op volgende
generaties popartiesten.
Zo wordt duidelijk voor de lezer dat de popmuziek van elke generatie ertoe doet en het
product is van een lange evolutie.

Jeroen D’hoe is professor popmuziek aan
Musicologie (KU Leuven) en doceert
compositie aan Campus Lemmens
(LUCA School of Arts) en het Utrechts
Conservatorium. Hij won in 2003 de
Nationale Compositiewedstrijd Koningin
Elisabeth.

Jeroen D’hoe
9 789401 474931

Pop als wetenschap

Marketing

Hoe 10 iconische muziekalbums
de wereld veranderen
€ 25,99 | mei 2021

–
–

hardcover | vierkleurendruk | 170 x 240 x 27,6 mm
ca. 276 pp. | nur 660 | isbn 978 94 014 7493 1
Themacode: AVA, AVLP | A-titel
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–

Veelgevraagd spreker
Geschikt voor opleidingen
musicologie, culturele studies,
conservatoriumopleidingen,
KSO-muziekhumaniora
www.jeroendhoe.org
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–

Gebruik de nieuwste technologieën om je verhaal te vertellen

–

Maak je publiek onderdeel van je verhaal

–

Met tips voor storytools en -apps

12
Leven

De gids voor storytelling
in de 21ste eeuw

Verhalen vertellen zich vandaag langs verschillende kanalen tegelijk. Politieke verkiezingen
bijvoorbeeld vinden plaats in het stemhokje,
maar evenzeer via verslaggeving in kranten en
op televisie, of in felle Twitterdebatten. De verhalen van vandaag beleef je in een verspreide en
opgedeelde vorm. Dit is transmedia storytelling.
Maar hoe houd je de gebruiker geprikkeld?
BE THE STORY is de ideale gids in een constant
bewegend en exploderend medialandschap.

Tom Rumes geeft les aan de Thomas More
hogeschool, is professioneel trainer en is
co-auteur van het boek ‘How To Story’.
Piet Sonck is deels ﬁlmmaker, deels businessman en geeft les aan de Thomas More
hogeschool.

Van dezelfde auteur
How to story | € 19,99
isbn 978 94 014 1892 8

Tom Rumes & Piet Sonck
9 789401 474849

Be the story
Transmedia storytelling voor
contentmakers
€ 25,99 | mei 2021
paperback | steunkleur | 215 x 135 x 19 mm
ca. 200 pp. | nur 810/813 | isbn 978 94 014 7484 9
Themacode: JBCT | A-titel
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–
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Voor opleidingen journalistiek,
communicatiemanagement,
media & entertainment business
tomrumes
@TomRumes
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Hoe ver dringt artiﬁciële
intelligentie onze levens
binnen?
Een toegankelijke mix van hedendaagse trends
met ﬁlosoﬁe

–

Vol eigentijdse en verrassende voorbeelden

–

Gids voor de centrale thema’s van deze tijd

Leven

–

13

Technologie is (bijna) zo oud als de mens en
bepaalt al eeuwenlang mee ons bestaan. Met
de komst van intelligente machines raakt die
wisselwerking tussen mens en machine in een
stroomversnelling. Drones, algoritmes van
Spotify en zelfrijdende wagens zijn vandaag zo
alomtegenwoordig dat ze vragen oproepen over
de menselijke natuur, en hoezeer wij worden
bepaald en bedreigd door technologie.
Zijn robots waardegeladen of waardevrij?
Waarin verschilt Mark Zuckerberg van Martin
Heidegger? En is het effectief zo dat technologie onze samenleving aanstuurt, of is het de
mens die de richting bepaalt?
In een glasheldere stijl ontrafelt Lode Lauwaert
al deze vragen. Het resultaat is een frisse en
kritische blik op dé thema’s van deze tijd.

Lode Lauwaert is professor aan het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven).
Hij doceert techniekﬁlosoﬁe. Zijn onderzoek focust op technologie en ethiek.

9 789401 470544

Lode Lauwaert

Wij, robots
Een ﬁlosoﬁsche blik op technologie en AI
€ 29,99 | april 2021
paperback | zwart-wit | 150 x 230 x 26,7 mm | ca. 312 pp.
nur 730 | isbn 978 94 014 7054 4
Themacode: QD | A-titel

LannooCampus_Voorjaar_2021_BW.indd 13

Marketing
–

Kan gebruikt worden in
ingenieursopleidingen,
computerwetenschappen
en ﬁlosoﬁe.

21/10/2020 19:50

9 789401 473941

Peter Decuypere

We love Events
Een gedurfde kijk op marketing
€ 39,99 | verschenen
paperback | vierkleurendruk | 170 x 240 x 24 mm | 398 pp. | nur 810/802 | isbn 978 94 014 7394 1
Themacode: KJS, KNT | A-titel
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15

–

De stichter van onder meer I love Techno
deelt zijn jarenlange ervaring

–

Meteen toepasbare methode, gefundeerd
in beproefde marketingtheorieën

–

Vol unieke en herkenbare cases

Moeilijke tijden brengen gelukkig ook creatieve
ideeën. Awakenings, WOO HAH!, Tomorrowland,
Max Verstappen, Andrea Bocelli, Nick Cave,
Lady Gaga, Travis Scott en zelfs Donald
Trump tonen ons de virtuele weg. De ene
al succesvoller en straffer dan de andere,
maar zeker allemaal inspirerend voor elke
eventmanager en eventmarketeer.
Naast het toegevoegde deel dat speciﬁek gaat
over events in tijden van corona, toont dit boek
hoe je van het conversatie-event een succesvol
en waardevol event maakt.

Peter Decuypere is founding father van onder
meer het bekende festival I Love Techno
en de internationaal vermaarde club Fuse.
Naast marketingconsultant is hij docent
aan verscheidene hogescholen en een veelgevraagd keynotespreker. In 2020 werd hij
gevraagd door de overheid (EventFlanders)
om als expert mee te helpen aan de relance
van de eventsector.

Vanuit eigen ervaring en aan de hand van
onderbouwde marketinginzichten brengt de
auteur gevatte analyses van I Love Techno,
League of Legends, Tomorrowland, Couleur
Café, Music for Life en talrijke andere
herkenbare cases.

