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Beste lezer,
Met deze zomeraanbieding maken wij jou an offer you can’t refuse.
Maar liefst 30 nieuwe titels hebben we voor je klaarstaan.
Grote kleppers, bekende gezichten, jong geweld: waar je ook naar zoekt,
wij hebben de expert die bij je past. Vaste waarden met nieuw werk of
nieuwe namen met een uitdagend verhaal vergezellen je op vakantie.
Auteurs die je anders laten kijken naar de actualiteit, je prikkelen om te denken
over de toekomst of die inzicht bieden in de laatste trends in je vakgebied.
Hun ideeën brengen we bij je, allereerst in ijzersterke boeken, maar ook
met lezingen, events, workshops en debatten. We ontmoeten je graag daar
of online op Facebook, LinkedIn en Twitter.
Maar neem vooral eerst de tijd voor deze brochure en ontdek welke
verhalen jou deze zomer zullen inspireren.
Veel leesplezier!
Het LannooCampus-team

Uitgeverij LannooCampus
@LannooCampus
@LannooCampusNL
Uitgeverij LannooCampus
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De kunst van het ongelukkig zijn
Dirk De Wachter
€19,99 | isbn 978 94 014 6358 4
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MUST READ
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Internationale Bestseller
Steven Van Belleghem

In zijn unieke en authentieke
stijl, een combinatie van
academische diepgang en goed
beredeneerde cases, kruidt
Steven zijn presentaties met
een groot gevoel voor humor.
Een absoluut hoogtepunt.
– Anthony Belpaire, Google

Customers the day after tomorrow
€29,99 | isbn 978 90 825 4224 0
Conversation Manager
€29,99 | isbn 978 90 815 1638 9
Conversation Company
€29,99 | isbn 978 90 815 1633 4
When Digital becomes Human
€29,99 | isbn 978 90 820 3376 2
© Dan Taylor
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Innovatie

Klanten willen meer dan
een uitstekende service
Visionair keynotespeaker met nieuw verhaal
Maatschappelijke dimensie van klantenrelaties concreet gemaakt
3 componenten voor duurzaam succes
Het voorbije decennium werd gekleurd door de
komst van 4G, sociale media en mobiele services.
Deze technologieën hebben op vlak van
customer experience een nieuw minimum laten
ontstaan. Klanten verwachten gebruiksgemak,
vriendelijke en empathische medewerkers,
omnichannel diensten en een scherpe prijs.
De komende jaren zal het ultieme gebruiksgemak
de norm worden. Wat gebeurt er als klanten
binnenkort meer verwachten dan enkel een
uitstekende service? En wat kan er gebeuren
als nieuwe technologieën zoals 5G, artifciële
intelligentie, quantum computing en robotica,
mogelijkheden brengen die verder gaan dan
enkel gebruiksgemak creeëren? Automatisatie is
nog maar de eerste stap. Het nieuwe minimum.

MARKETING

De komende jaren zullen bedrijven een actieve
rol moeten spelen in de ‘life journey’ van klanten:
dromen mee helpen uitkomen en de problemen
in het dagelijks leven van de consument
wegnemen. Tenslotte ligt er een opportuniteit om
samen met klanten een concreet probleem in de
wereld aan te pakken: klimaat, gezondheidszorg,
te weinig budget voor overheden, mobiliteit…

Grootse lancering najaar 2020
150 lezingen/ jaar: 10% in België, 20% in Nederland,
70% internationaal
Meer dan 120.000 boeken verkocht
@StevenVBe (40 000 volgers)
www.stevenvanbelleghem.com
stevenvanbelleghem
@stevenvanbelleghem
stevenvanbelleghem (2.3 miljoen views)

De combinatie van al deze elementen biedt de
consument ‘an offer they can’t refuse’.

9 789492 873057

VERSCHIJNT OOK IN HET ENGELS

Steven Van Belleghem is een internationaal
keynotespreker. Hij is part-time marketingprofessor aan
Vlerick Business School en gastdocent aan London
Business School. Steven is ook ondernemer: hij is partner
van inspiratiebedrijf nexxworks en co-founder van
contentcreatiebureau Snackbytes. Hij is bestuurder bij
Plan International België.