‘Mensen samenbrengen om ze de
tijd van hun leven te laten beleven,
is één van de mooiste dingen die
er bestaan. Hopelijk volgen er nog
vele initiatieven op basis van dit
boek vol inspiratie uit de praktijk.’
– Manu & Michiel Beers, organisatoren Tomorrowland

LannooCampus_Voorjaar_2021_BW.indd 15

Leven

WE ❤ EVENTS, zelfs
in tijden van corona!

Van dezelfde auteur
Holy Trinity Events | € 29,99
isbn 978 94 014 4102 5

Marketing
–
–
–
–
–
–

Auteur is veelgevraagd spreker en
bekend uit de media
Lezingen mogelijk
pdecuypere
@peterdecuypere
www.peterdecuypere.com
www.weloveevents.be
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Werkboek krachtig
lesgeven en evalueren

18
Leren

–

Boordevol oefeningen om krachtig lesgeven en evalueren
toe te passen

–

Zorgt voor efﬁciëntere tijdsbesteding in de les

–

Bouw vertrouwen en samenwerking op met je leerlingen

Als leraar doe je veel dingen tegelijkertijd. Enerzijds wil je leerlingen duurzame kennis bijbrengen. Anderzijds wil je leerlingen ook op het pad
van zelfsturing brengen. Maar wat gebeurt er
als je die noodzakelijke bouwstenen op unieke
wijze vermengt? Dan krijg je onderwijs met de
grote O.
Onderwijs met de grote O brengt je via de
praktijk tot krachtiger lesgeven en evalueren.
Je leert op voorhand na te denken over wat je
je leerlingen wilt leren en op welke manier je
dat leren zichtbaar maakt. Onderwijs met de
O is een kleurrijk werkboek dat je dichter bij je
leerlingen brengt en effectiever de doelen helpt
realiseren.

Sylvia Mommaerts &
An Dumoulin

Sylvia Mommaerts is pedagoog binnen de
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
van UC Leuven Limburg. Daarnaast is ze
kernexpert in het expertisecentrum ‘Education and Development’ waarin ze onderzoek
doet rond zelfsturing en evaluatie.
An Dumoulin is als lector verbonden aan de
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
van de UC Leuven Limburg. Ze werkt als
onderzoekster aan het expertisecentrum
‘Education and Development’.

9 789401 474856

Onderwijs met de grote O
Werkboek krachtig lesgeven
en evalueren
€ 25,99 | april 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm | ca. 200 pp.
nur 840/846 | isbn 978 94 014 7485 6
Themacode: JNZ | S-titel
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Marketing
–

Lezingen en vormingen
vanaf voorjaar 2021

21/10/2020 19:50

Het standaardwerk
over leren leren
Meteen aan de slag in de klas

–

Wetenschap vertaald naar de praktijk

–

Met tips voor elke leraar

Leren

–

19

Leren. Hoe? Zo! is hét standaardwerk over leren
leren, boordevol tips om zo efﬁciënt mogelijk
te studeren of anderen beter te doen leren.
Docenten, leraren, leercoaches, studenten en
ouders kunnen in dit boek terecht voor alles
wat ze willen weten over dit levensbelangrijke
thema.
Leren. Hoe? Zo! toont hoe je dit hele leerproces
in eigen handen neemt. Tal van handige tools en
concrete leerstrategieën nemen je mee op een
boeiende ontdekkingsreis.

Tommy Opgenhaffen heeft ruime ervaring
als docent en leraar. Hij is coördinator
onderwijsontwikkeling en digitaal
leren aan de Arteveldehogeschool
en verantwoordelijke van het
opleidingscentrum ‘Leren Hoe? Zo!’.

Van dezelfde auteur
Mind the Map | € 27,99
isbn 978 94 014 1851 5

Tommy Opgenhaffen

Leren. Hoe? Zo!
9 789401 473361

Hoe verhoog je motivatie?
Stel de juiste vragen! Hoe plan
je efﬁciënt? Upgrade je geheugen!
€ 29,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 17,5 mm | 280 pp.
nur 840/846 | isbn 978 94 014 7336 1
Themacode: JNT | S-titel
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Marketing
–

Lezingen en vormingen
vanaf voorjaar 2021
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–

Speels geschreven, vol hedendaagse voorbeelden

–

Over levensbelangrijke vragen

–

Een massa aan kennis in pocketformaat

20
Leren

Waarom alle wetenschap
met elkaar verbonden is

In Wetenschap laat Sylvia Wenmackers je kennismaken met de boom van de wetenschap
en haar vele vertakkingen. Hoe zijn pakweg
biologie en sociologie met elkaar verbonden?
Bestaan er verschillende manieren (en wetenschappelijke methodes) om hetzelfde probleem
op te lossen? Wat ligt er aan al die fenomenen
ten grondslag? Dit boek dompelt je onder in
een wonderlijke, wetenschappelijk bestudeerde
wereld.

In dezelfde reeks
Waarheid | Lorenz Demey
€22.50 | isbn 978 94 014 6228 0
Vrijheid | Antoon Braeckman
€22.50 | isbn 978 94 014 6229 7
Geluk | Gerd Van Riel
€22.50 | isbn 978 94 014 6230 3

Sylvia Wenmackers is als onderzoeksprofessor in de wetenschapsﬁlosoﬁe
verbonden aan de KU Leuven.

9 789401 474863

Sylvia Wenmackers

Marketing

Wetenschap

–
–

€ 19,99 | mei 2021
paperback | zwart-wit | 220 x 140 x 10,3 mm
ca. 120 pp. | nur 730/738 | isbn 978 94 014 7486 3
Themacode: QDTK | A-titel
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–
–

Lezingen vanaf voorjaar 2021
Boekvoorstelling ism Wijsgerig Genootschap Leuven
@SylviaFysica
sylviawenmackers.be
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Versterk de interactie
in en buiten je klas

21
Leren

–

Leer snel storingen oplossen

–

Eerste boek in de Lage Landen over TGI in het onderwijs

–

Vol concrete tips en cases uit de praktijk

Botsingen en misverstanden bestaan in elke
klas en school. En bijna allemaal worden ze op
dezelfde manier veroorzaakt: in een gebrek
aan verbinding tussen het individu en de
schoolcultuur.
Themagecentreerde interactie (TGI) is een
unieke methodiek die je de kans geeft om
storingen op te zoeken en samenwerking vlotter
te laten verlopen - zowel met je leerlingen als
je collega’s. Het leert je voorrang te geven aan
storingen en een nieuwe balans te vinden.
Stop met wegkijken, hou op met het probleem
voor je uit te schuiven: hoog tijd om met elkaar
te leren omgaan in een veilig kader. Het ruwe
goud van verbinding ligt in elke school voor
het rapen.
Raf Missorten werkt bij de Broeders van Liefde
als niveaucoördinator van de pedagogische
begeleidingsdienst gewoon onderwijs. Hij is
vastbenoemd pedagogisch adviseur bij het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder was
hij leraar en directeur in het basisonderwijs.

Marketing
9 789401 474870

Raf Missorten

–

Leraren onder hoogspanning

–

Samenwerking op school
versterken met TGI
€ 29,99 | februari 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 840/847 | isbn 978 94 014 7487 0
Themacode: JNT | S-titel
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Vormingenreeks in samenwerking met Broeders van Liefde
Met de steun van Vlaams Nederlandse Alliantie die
TGI bekender wil maken
in de Lage Landen.
www.tgiforum.com
www.schoolvoortgi.be
www.vier-d.nl
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–

Meertaligheid in de klas wordt in dit boek gezien als een rijkdom
in plaats van een belemmering.

–

Een boek voor alle leraren met leerlingen in de groep die het
Nederlands niet (volledig) beheersen maar wél een andere taal.

–

Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

22
Leren

Zie de meertaligheid van
leerlingen als een kans!

Talen die de school in komen gaat over de
praktijk van een multidiverse basisschool, nu
meestal nog multicultureel genoemd. Deze
scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in
zogenoemde achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met
leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.
Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat
vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen?
Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft de auteur een belangrijke
boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte
hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Dat
kan zónder dat de leraren deze talen beheersen.
Voor de meeste scholen in Nederland zal dit een
verrassend nieuw inzicht zijn.

Dit is meer dan schrijven
vanuit eigen ervaringen.
Dit is onderwijsliteratuur!

Lidy Peters werkt in het primair onderwijs als
intern begeleider en leraar en is leesspecialist (SENMaster). Daarnaast is ze redactielid
van het tijdschrift Beter Begeleiden.

– Mayke Hemmelder, schoolleider

Marketing
9 789401 473569

Lidy Peters

–

Talen die de school in komen

–

De praktijk op een multidiverse
basisschool
€ 25,99 | maart 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 mm | ca. 200 pp.
nur 840 | isbn 978 94 014 7356 9
Themacode: JNL | S-titel

LannooCampus_Voorjaar_2021_BW.indd 22

–
–
–

Auteur is beschikbaar voor
interviews
Uitgebreide promotiecampagne
in algemene pers en vakpers
Persmap met extra informatie
beschikbaar
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van
LannooCampus
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De methode voor een
veilig klasklimaat
Concreet en toepasbaar in de klas

–

Met verhalen van leraren

–

Voor het hele basisonderwijs!

Leren

–

23

1 september, de spanning stijgt. Kinderen
slapen slecht en hebben kriebels in de buik.
Ouders zitten met tal van vragen, bezorgdheden en verwachtingen. Ook jij als leerkracht
ervaart spanning: hoe ziet mijn klasgroep eruit?
Wat mag ik verwachten? Hoeveel verschillende
nationaliteiten heb ik dit jaar in mijn klas? Welke
ouders horen er bij die kinderen?
Dit boek is voor alle leerkrachten die op zoek
zijn naar het bindmiddel in hun recept tot een
positief klasklimaat. Het zijn kleine aanpassingen in het kijken, samen doen en luisteren
naar elkaar die net dat tikkeltje verschil kunnen
maken. Het geeft inzichten in hoe verbinding te
maken met alle leerlingen van je klasgroep zodat elke leerling zich goed kan voelen in de klas.

Griet Severeyns geeft opleiding en vorming
over cultuurcompetent en cultuursensitieve
hulpverlening/onderwijs bij Vormingscentrum Hivset. Daarnaast geeft ze les op AP
Hogeschool binnen de opleiding graduaat orthopedagogisch begeleider. Eerder
werkte ze als hulpverlener met mensen met
migratieachtergrond.

Griet Severeyns
9 789401 474887

In je blootje voor de klas

Marketing

Kwetsbaarheid tonen en verbinding
zoeken als leraar
€ 25,99 | april 2021

–
–
–

Vormingenreeks in samenwerking met Hivset
wereldklassen.warande.be
wortelsvoordetoekomst.be

paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 840/847 | isbn 978 94 014 7488 7
Themacode: JNE | S-titel
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Differentiëren werkt
In het basisonderwijs met
6- tot 12 jarigen
€19,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 146 pp.
170 x 240 x 12,5 mm | isbn 978 94 014 6778 0

Ruimte voor initiatief
In het basisonderwijs
met kleuters
€19,99 | verschenen
paperback | steunkleur | 136 pp.
170 x 240 x 12,5 mm | isbn 978 94 014 7012 4
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9 789401 470599

9 789401 470124

Marieke Holvoet & Ludo Heylen

9 789401 470551

9 789401 467780

Ludo Heylen, Joost Maes,
Ivan Van Gucht

24
Leren

EGO-Praktijkboeken: ontrafel
alle geheimen en technieken
van het leraarschap

Ludo Heylen, Joost Maes,
Ivan Van Gucht

Breed evalueren
In het basisonderwijs met
6- tot 12 jarigen
€19,99 | april 2021
paperback | steunkleur | ca. 176 pp.
170 x 240 x 12,5 mm | isbn 978 94 014 7055 1

Nele Van Oosten

Zelfsturing
In het basis- en secundair
onderwijs
€19,99 | april 2021
paperback | steunkleur | ca. 176 pp.
170 x 240 x 12,5 mm | isbn 978 94 014 7059 9
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Kleuters de wereld
laten ontdekken

25
Leren

–

Vol creatieve werkvormen

–

Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring

–

Geschikt voor iedereen die leeft en werkt met kleuters

Jonge kinderen willen greep krijgen op de
werkelijkheid rondom hen. Om ze daar zo goed
mogelijk in te ondersteunen en te begeleiden,
is een doordacht gebruik en inrichting van hun
directe omgeving essentieel.
Een rijke leeromgeving in het basisonderwijs
met kleuters vertelt hoe je op basis van twee
essentiële pijlers een prikkelende en uitdagende
omgeving creëert. Daarnaast leert dit boek je
diverse creatieve werkvormen aan zoals ‘klas
zonder hoeken’ en ‘de talentenarchipel’, en hoe
je als begeleider soepel leert inspelen op de
interesses van de kleuter zelf.