Steven Van Belleghem
The offer you can’t refuse. Wat als klanten meer
willen dan een uitstekende service?
€©29,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleuren
170 x 240 mm | ca. 240 pp. | nur 802
themacode: KJS | isbn 978 94 928 7305 7
A-TITEL
CO-EDITIE MET VAN DUUREN MANAGEMENT
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Journalist Tim Verheyden ontleedt

“Iedereen zou dit boek moeten lezen om
beter te begrijpen hoe Facebook werkt.
Tim en Dieter brengen een ideale mix
tussen de maatschappelijke en economische
realiteit in een wereld met Facebook.”
– Steven Van Belleghem
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Actualiteit

Hoe Facebook ons leven domineert
Onderzoekt de massale impact van Facebook op elk niveau
Met unieke getuigenissen van betrokkenen
Met concrete tips om je privacy beter te bewaken
Vandaag is Facebook één van de machtigste bedrijven. Meer dan de helft van de wereldbevolking
gebruikt Instagram, WhatsApp of Facebook. En de
impact ervan is gigantisch. Van op kleine, onschuldige
schaal tot een Arabische revolutie of datamisbruik
door Cambridge Analytica: Facebook kent en gebruikt
onze data, voorkeuren en diepste gevoelens. Als
businessmodel.
Dit boek gaat in op de rol die Facebook in onze maatschappij speelt, en op het belang van advertenties in
het verhaal van sociale media. Want als je als gebruiker geen geld hoeft te betalen voor een dienst, dan
ben jij het verdienmodel.

MARKETING

VAN DEZELFDE AUTEUR

Bekend uit de media
Lezingen vanaf najaar 2020
Geschikt voor opleidingen media, marketing,
communicatie, trendwatching
@timverheyden (14 000 volgers)
@dietervanesch (3000 volgers)

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

9 789401 469920

Tim Verheyden is journalist en reportagemaker bij VRT
NWS. Hij focust op de invloed van technologie op mens en
maatschappij en maakt er onder meer reportages voor Het
Journaal en Pano. Voor Canvas maakte hij onder meer de
driedelige reeks ‘Facebook & Ik’.
Dieter Van Esch is bezeten door merken en reputaties, zowel
off- als online. Als strateeg bij Intracto en medeoprichter van
socialmediabureau Blue Zoo, adviseert hij bedrijven en overheden om de kracht van Facebook slim in te zetten.

Tim Verheyden, Dieter Van Esch
Onder de grote blauwe duim. Hoe Facebook
bepaalt wat we denken en doen
€©24,99 | september 2020 | paperback | zwart-wit
135 x 215 mm | ca. 240 pp. | nur 740, 802
themacode: J, KJS | isbn 978 94 014 6992 0
A-TITEL
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Maatschappij

Het middenveld regeert het land
Inspireert aan de hand van concrete cases
Verzamelt en bespreekt diverse maatschappelijke hangijzers
Met bijdragen van opiniemakers en experten
Hét middenveld kun je zien als ‘de wereld van het
verenigingsleven’. Het staat tussen de driehoek van
burger, de markt en de politiek. Dit kan gaan over
sportverenigingen en kaartclubs, maar evenzeer
burgerorganisaties, vakbonden en ngo’s.
Door de actieve rol die deze organisaties opnemen,
kennen ze echter ook tegenstanders. Waar ze voor
de enen een pijler zijn van het publieke debat, zijn
ze voor anderen vooral een luis in de pels van de
overheid.
Middenveld. Tussen aanval en verdediging brengt je
aan de hand van negen grote vragen tot de kern van
middenveldorganisaties vandaag.
Wat zijn hun kenmerken? En mag zo’n organisatie
eigenlijk nog aan politiek doen, of moet het zich juist
meer richten op marktwerking? Het boek duidt de
worstelingen, maar beklemtoont vooral de blijvende
relevantie ervan.

MARKETING

9 789401 469869

Voor professionals en bestuurders in
middenveldorganisaties en voor (lokale)
beleidsmakers
Voor opleidingen politieke wetenschappen,
bestuurskunde, sociologie,…`
CSIFlanders
www.middenveldinnovatie.be

De auteurs, Stijn Oosterlynck, Lode Vermeersch,
Bram Verschuere, Filip De Rynck en Miet Lamberts
zijn verbonden aan de Universiteit Antwerpen, de KU
Leuven en het HIVA-KU Leuven en de UGent.
Bart Verhaeghe is beleidscoördinator van
de Verenigde Verenigingen, het netwerk van
middenveldorganisaties in Vlaanderen.

Stijn Oosterlynck, Lode Vermeersch,
Bram Verschuere, Filip De Rynck,
Miet Lamberts en Bart Verhaeghe
Middenveld. Tussen aanval en verdediging
€©24,99 | mei 2020 | paperback | zwart-wit
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 740
themacode: JBS | isbn 978 94 014 6986 9
W-TITEL
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Maatschappij

2050 door de ogen van bekende Vlaamse
en Nederlandse denkers
Toekomstvisie van 40 experten
Kritisch en wetenschappelijk onderbouwd
Europees en internationaal perspectief
Vlaanderen en Nederland hebben heel wat gemeen:
allebei zijn het democratische rechtsstaten met een
goed opgeleide bevolking, een bloeiende economie
en een maatschappelijk actieve overheid. Allebei
proberen ze een antwoord te vinden op sterk populistische tendensen in de samenleving, een door immigratie toenemende diversiteit en een zwaar beslag
op natuur en milieu.
In Utopie voor realisten reflecteren bekende ondernemers, wetenschappers en denkers over de uitdagingen van de toekomst. Dit boek biedt een perspectief
op te verwachten, te wensen en mogelijk ook te
vrezen ontwikkelingen in de periode 2030-2050. Een
gedurfd visionair boek.