Els Menu is pedagogisch ondersteuner voor
de scholengemeenschap Zoniën en heeft
meer dan 17 jaar ervaring als kleuterjuf.
Eerder gaf ze vormingen bij CEGO en
werkte ze enkele jaren als pedagoog aan
de hogeschool UCLL.

9 789401 474900

Els Menu

Een rijke leeromgeving
In het basisonderwijs met kleuters
€ 19,99 | april 2021

Marketing
–

Lezingen en vormingen
vanaf voorjaar 2021

paperback | steunkleur | 170 x 240 x 8,5 mm | ca. 136 pp.
nur 840/846 | isbn 978 94 014 7490 0
Themacode: JNT | S-titel
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Nieuwe
handboeken

26

Toegankelijke en
praktische gids voor
animatie-programmeren

Activeer je handboek
met e-CampusLearn

Vlot switchen tussen je handboek,
slides, interactieve oefeningen en
extra digitale content?
Dankzij eCampusLearn kan het.
In één overzichtelijke digitale

– Ook zonder achtergrond in natuurof wiskunde
– Alle nodige kennis voor game development
– VERSCHIJNT IN HET ENGELS

leeromgeving vind je alles wat je
nodig hebt om efﬁciënt te studeren.
eCampusLearn biedt een rijke,

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn beiden lector

comfortabele leerervaring voor

aan de Howest in de professionele bachelor

zowel docenten als studenten.

opleidingen Multimedia en Communicatietechnologie en Mathematica® gecertiﬁeerd door
CAN.nl.
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9 789401 474955

Ontdek er alles over op
www.ecampuslearn.com

Bieke Masselis & Ivo De Pauw

Animation Maths
€29,99 | april 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 21 mm
ca. 336 pp. | nur 918
isbn 978 94 014 7495 5
Themacode: JNM | S-titel
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27
Handboeken

Het meest complete
handboek over de
luchtvaart

Inzicht in de
mechanismen van de
toeristische sector

– Ontdek alle ins and outs over de
luchtvaartindustrie

– Volledig herwerkte editie

– 100 % relevant voor de (toekomstige)
reisprofessional

– Toegankelijk overzicht van de
complexe toeristische markt en
de transportmiddelen

– Vol boeiende en leuke weetjes

– Mmv specialisten uit de sector

Dominique Verbeeck is docente luchtvaart bij

Ivo Siebens doceert al meer dan 20 jaar

hogeschool Thomas More en al meer dan

toeristische vakken aan de Thomas More

twintig jaar IATA-instructeur voor lucht-

Hogeschool in Mechelen met de nadruk op

vaartprofessionals.

het reisagentschap en de touroperating.

Ivo Siebens

Handboek Luchtvaart
€25,99 | januari 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 280 pp. | nur 780
isbn 978 94 014 7496 2
Themacode: JNM | S-titel

LannooCampus_Voorjaar_2021_BW.indd 27

9 789401 474979

9 789401 474962

Dominique Verbeeck

Handboek
Reisprofessional
€25,99 | januari 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 780
isbn 978 94 014 7497 9
Themacode: JNM | S-titel
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Trust us.
We are
publishers.
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Toppers voor de
zorgprofessional

Hoe ethiek in de zorg
aanstekelijk werkt
€25,99 | januari 2021
paperback | zwart-wit | ca. 200 pp.
isbn 978 94 014 7043 8

Zorgkit
Respect in de praktijk
€25,99 | verschenen
paperback | zwart-wit | 136 pp.
isbn 978 94 014 7209 8
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9 789401 468299

9 789401 472098

Pieter Loncke &
Thomas Raemdonck

Zorgen

Het pluisbloemeffect

9 789401 472067

9 789401 470438

Yvonne Denier

30

Linus Vanlaere &
Roger Burggraeve

Ondeugende zorg
Humor in Gekkenwerk
€22,50 | verschenen
paperback | zwart-wit | ca. 168 pp.
isbn 978 94 014 7206 7

Krista Bracke

Van mens tot mens
Hoe patiënten zorgverleners
kunnen inspireren
€24,99 | verschenen
paperback | zwart-wit | ca. 132 pp.
isbn 978 94 014 6829 9
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De beste zorg in moeilijke
omstandigheden
Een vlotte en flexibele manier om moeilijke
vragen te beantwoorden

–

Gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de zorg

–

Met antwoorden op de ‘grote’ én ‘kleine’ vragen

Zorgen

–

31

Werken in de zorg is zwaar en complex. Elke
dag moeten we dringende vragen beantwoorden en nog dringendere beslissingen nemen.
In de praktijk van de zorg worden we echter
geconfronteerd met tekorten in tijd, middelen
en personeel. Toch heeft de 64ste patiënt wiens
dossier besproken wordt, evenveel recht op
doordachte zorg als de eerste patiënt die dag.
Dit boek werkt een praktische methode uit en
past ze toe op reële casussen. Van het omgaan
met de vraag tot euthanasie over het verbieden
van aardappelmesjes tot patiënten die elke
vorm van zorg weigeren. Mag ik fouten maken?
is een hanteerbare en toegankelijke gids om
concreet en pragmatisch met ethische vragen
aan de slag te gaan.

Simon Godecharle is theoloog en behaalde een
doctoraat in de biomedische wetenschappen aan het Centrum voor Biomedische
Ethiek en Recht van de KU Leuven. Hij
is coördinator gezondheidsethiek van de
zorggroep Emmaüs vzw.