MARKETING

Met bijdragen van Fons Leroy,
Thomas Leysen, Evert Meijers,
Quirine van der Hoeven, Frits
van Oostrom, Guy Tegenbos,
Saskia Van Uffelen, Maarten
Vidal, Hendrik Vos, …

Boeklancering: deBuren
Symposium op 8 juni in de Koninklijke
Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten, Brussel
www.lawandeducation.be
www.onderwijsrecht.org

9 789401 470421

Jan De Groof is Professor aan het Europa College in Brugge
(België), aan de Universiteit van Tilburg (Nederland) en aan het
National Research University - Higher School of Economics in
Moskou (Rusland). Daarnaast is hij voorzitter van de European
Association for Education Law and Policy, UNESCO Chair
for the Right to Education en voormalig UNESCO Chargé de
Mission. Tot slot is hij ere-regeringscommissaris voor Belgische
Universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Jan De Groof (red.)
Utopie voor realisten. De verrekijker
van toekomstdenkers
€©29,99 | juni 2020 | hardcover | zwart-wit
170 x 240 mm | ca. 400 pp. | nur 756, 740
themacode: JHB | 978 94 014 7042 1
A-TITEL
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Talentmanagement

Nieuwe editie van bestseller
Stop burn-out
Met online tool MytalentBuilder.com
Talent inzetten om burn-out te vermijden of te bestrijden
Boordevol praktische tips en technieken
Meer en meer mensen krijgen te kampen met
burn-out. Plots ervaren ze een hevige daling in hun
motivatie en energie voor hun werk, zonder meteen
de oorzaak te kennen.
Daar weer uit komen vergt meer dan op rust gaan.
Voorkomen is de sleutel, maar daarvoor is het noodzakelijk dat de omgeving bekwaam is, en dat je in een
context zit waar er ruimte is voor jouw talent.
Dit boek daagt je uit om te kiezen voor je talent en je
toekomst. Stop burn-out. En kies voor je talent leert je
begrijpen wat energieverlies en een burn-out zijn, hoe
je de gevarenzone kunt herkennen, maar vooral hoe
je een burn-out kunt voorkomen.

MARKETING

VAN DEZELFDE AUTEUR

Veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland
Lezingen en events rond talent
Ruim netwerk
Luk Dewulf
Luk Dewulf
@lukdewulf (meer dan 4000 volgers)

Ik kies voor mijn talent
€ 29,99 | Isbn 978 90 825 4221 9
Mijn baas kiest voor mijn talent
€ 29,99 | Isbn 978 90 825 4223 3

Luk Dewulf

kiezen voor talent
in de Liefde
Wat is talent?
Hoe vul je elkaar aan?
En wat als je talenten botsen?

Kiezen voor talent in de liefde
€ 29,99 | Isbn 978 94 014 6837 4
Toolbox voor jong talent
€ 49,99 | Isbn 978 94 014 5164 2

9 789401 470858

Ik kies voor mijn talent - Toolbox
€ 49,99 | Isbn 978 94 014 5165 9

Luk Dewulf is pedagoog, talent- en burn-out coach. In zijn
werk zoekt hij op alle mogelijke manieren hoe hij kracht kan
losmaken en ontwikkelen bij individuen en organisaties. Hij
verdiepte zich in positieve psychologie en talentontwikkeling
en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Luk Dewulf
Stop burn-out. En kies voor je talent
€©27,50 | verschenen | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 230 pp. | nur 808
themacode: VFJS, JMAP | isbn 978 94 014 7085 8
A-TITEL
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MUST READ

Dementie op jonge leeftijd.
Annemie Janssens en Marjolein de Vugt
€25,99 | isbn 978 94 014 6718 6
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GEZONDHEID &
ZORG
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Zorg

Input van patiënten voor betere zorg
Met duidelijk 15-puntenplan
Op basis van getuigenissen van patiënten en expertise uit de zorg
Geschreven vanuit persoonlijke ervaring
Wanneer het om het verbeteren van onze zorg
gaat, telt de stem van elke patiënt. Door aandacht
te schenken aan hoe een zorgtraject ervaren wordt,
kun je als zorgverlener of onderzoeker ook je eigen
werkpunten aanpakken. Dat perspectief wordt echter
nog te vaak vergeten.
In Van mens tot mens verklaren zes uiteenlopende
getuigenissen hoe meer aandacht voor de beleving
van patiënten in hun behandeling kan bijdragen
tot een sterkere zorgsector. Het resultaat is een
concreet stappenplan en een dagelijkse houvast
voor zorgverleners.
Dit boek is een pleidooi voor warmte en menselijkheid
in een sector waar technische vooruitgang en
efficiëntie soms de bovenhand nemen.