Simon Godecharle
9 789401 472081

Mag ik fouten maken?
... en andere moeilijke vragen
over zorg en ethiek
€ 25,99 | maart 2021

Marketing
–

Beschikbaar voor vormingen
vanaf het voorjaar.

paperback | zwart-wit | 220 x 140 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 897/737 | isbn 978 94 014 7208 1
Themacode: M, JBF | S-titel
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–

Toegankelijk geschreven

–

Voorzien van praktijkvoorbeelden en therapeutische mogelijkheden

–

Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten

32
Zorgen

Lees over de impact van
onze meest langdurige relatie,
de broer- zusrelatie

Ten minste een derde van alle kinderen groeit
op als broer of zus van een kind met lichamelijke
of psychische problemen, of met verstandelijke,
motorische of zintuiglijke beperkingen. Het
boek begint met een overzicht van de broerzus relatie en gaat in op onder andere rivaliteit,
loyaliteit, de plaats in de kinderrij, en conflicten.
Daarna worden broer-zus relaties bij speciﬁeke
aandoeningen bij kinderen besproken, zoals
ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve beperkingen, kanker, chronische ziekten
en handicaps. Wat zijn de gevolgen hiervan voor
de gezinsrelaties? Ten slotte wordt beschreven welke hulp mogelijk is wanneer broers of
zussen van speciale kinderen zelf problemen
krijgen. Voor deze uitgave is gebruik gemaakt
van de meest recente onderzoeken, terwijl ook
nieuwe behandelingsmogelijkheden worden
genoemd. Broers en zussen voor speciale en
gewone kinderen is zeer geschikt voor iedereen
die - persoonlijk of vanuit zijn beroep - meer wil
weten over broers, zussen, hun relatie en de
betekenis ervan.
Prof. Frits Boer is emeritus hoogleraar
kinder- en jeugdpsychiatrie van het
AmsterdamUMC. Hij is expert op het
gebied van de relatie tussen broers en
zussen en publiceert hier regelmatig over
voor vakgenoten en het algemene publiek.

Prof. Frits Boer
9 789401 475365

Broers en zussen van
speciale en gewone
kinderen - herziene uitgave
€ 32,99 | februari 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 mm | ca. 240 pp.
nur 770 | isbn 978 94 014 7536 5
Themacode: JM | S-titel
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Wat een geweldig boek,
was dit er maar geweest
toen ik mijn opleiding deed

Marketing
–
–
–
–

Auteur is beschikbaar voor
interviews
Uitgebreide promotiecampagne
in algemene pers en vakpers
Inkijkpagina’s beschikbaar
Opname in nieuwsbrieven van
LannooCampus
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Een boek over samenwerken
aan waardevolle zorg
De auteur illustreert vanuit haar perspectief van zowel arts als
moeder hoe groot de waarde van samenwerking werkelijk is.

–

Geïnterviewde specialisten in medische zorg

–

Het boek is in al zijn veelzijdigheid aangrijpend,
levendig en troostend.

Zorgen

–

33

Eline is nog maar vijf jaar oud als ze van de
ene op de andere dag blijkt te lijden aan acute
leukemie. Annemiek Kuijer beschrijft vanuit
haar perspectief als moeder én arts de reis die
zij met haar gezin aflegt door een wereld vol
onzekerheid en pijn. Ze geeft een unieke inkijk
in de onwerkelijke dagelijkse praktijk van de kinderoncologie. Eline, haar broer, zus en ouders
gaan een samenwerking met hun behandelaren
aan die wordt gekenmerkt door openheid, optimisme, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Na de
pech van de diagnose volgt het geluk van goed
nieuws en het gezin durft voorzichtig weer te
geloven in een gezonde toekomst. Ontreddering
maakt plaats voor moed, broosheid groeit uit
tot onwaarschijnlijke veerkracht. Dit wil ik later
worden: zeven is een hoopgevend verhaal over
de weerbaarheid van het kind en een ode aan
waardevolle geneeskunde waarbij ouders en
kinderen écht meedoen en artsen en patiënten
elkaar ontmoeten van mens tot mens.

Eline is naast kankerpatiënt ook gewoon een grappig, puur
en wijs meisje, dat haar gezin door de zwartste tijden loodst.
Haar veerkracht is inspirerend. Het is een voorrecht haar
via het lezen van dit boek te hebben mogen leren kennen.

9 789401 475358

Annemiek Kuijer

Kind & kanker
Professionals en gezin samen sterk
€ 22,99 | februari 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 mm | ca. 144 pp.
nur 870 | isbn 978 94 014 7535 8
Themacode: MBP, VFJB | S-titel
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interviews
Uitgebreide promotiecampagne
in algemene pers en vakpers
Inkijkpagina’s beschikbaar
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Trust us.
We are
publishers.
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9 789401 474986

Carole Lamarque

Zoonotic. De formule voor een extreem
succesvolle virale businessstrategie
€ 29,99 | maart 2021
integraalband | steunkleur | 170 x 240 x 13 mm
ca. 200 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 7498 6
Themacode: KJ, KJSG | A-titel
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‘Met haar klare visie en
strategische vaardigheden
heeft Carole een cruciale
bijdrage geleverd in
het uitwerken van de
marketing-strategie van
Mobile Vikings.’
– Dorien Aerts, CMO Belux Microsoft
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Snel viraal gaan met
je product: de succesformule

Nieuwe visie op de mechanismen van een
succesvolle virale businessstrategie

–

De intelligentie van een uniek virus vertaald
naar elke bedrijfscontext

–

Zoonotic-strategie vereist Zoonotic-leiderschap

Het is de droom van iedere ondernemer om een
succesformule te vinden om snel viraal te gaan
met zijn/haar product of dienst. Carole Lamarque gelooft dat die succesformule bestaat en
wel in de natuur. Het heet een Zoonotic: een virus dat zich razendsnel viraal verspreidt over de
hele wereld. In dit boek bewijst ze met concrete
voorbeelden hoe een Zoonotic-pandemie zoals
Covid-19 een inspiratiebron kan zijn voor een
succesvolle virale businessstrategie.

Leiden

–

37

Carole Lamarque is expert innovative marketing en founding partner bij Duval Union.
Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in
extreme competitieve markten en marketing bij bedrijven zoals Shell, Proximus,
Sanoma Media en Telenet.