MARKETING
Bekend uit de media
Lancering op symposium in najaar 2020
Lezingen gepland vanaf zomer 2020
Kan gebruikt worden voor opleidingen
verpleeg- en geneeskunde
Krista Bracke
@UCVVGent
@Ann_VanHecke
@Sofie_verhaeghe

9 789401 468299

In samenwerking met
experten Ann Van Hecke,
Sofie Verhaeghe en
Bart Debyser

Krista Bracke werkte voor Radio 1 als journaliste en
presentator tot ze in 2009 getroffen werd door de
streptococcus pyogenes-bacterie. Sindsdien deelt ze
haar ervaringen als patiënt op diverse gelegenheden.

Krista Bracke
Van mens tot mens. Hoe patiënten
zorgverleners kunnen inspireren
€©24,99 | mei 2020 | paperback | zwart-wit
150 x 230 mm | ca. 200 pp. | nur 870, 890
themacode: MB, MBDP, MQCH
isbn 978 94 014 6829 9
A-TITEL

14

LannooCampus_zomer_2020_BW_DEF.indd 14

26/02/2020 09:57

Zorg

Genezen door samen te lezen
Uniek, onderbouwd perspectief op de kracht van lezen als therapie
Combineert dagelijkse zorg met maatschappelijke verbinding
Laagdrempelige aanpak, los van leesvaardigheid of voorkennis
Samen sterke literatuur lezen en erover praten
doet mensen goed. In een woonzorgcentrum,
ziekenhuis of psychiatrisch centrum creëert samen
lezen een vrijplaats waar patiënten of cliënten
gewoon mens mogen zijn, zonder klinische labels
of therapeutisch kader.
Samen Lezen toont hoe mensen in interactie
met teksten en met elkaar groeien, leren en
sterker worden. Daarbij kan iedereen meedoen,
ruime leeservaring of niet. Met casussen en tips
voor wie zelf aan de slag wil met een efficiënte,
toegankelijke vorm van zorg.

“Het goede leven zit in de verbinding
met de Ander. Lezen kan de hamer
zijn om door de muur te breken.”

MARKETING
Gelijktijdige lancering van documentaire
hetlezerscollectief
www.lezerscollectief.be
www.cira.be
www.dekluizerij.be

– Dirk De Wachter

9 789401 470148

In samenwerking met
het Lezerscollectief

Jan Raes is psychiater en coach. Na zijn studies
geneeskunde en psychiatrie startte hij een zelfstandige
praktijk op in vitaliteitscentrum De Kluizerij in Affligem.
Hij is medeoprichter van het Lezerscollectief, dat via het
project Samen Lezen literatuur bij alle mensen brengt.

Jan Raes
Samen Lezen. De ultieme therapie
€©24,99 | september 2020 | paperback | zwart-wit
148 x 210 mm | ca. 144 pp. | nur 890, 770
themacode: JM, MBNH9, VXH, D
isbn 978 94 014 7014 8
A-TITEL
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Zorg

Hou je energiepeil in balans
als zorgverlener
Vertrekt van de herkenbare zorgsetting
Hanteert een positieve invalshoek: focus op bevlogenheid, in plaats van remediëren van burn-out
Concrete handvaten om je energie in balans te brengen
Werkgoesting, passie, bevlogenheid… Je bent op je
best wanneer het werk wat je doet samenvalt met wie
je bent. Voor zorgverleners is zo’n houding evident.
Maar deze gedrevenheid heeft ook een keerzijde. Je
staat vol toewijding en energie in je werk, waardoor
het je opslorpt en de burn-out om de hoek loert.
Bevlogen zorg toont hoe je de energiegevers voor
je werk positief leert aanwenden, en hoe je op tijd de
energievreters ontwijkt. Of je nu direct met patiënten
werkt, de leiding hebt over een afdeling, het management waarneemt van een zorgvoorziening of
op politiek vlak iets wil doen om kwaliteit van zorg te
garanderen, dit boek geeft op elk niveau inzicht en
inspiratie voor de zorggever – en zo voor de zorgontvanger.

MARKETING
Beschikbaar voor lezingen
Lancering op seminarie in najaar 2020

9 789401 470100

Met bijdrage van Marianne Vael,
personeelsdirecteur UZ Leuven,
en Koen Balcaen, verpleegkundig
directeur UZ Leuven.