Van dezelfde auteur
Influencers
isbn 978 94 014 4103 2 | € 29,99
Unfair advantage
isbn 978 94 014 5370 7 | € 29,99

–
–
–
–
–
–
–

Wekelijks online keynotes
Groot internationaal netwerk
Carole Lamarque
@caroberry
@carolelamarque
Carole Lamarque Meer dan 20 000 volgers
Zoonotics.be
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–

Ongeﬁlterde verhalen van medewerkers

–

Met reële voorbeelden uit de praktijk

–

Authentiek met aandacht voor successen en imperfecties

38
Leiden

Radicaal nieuwe manier van
samenwerken met volledige
autonomie van elke werknemer

‘Willen we binnen 100 jaar nog bestaan?’
Deze retorische vraag zorgde begin 2014 voor
een lange stilte in de Decathlon-burelen.
Het zou 6 jaar later het startschot blijken voor
één van de meest radicale veranderingen die
het bedrijf ooit had ondergaan.
In dit boek delen de medewerkers enkele van de
(r)evoluties die ze tijdens deze humane omslag
hebben kunnen beleven.
Het is een persoonlijk verhaal over een nieuwe
manier van werken, van beslissingen nemen,
projecten opstarten, netwerken opbouwen,
kwetsbaar leiderschap ontwikkelen, rekruteringen, loonbeleid...
Voor iedereen die geïnspireerd wil raken door
nieuwe manieren van samenwerken.

Inspiratie voor bedrijven die
over 100 jaar nog bestaan

Zoals alles bij Decathlon is dit boek het werk
van een collectief van mensen. Zij brengen hun
verhaal, elk vanuit hun eigen invalshoek.

9 789401 473330

Decathlon, ons verhaal

Marketing

3000 leiders op zoek naar
100 jaar relevantie
€ 29,99 | januari 2021

–

integraalband | steunkleur | 170 x 240 x 13 mm
ca. 200 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 7333 0
Themacode: KJ, KJG, KJW | A-titel
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–

Lezingen gepland vanaf
voorjaar 2021
Kan gebruikt worden in
opleidingen International
business management,
HR-management,…
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Organisaties menselijker
maken en strategie die
echt werkt
Gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring

–

Uniek perspectief dat waarden, overtuigingen en
emoties benadrukt

–

Onconventionele benadering

Leiden

–

39

Strategie-uitvoering is complex. Drie van de vier
organisaties slagen er niet in hun strategieën
uit te voeren, ondanks adviesbureaus, een
karrevracht literatuur over het onderwerp en
alle beschikbare best practices. Maar waarom
precies mislukken de meeste strategieën?
Op basis van toonaangevend onderzoek, echte
verhalen, praktijkvoorbeelden en praktische
tools neemt de auteur je mee in de wereld
van waarden, overtuigingen, emoties en vaak
verborgen onderliggende motivatiekrachten die
individueel en collectief gedrag in organisaties
beïnvloeden. Hij laat zien hoe bewust en effectief omgaan met deze menselijke dynamiek,
vaak verwaarloosd in het strategische proces,
een grote invloed heeft op de prestaties van je
organisatie en de succesvolle realisatie van je
strategie. Als je er serieus over nadenkt om van
je strategie een succes te maken, de drang hebt
om te blijven vragen ‘waarom’ en de moed hebt
om een minder conventionele benadering te
volgen, zal dit boek je inspireren.
Geert Vercaeren is senior business consultant
en coach met meer dan 25 jaar ervaring
in het leiden van complexe bedrijfstransformatie-, organisatieontwikkelings- en
hr-transformatieprojecten.

ENGELSTALIG

Geert Vercaeren
9 789401 474993

Humanizing Strategy
How to Master Emotions, Values and
Beliefs While You Execute Plans
€ 29,99 | januari 2021
paperback | zwart-wit | 170 x 240 x 14 mm
ca. 240 pp. | nur 801 | isbn 978 94 014 7499 3
Themacode: KJ, KJMB | A-titel
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Voor opleidingen aan
universiteiten en business
schools gericht op bedrijfskunde, economie, (organisatie) psychologie, etc.
b15_humanizing_strategy
geert-vercaeren-685b62
www.b15.be
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–

C A R E-model: eenvoudige principes voor duurzaam succes

–

Boordevol cases uit alle sectoren

–

Toepasbaar voor kleine en grote merken

40
Leiden

Wat kan jouw bedrijf doen
voor een betere wereld?

We leven in turbulente tijden. Wanneer we naar
de toekomst kijken, is het duidelijk dat bedrijven
verantwoordelijkheid zullen moeten nemen en
trachten een oplossing te bieden voor maatschappelijke problemen. De C A R E-principes
zijn precies ontworpen om bedrijven te helpen
om relevant te blijven en bovendien voor te
bereiden op de steeds veeleisendere klant.
Dit boek inspireert met talrijke cases uit alle
sectoren, over de hele wereld. Van start-ups tot
multinationals. Het laat zien dat iedereen, ook
bedrijven, kunnen tonen waar ze écht om geven.
ENGELSTALIG

Isabel Verstraete werkte in reclame en marketing in Nederland, Frankrijk en België
alvorens ze in 2011 haar eigen strategisch
consultancybureau oprichtte. Ze is voorzitter van FAM, Female Association of Belgian
Marketeers.

Isabel Verstraete
9 789401 475037

Does Your Brand Care?
Building a Better World.
The C A R E principles
€ 29,99 | februari 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm
ca. 200 pp. | nur 800/802 | isbn 978 94 014 7503 7
Themacode: KJS | A-titel
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isabelverstraete_
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isabel-verstraete-54a63b5
Thecareprinciples.com
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Grote impact voor
kleine merken

41
Leiden

–

Verrassende, snackbare structuur met haalbare stappen

–

Combineer physical en digital optimaal, van advocaat
tot bakker of dierenarts

–

Onmiddellijk toepasbaar

Voor groeiende kleine merken of KMO’s/MKB’s
klinken grote theorieën over klantgerichtheid
vaak hol en onbereikbaar. Toch is het net ook
voor bedrijven zonder interne marketingafdeling belangrijk om een echte merkbeleving op
te bouwen. Meer zelfs: elk merk kan met kleine,
doordachte stappen een heel grote impact hebben.
TOPgeMERKt maakt een geweldige klantbeleving, klantgerichtheid en klantloyaliteit haalbaar
voor kleine merken van eigenaar-ondernemers.
Vanuit zeven challenges leer je op een doordachte, toegankelijke manier klantbeleving
creëren in een phygital klantreis, via praktische
modellen en herkenbare voorbeelden op maat
van kleine merken die groots willen zijn.

Van dezelfde auteur
VerMERKvuldig! | € 29,99
isbn 978 94 014 5052 2

Katlijn Voordeckers is bestuurder van OpmerKelijk, een Branding & Communication
Agency en Academy gespecialiseerd in
advies en opleidingen over strategische
branding, communicatie en klantbeleving.

Katlijn Voordeckers
9 789401 473484

TOPgeMERKt
Een grootse klantbeleving creëren
in zeven stappen
€ 29,99 | april 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 14 mm
ca. 224 pp.| nur 802 | isbn 978 94 014 7348 4
Themacode: KJS | A-titel
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Veelgevraagd spreker
opmerkelijk.agency
katlijnvoordeckers
opmerkelijk.agency
opmerkelijk.be
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Crowdfunding:
alles wat je moet weten

42
Leiden

–

Succesvol starten en afwerken van crowdfunding

–

Concrete adviezen, facts & ﬁgures en cases

–

Met aandacht voor de verschillen tussen Vlaanderen
en Nederland

In dit boek leer je wat crowdfunding is en wat
je ermee kunt doen. Recente evoluties worden
haarﬁjn uitgelegd: welke platformen stoppen
ermee en waarom? Waarom werken sommige
formules gewoonweg niet in Vlaanderen of Nederland? Waar zit het echte succes?
Dit boek geeft je een realistische kijk op wat kan
en niet kan en maakt komaf met de wildweststories. Voortaan maakt niemand je nog iets wijs
over crowdfunding, weet je hoe groot je slaagkansen zijn en wat je moet doen om te slagen.

Dirk AJ Coeckelbergh is van vele markten
thuis. Hij heeft ervaring in de sociale economie en in de ﬁnanciële, non-proﬁt- en
overheidssector. Hij begeleidt, adviseert en
coacht ondernemers in proﬁt en non-proﬁt
en geeft regelmatig seminaries.

Marketing
9 789401 475051

Dirk Coeckelbergh

–

Do not fuck but fund the crowd
Het praktijkboek voor crowdfunding
€ 29,99 | april 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 12,5 mm | ca. 200 pp.
nur 780 | isbn 978 94 014 7505 1
Themacode: K, KFFM | A-titel
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Kan gebruikt worden voor
opleidingen Economie,
Financiën, Nieuwe
ﬁnancieringstechnieken
en Innovatie, Non-proﬁt
fondsenwerving
Lezingen mogelijk vanaf
voorjaar 2021
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Participatief ondernemen:
een kunst die je kunt leren
Elke werknemer even betrokken als de eigenaar

–

De essentie van participatief ondernemen

–

Toegankelijk en to the point

Leiden

–

43

Medewerkers die met volle overgave de zogenaamde extra mijl willen gaan, alsof ze zelf
eigenaar zijn van de zaak? Iedereen kan zulke
betrokken medewerkers gebruiken, zeker in
turbulente en disruptieve tijden. Maar, wat
bepaalt of iemand daadwerkelijk dat gevoel van
eigenaarschap ontwikkelt en beleeft?
Dit boek brengt participatief ondernemen terug
tot haar essentie: een cultuur van samenwerking, organisatorische efﬁciëntie én resultaatsdeling onder eigenaars.

In dezelfde reeks
Robot aan het stuur | € 19,99
isbn 978 94 014 4099 8

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert
participatief ondernemen bij ETION, het
forum voor geëngageerd ondernemen. Hij
publiceert rond macro-economische onderwerpen, de ﬁnanciële crisis en bedrijfsﬁnanciering. Daarnaast is hij bestuurder in
verscheidene non-proﬁtorganisaties.

9 789401 475075

Geert Janssens

Iedereen eigenaar. Het hoe en
waarom van participatief ondernemen
€ 16,99 | maart 2021
paperback | steunkleur | 148 x 215 x 10,5 mm
ca. 168 pp. | nur 780 | isbn 978 94 014 7507 5
Themacode: KCD | A-titel
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Van dezelfde auteur
Waardevol werkloos | € 19,99
isbn 978 94 014 5877 1
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Lancering ism ETION
Lezingen mogelijk vanaf
voorjaar 2021
@jrgeert
@ETIONforum
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–

De belangrijkste nieuwe technologieën van vandaag

–

Geen theorie: de concrete toepassing in het bedrijfsleven

–

Portretten van de Limburgse ambassadeurs van deze
nieuwe industriële revolutie

44
Leiden

12 digitale technologieën
die de wereld veranderen

Van blockchain over robotisering en slimme
drones tot augmented reality: welke technologieën zullen ons leven en onze economie de
komende jaren ingrijpend veranderen? En wie
zijn ze, de Limburgse bedrijven die zich vandaag
al tot ambassadeurs van deze nieuwe industriële
revolutie ontpoppen?
In 12 verhalen schetst dit boek hoe evenveel
technologieën ook uw bedrijf op weg kunnen
zetten naar de toekomst. Geen theoretisch betoog, maar verhalen die op bijzonder toegankelijke wijze illustreren waar elke technologie voor
staat en hoe ze vandaag al concreet toegepast
wordt in het bedrijfsleven.

Filip Michiels werkt al ruim twintig jaar als journalist voor onder meer De Morgen, Trends,
De Standaard, Newsweek en Bloovi.

Filip Michiels
9 789401 475099

12 digitale technologieën
die de wereld veranderen
Wat we kunnen leren van
ondernemend Limburg
€ 34,99 | februari 2021
integraalband | vierkleurendruk | 170 x 240 x 14,5 mm
ca. 224 pp. | nur 780/800 | isbn 978 94 014 7509 9
Themacode: K, KJH, KJD | A-titel
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De meerwaarde van
goede communicatie

45
Leiden

–

Op basis van unieke ervaringen en anekdotes uit de praktijk

–

Bijdragen van experten uit toonaangevende bedrijven

–

Onmisbaar voor elke (beginnende) communicatieprofessional

Communicatie is hot. Iedereen communiceert.
Iedereen is creator en fotograaf tegelijk. Nog
nooit hadden we zoveel communicatiekanalen
ter beschikking en nog nooit zijn we zo verzopen in de informatiestroom als vandaag. Wat is
de toegevoegde waarde van al die professionals? Is er nog een toekomst voor (bedrijfs)communicatie? En hoe ziet die toekomst er dan uit?
Korneel Warlop neemt je bij de hand en legt op
een beschrijvende manier stap voor stap uit wat
zijn ervaringen zijn bij leidinggevende wereldbedrijven. Een boek vol tips & tricks aan huidige
en toekomstige professionals met een passie
voor communicatie.