Sybille Opdebeeck is doctor in de sociale
wetenschappen en werkt in het departement
verpleegkunde van UZ Leuven. Gedurende haar hele
loopbaan stonden menselijke relaties en zorg centraal.

Sybille Opdebeeck
Volkomen zorg. Op pad naar bevlogenheid
voor je patiënt, jezelf en je team
€©24,99 | september 2020 | paperback | zwart-wit
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 870, 890
themacode: MQC | isbn 978 94 014 7010 0
W-TITEL
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Zorg

Hoe kunnen we beter over
donorconceptie praten?
Nieuwe editie van het standaardwerk
Gebaseerd op meest recente internationale onderzoek
Gaat in op actuele discussies (DNA-databanken, donoranonimiteit, …)
Voor heteroseksuele paren met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische paren of alleenstaanden kan
donorconceptie een manier zijn om een kinderwens
te vervullen. Je gezin vormen met de hulp van een
eicel-, sperma- of embryodonor gaat echter vaak
gepaard met vragen en twijfels. Bovendien is erover
praten vaak niet gemakkelijk.
Deze nieuwe editie van het standaardwerk gaat in op
de meest actuele vragen voor (wens)ouders. Welke
stappen kun je nemen wanneer je kinderen wilt, en
hoe ga je om met onvruchtbaarheid? Hoe denk je
na over donoranonimiteit? Met wie spreek je erover,
en welke plaats krijgt een donor in je gezin? En met
welke vragen van je kinderen moet je later rekening
houden?

Herwerkte,
volledig
geüpdatete
editie van het
standaardwerk
MARKETING

9 789401 470940

Promotie via gespecialiseerde
organisaties
Voor professionelen en alle betrokkenen
(ouders, volwassen donorkinderen,
grootouders, vrienden)
Verschillende lezingen gepland

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

Astrid Indekeu
Anders en toch gewoon. Families na donorconceptie
€©24,99 | mei 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 882, 850
themacode: VFX, VFXB | isbn 978 94 014 7094 0
W-TITEL
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MUST READ

Check-in
Jochanan Eynikel
€16,99 | isbn 978 94 014 6659 2
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LEIDERSCHAP &
INNOVATIE
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Leiderschap

De Olympische gedachte voor ondernemers
Nieuw win-winmodel voor leiderschap
Mensen zijn meer dan concurrenten
De unieke ervaring van topjudoka Ann Simons
Wat hebben een olympische judoka en een bedrijf
met een miljard omzet met elkaar gemeen? Ann
Simons linkt haar ervaring als Olympiër met de aanpak
van de Cronos-Groep: groeien buiten de spotlights,
vanuit eigen kracht, op eigen tempo, onafhankelijk
maar solidair.
Het model van olympisch leiderschap plaatst een
onderneming in het hart van de samenleving. Economisch verantwoord en sociaal voelend. Wat goed is
voor de één, moet goed zijn voor de ander. Win-win.

MARKETING

9 789401 469944

Lezingen mogelijk vanaf zomer 2020
Bekend uit de media
Groot netwerk
In bespreking met Sporza/VRT over een
reportage met Ann op de Spelen van
Tokio 2020.
Ann is ook te gast in ‘De Kleedkamer’, het
Canvas-programma van Ruben Van Gucht

20 jaar geleden tartte judoka Ann Simons
alle verwachtingen en veroverde ze brons op
de Spelen, vandaag coacht ze als hoofd van
Wingmen jonge mensen om zichzelf onder de
vleugels van de Cronos Groep te overstijgen.

Ann Simons
De zachte weg. Ondernemen is belangrijker
dan winnen
€©29,99 | juni 2020 | integraalband | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 168 pp. | nur 800, 808
themacode: KJB, KJMB | isbn 978 94 014 6994 4
A-TITEL
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Leiderschap

Coachend leiderschap leren
vanuit jezelf
Leiderschapsontwikkeling door introspectie
Geen nieuwe modellen of opgelegde checklists
Culturele Intelligente (CQ) zelf en gemakkelijk leren ontwikkelen als aanvulling op IQ & EQ
Veel inkt is al gevloeid over inspirerend of coachend
leiderschap. Toch blijkt de praktijk op de werkvloer
vaak helemaal anders. Stefan Sauer keert het aanbod
van de zoveelste opleiding of het zoveelste verplichtende werkmodel voor leiderschap de rug toe en zet
in op het leren ‘van binnenuit’.
Dit boek is een introspectieve reis, die je zal leiden
naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik als leider
vandaag echt? Welke leider wil ik nog worden? Wat
zou verandering voor mij opleveren in dit turbulente,
gejaagde en volatiele bestaan?