Met bijdragen van o.a. Baptiste Van
Outryve (Roompot), Debby Wilmsen
en Frédéric Degezelle (Tomorrowland),
Laurent Winnock (Bpost)

Korneel Warlop is Corporate Communicatie
Directeur voor de regio Europa, MiddenOosten en Afrika bij Barry Callebaut.
Korneel is ook Board Member van C²,
de communication community in België.

Korneel Warlop
9 789401 475105

Het communicatie DNA
Tips & tricks voor de communicators
van vandaag en morgen
€ 29,99 | maart 2021
paperback | steunkleur | 170 x 240 x 15 mm
ca. 240 pp. | nur 800 | isbn 978 94 014 7510 5
Themacode: KJP | A-titel

LannooCampus_Voorjaar_2021_BW.indd 45

Marketing
–
–
–
–
–

Lezingen mogelijk vanaf
voorjaar 2021
Geschikt voor alle communicatie-opleidingen
korneel.warloppro
@ korneelwarlop
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Recent verschenen

46

Pieter Grimbergen

Dick van der Wateren

Dr. Froukje Verdam

Zorg, zingeving en
waardigheid

De denkende klas

Zelfzorg voor
de jonge dokter

Gesprekken over tegenslag in gezondheid
€ 22,99 | verschenen
paperback | steunkleur
170 x 240 mm | 128 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7221 0

Anja de Bok

De therapeutische
relatie in de ggz
Tien intieme verhalen uit
de spreekkamer van de
eerstelijnspsycholoog
€ 29,99 | verschenen
paperback | steunkleur
170 x 240 mm | 224 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7314 9
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Motiveer je leerlingen
door samen met hen
vragen te stellen en na
te denken
€ 25,99 | verschenen
paperback | steunkleur
170 x 240 mm | 200 pp.
nur 840 | isbn 978 94 014 7474 0

Over veerkracht,
geneesplezier en
persoonlijk leiderschap
€ 27,99 | verschenen
paperback | steunkleur
170 x 240 mm | 160 pp.
nur 870 | isbn 978 94 014 7345 3

Prof. Pier Prins &
dr. Arnold van Emmerik

De ideale wereld
van B.F. Skinner
Leven en werk
€ 29,99 | verschenen
paperback | steunkleur
170 x 240 mm | 240 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7346 0
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Eerste hulp bij
thuiswerk

Van liefdadig naar
rechtvaardig

Pop als
wetenschap

Zoonotic

Elke Van Hoof

Els Hertogen

Jeroen D’hoe

isbn 978 94 014 7500 6

isbn 978 94 014 7483 2

isbn 978 94 014 7492 4

isbn 978 94 014 7494 8

€ 22,99

€ 19,99

€ 19,99

€ 19,99
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DOES
Y UR
BRAND
I SAB E L VE RSTR AETE

?
BU ILDING A BET TE R WORLD
THE C A R E PRINC IPLE S

Decathlon,
ons verhaal

Decathlon,
Our Story (FRA)

Humanizing
Strategy (ENG)

Does Your
Brand Care?

Mathieu Renier

Mathieu Renier

Geert Vercaeren

Isabel Verstraete

isbn 978 94 014 7501 3

isbn 978 94 014 7513 6

isbn 978 94 014 7502 0

isbn 978 94 014 7504 4

€ 22,99

€ 22,99

€ 22,99

€ 22,99

DO NOT F *CK

DIRK
COECKELBERGH

BUT
FUND
THE
CROWD
HET PRAKTIJKBOEK
VOOR CROWDFUNDING

GEERTHETJANSSENS
HOE EN WAAROM VAN

IEDEREEN PARTICIPATIEF
EIGENAAR ONDERNEMEN

Do not fuck but
fund the crowd

Iedereen eigenaar
Geert Janssens/ETION

Het communicatie
DNA

Dirk Coeckelbergh

isbn 978 94 014 7508 2

Koen Warlop

isbn 978 94 014 7506 8

€ 12,99

isbn 978 94 014 7511 2

€ 22,99

€ 22,99

Anderstalig
Decathlon,
Our Story (FRA)

Zoonotic (ENG)
Carole Lamarque

Less Contact More
Impact (ENG)

Mathieu Renier

isbn 978 94 014 7514 3

Jochen Roef, Jozefien

isbn 978 94 014 7512 9

€ 24,99

De Feyter, Caroline Boom

€ 29,99

isbn 978 94 014 7342 2
€ 29,99
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Herdrukken

48

Alternatieve
mainstream

Animation Maths

Business en ethiek

isbn 978 94 014 3204 7

isbn 978 94 014 7924 4

Differentiëren
werkt

isbn 978 94 014 0841 7

€ 29,99 | 4e druk

€ 29,99 | 13e druk

isbn 978 94 014 6779 7

€ 29,99 | 4e druk

Economie

€ 19,99 | 2e druk

Een plan voor
het land

Eerlijke
wetenschap

Eventplanner

isbn 978 94 014 6664 6
€ 29,99 | 3e druk

isbn 978 94 014 5608 1

isbn 978 94 014 1331 2

€ 34,99 | 4e druk

€ 29,99 | 4e druk

€ 24,99 | 4e druk

Het kind van
onze dromen

Talentenkaartjes
volwassenen

Inspirerend
coachen

Kiezen voor talent
in de liefde

isbn 978 94 014 1847 8

isbn 978 94 014 6728 5

isbn 978 94 014 2930 6

isbn 978 94 014 6837 4

€ 24,99 | 4e druk

€ 19,99 | 2e druk

€ 25,99 | 24e druk

€ 29,99 | 2e druk
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49
Herdrukken

Komt een paard
in de boardroom

Marketing.
Go with the flow

Omnichannel
in retail

isbn 978 94 014 4107 0

Meer zorg voor
kleuters via
spelbegeleiding

isbn 978 94 014 6983 8
€ 29,99 | 2e druk

€ 34,99 | 4e druk

isbn 978 94 014 0037 4

€ 29,99 | 10e druk

isbn 978 94 014 1670 2

€ 19,99 | 5e druk

Start to draw
isbn 978 94 014 6523 6

Van klacht
naar kracht

Van tanker
naar speedboot

Wat we kinderen
echt kunnen leren

€ 24,99 | 2e druk

isbn 978 94 014 2719 7

isbn 978 94 014 6709 4

isbn 978 94 014 3542 0

€ 24,99 | 6e druk

€ 29,99 | 2e druk

€ 19,99 | 3e druk
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