MARKETING

9 789401 469968

Lezingen en workshops mogelijk vanaf zomer
2020
Geschikt voor opleidingen management,
bestuurskunde, HR-promotieprogramma’s of
-groeitrajecten

Stefan Sauer is Professional Certified Coach (International
Coach Federation) en Certified Executive Coach (Marshall
Goldsmith SCC). De voorbije twintig jaar nam hij mandaten
op als internationale directeur voor verschillende wereldwijd
opererende bankgroepen. Hij treedt op als leiderschapscoach
voor leiders in meer dan twintig landen.

Stefan Sauer
De Mens in de Managing Coach.
Een introspectieve tocht langs
nieuwe leiderschapspaden
€©29,99 | juni 2020 | paperback | zwart-wit
135 x 215 mm | ca. 240 pp. | nur 808, 801
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 6996 8
A-TITEL
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Leiderschap

Ontdek wat ook jij van paarden kunt leren
Heldere toelichting van het pad naar geslaagd leiderschap
Geen voorkennis of voorliefde voor paarden vereist
Geschreven vanuit een uniek perspectief
Paarden zijn experts in leiderschap. Ze overleven
al miljoenen jaren langer dan wij, mensen, op een
succesvolle manier in team op onze planeet.
In dit boek ontsluieren paarden hun krachtige formule
om als leider te floreren en te groeien in een sterk
veranderende wereld. Aan de hand van anekdotische
voorbeelden van leiders uit het bedrijfsleven en de
non-profitsector die zij coachten, vertellen ze hoe zij
het leiderschap van mensen ervaren, wat werkt en wat
niet werkt.

MARKETING
Lezingen gepland vanaf zomer 2020
www.kivik.eu
noticethedifference.be/profile/nadja-talpaert

9 789401 469838

Annemieken Van Reepingen heeft 30 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg op vlak van coaching, therapie, burn-out en geneeskunde. In 2009 stichtte ze het
paardencoachingcentrum KIVIK. Ze vertegenwoordigt het
internationaal coachingbedrijf Horse Dream in België, en is
de Belgische vertegenwoordiger binnen EAHAE (Association
for Horse Assisted Education International).
Nadja Talpaert is Master Certified Coach (MCC) en
Transformational Presence Coach (TPLC) met ruim 20 jaar ervaring in executive en leadership coaching. In 2012 richtte ze
Notice the Difference! op dat zich richt op leiderschapsontwikkeling. Daarnaast specialiseerde ze zich in horse-assisted
coaching en systemische paardencoaching.

Nadja Talpaert, Annemieken Van Reepingen
Komt een paard in de boardroom. Wat paarden
kunnen vertellen over leiderschap
€©29,99 | mei 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 808
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 6983 8
A-TITEL
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Leiderschap

Duurzame oplossingen voor de paradoxen
van leiderschap
Waarom disruptief denken een must have is voor leiders
Zeven paradoxen waarop moderne leiders moeten inspelen
Unieke combinatie van topleiderschap en topsport
‘Snelheid is nodig, maar onze mensen kunnen
niet volgen.’
‘En de wereld wordt steeds complexer, maar
verandering komt er door vereenvoudiging.’
Als manager weet je soms niet meer hoe te navigeren
door de paradoxen van onze moderne wereld.
De oplossing schuilt echter niet in digitale, maar in
menselijke connectie. Door snelheid en kwaliteit te
combineren kun je als leider echt voor succes gaan,
zonder in de val van alle paradoxen te trappen. Want
de echte disruptie van vandaag, die richt zich op het
leiderschap.

VAN DEZELFDE AUTEUR

MARKETING

Kopmannen
€19,99 | isbn 978 94 014 2108 9

Lancering op de CEO Summit, augustus 2020
Auteurs zijn veelgevraagd spreker
Bekend uit de media

Egopreneur
€24,99 | isbn 978 94 014 6190 0

9 789401 470230

Jan De Schepper was als topmanager bij Telindus en
Belgacom en als jeugdcoach bij KV Mechelen een bevoorrecht getuige van de kruisbestuiving tussen sport- en zakenwereld. Vandaag zetelt hij in tal van raden van bestuur en stelt
hij zijn expertise ten dienste van deze ondernemingen. Eerder
schreef hij het boek Kopmannen.
Paul Van Den Bosch werkt als coach al 30 jaar samen met
heel wat topatleten, waarmee hij schitterende resultaten behaalde in verscheidene sportdisciplines. Hij is medeoprichter
van Energy Lab, dat mensen motiveert en helpt naar een gezonde levensstijl. Vandaag is hij ook actief als businesscoach.
Eerder schreef hij onder meer het boek Egopreneur.

Jan De Schepper, Paul Van Den Bosch
ConneXion. 7 paradoxen voor de moderne leider
€©29,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 801, 740
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 7023 0
A-TITEL
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Leiderschap

Verander je blik en vorm je team om
tot een High Impact Team
Drie specialisten in teamleren met één stem
Vijftien jaar relevante werkervaring en wetenschappelijk onderzoek gebundeld
Met de steun van internationale experten
Teamwerk is vaak rommelig, ondoorzichtig en onvoorspelbaar. Dé kant-en-klare formule voor effectief
samenwerken bestaat niet. Toch zijn er teams die keer
op keer succesvol zijn in wat ze doen en duurzame
resultaten boeken: High Impact Teams. Ze slagen erin
hun eigen formule voor succes te schrijven en die
continu bij te stellen.
Dit boek leert je hoe je bewust, effectief en efficiënt
kunt samenwerken. Het helpt je om scherp te krijgen
hoe je het beste uit jezelf, je team en elk van de afzonderlijke teamleden kunt halen.
ENGELSTALIGE UITGAVE

MARKETING
Lezingen en workshops vanaf najaar 2020
Gratis online tool op www.teammirror.eu
waarmee je in het Engels, Nederlands en
Frans jouw team kan scannen op High Impact
Teaming.

Stefan Decuyper werkt als Learning & Development
Business Partner bij IMEC. Daarvoor werkte hij 10 jaar als
teamcoach bij Unicorn, een Belgisch bedrijf dat individuen,
teams en organisaties helpt om de kloof tussen weten en
doen te dichten.
Elisabeth Raes is teamcoach en Business Partner bij
Unicorn. Ze is verantwoordelijk voor de DACH regio
(Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Voordien werkte
ze als Team & Leadership Coach voor start-ups bij
UnternehmerTUM GmbH (München, Duitsland).

9 789401 469975

Anne Boon is docent aan de KU Leuven, waar ze in haar
vakken toekomstige psychologen en pedagogen uitdaagt
op vlak van personeelspsychologie, groepsdynamica en
teamleren, en teamcoaching. Daarvoor werkte ze aan het
Universitair Ziekenhuis in Leuven als teamcoach.
De auteurs zijn gepromoveerd op het thema ‘teamleren’ aan
de KU Leuven.

Stefan Decuyper, Elisabeth Raes en Anne Boon
High Impact Teaming. Slow Down to Go Faster
€©29,99 | september 2020 | paperback | zwart-wit
170 x 240 mm | ca. 240 pp. | nur 807, 808
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 6997 5
A-TITEL
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Leiderschap

Hard on the facts & soft on the people
Twee managers, met samen 50 jaar expertise op de teller, leggen de link tussen ratio en emotie
Over situationeel coachen op de werkvloer
Voor de kwetsbare, de hoopvolle, de reiziger, de zoekende en voor de zuiveren van geest: alles kan, als je wilt
De wereld verandert zo snel dat statische skills niet
langer volstaan. We hebben het vaak over IQ en EQ,
maar er is een derde Q waar we werk van moeten
maken: de RQ of risico-coëfficiënt. Dat is entrepreneurship, de appetijt om grootse dingen te proberen,
zonder angst om te mislukken.
Dit boek leert je hoe je je verantwoordelijkheid als
ondernemer of leidinggevende opneemt en bijdraagt
tot een warme en dynamische omgeving waar medewerkers betrokken zijn, met betere resultaten als
rechtstreeks gevolg. Verhoog de veerkracht op de
werkvloer en creëer een waarderingscultuur waarbij
communicatie aan de basis ligt.

VAN DEZELFDE AUTEUR

MARKETING

Alles blijft nazinderen
€19,99 | isbn 978 94 014 5899 3

Verschillende events gepland in 2020:
CEO-sessie, businessclubs, incompanies, …

9 789401 469999

Marc Vande Gucht werkte jarenlang in het bedrijfsleven.
Sinds 2005 is hij consultant in change, transitie, strategisch
advies, en begeleidt hij start-ups. Vandaag is hij actief bij
Toerisme Vlaanderen. Na de dood van zijn dochter in 2003
richtte hij samen met Jan Toye het Fonds GavoorGeluk op in
2005.
Geert Serneels begeleidt sinds 2008 als businesscoach, consultant en interim manager tal van organisaties en leidinggevenden op management-, commercieel en communicatievlak
via businesscoachings, opleidingen, workshops en consultancyopdrachten. Voordien was hij algemeen directeur Jobat en
werkte hij ook als partner/adviseur bij een aantal strategische
communicatiebureaus.

Marc Vande Gucht en Geert Serneels
Collega in hoofd en hart. Waarderend
leidinggeven op de werkvloer
€©29,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 807, 800
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 6999 9
A-TITEL
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Innovatie

Voedsel verbindt!
Naar common ground en common food.
Geestesverruimend perspectief op de dagelijkse boodschappen
Zet klassieke retail op een nieuw spoor
Inspiratieboek voor elke foodlover
Eten is genieten, samenkomen, experimenteren, jezelf
uitdrukken. De tijd dat we enkel eten om te leven lijkt
voorbij. De exotische keuken is dankbare bron van
inspiratie om onze foodcultuur te inspireren en te verrijken.
De gretigheid waarmee we nieuwe smaken tot ons
nemen staat in schril contrast met onze terughoudendheid ten opzichte van nieuwe mensen. En de etnische
consument zelf komt nog lang niet aan zijn trekken in
het klassieke winkelrek.
Hoe krijgen we iedereen samen aan tafel? Dat begint
in de winkel.

MARKETING

9 789401 470247

Winnaar Marketingboek van het jaar 2018
@RachidLamrabat (meer dan 1500 volgers)
tiqah.com

Rachid Lamrabat is oprichter en Trust Builder van TIQAH,
een communicatiebureau gespecialiseerd in etnomarketing
en –communicatie. Hij is veelgevraagd keynotespreker met
expertise op het vlak van diversiteit en multiculturele communicatie. Hij won eerder de prijs voor marketingboek van
het jaar.

Rachid Lamrabat
Common food. De verbindende kracht
van de foodretail
€©19,99 | september 2020 | paperback | zwart-wit
120 x 180 mm | ca. 96 pp. | nur 802, 763
themacode: KJS, JBSL1 | isbn 978 94 014 7024 7
A-TITEL
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Innovatie

Meer welzijn op het werk?
Pak je kantoor aan!
Totaalbeeld: zowel fysieke als mentaal welzijn op kantoor
Richt zich tot de kantoormedewerker zelf
Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek
Zit je in een hedendaags innovatief kantoor? Dan
word je overdonderd met mooi meubilair, een uitgedacht kleurenpallet, designverlichting, een ecologische toets en lekkere koffie. Maar komt dat je welzijn
ten goede?
In dit boek krijg je in 10 stappen allerlei werkbare en
praktische tips om je werkplek te optimaliseren. Je
leert wat je zelf kunt ondernemen en wie je partners in
crime zijn. Voor iedereen die meer wil halen uit zijn of
haar kantoorbeleving.

“We shape our buildings,
thereafter they shape us.”

MARKETING
Veelgevraagd keynotespreker op nationale
en internationale fora
Geschikt voor opleidingen ergonomie,
arbeidspsychologie, HR, ergotherapie

9 789401 470025

– Winston Churchill

Veerle Hermans heeft dertig jaar ervaring in het optimaliseren van werkplekken en het coördineren van nationale en
internationale projecten voor verschillende onderzoekscentra
en bedrijven. Als professor ergonomie aan de Vrije Universiteit
Brussel doet zij al aan preventie vanop de schoolbanken.

Veerle Hermans
My happy office. In 10 stappen naar een ideale
werkomgeving
€©29,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 807, 800
themacode: KJW, KJWX | isbn 978 94 014 7002 5
A-TITEL
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Innovatie

Geef je merkreputatie vleugels
Eerste boek dat specifiek focust op merkreputatie
Marketingmodellen eenvoudig uitgelegd
Resultaat van een jarenlange zoektocht. Cases die theorie aan praktijk toetsen. Uiterst praktische leidraad
Hoe geef je echt betekenis aan een merk?
Hoe kun je doelgroepen overtuigen en duurzaam
aan het merk binden?
Aan de hand van 20 essentiële vragen over merkopbouw wordt een merk gepositioneerd, betekenis
gegeven en geprofileerd. De klassieke 4P-marketing
vormt daarbij slechts de basis.
People always talk about reputations focust op
value branding.
Het boek loodst de lezer stap voor stap door het
hele proces van merkpositionering, merkbetekenis
en merkprofilering.

MARKETING

9 789401 470032

Ook geschikt voor opleidingen Marketing,
Communicatiemanagement, Content Marketing
reputations.be
www.reputations.be

Frederik Picard is managing partner van het Antwerpse
marketing- en communicatiebureau Reputations. Daarnaast is
Frederik ook deeltijds verbonden als lector marktonderzoek
en content marketing aan de AP Hogeschool in Antwerpen.
Zijn specialisaties zijn marktonderzoek, merkstrategie en
content marketing.

Frederik Picard
People always talk about reputations.
Merkreputatie in drie stappen
€©29,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 802, 808
themacode: KJS | isbn 978 94 014 7003 2
A-TITEL
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Innovatie

Zo word jij een kick-ass ondernemer
Inspirerende ondernemersverhalen en -getuigenissen
Met duidelijke en uitdagende oefeningen
Voor iedereen, ongeacht opleiding, afkomst of kapitaal
Droom jij ervan om op een dag je eigen baas te zijn,
maar denk je dat de ondernemerswereld niet voor jou
is weggelegd? Niets is minder waar, iedereen kan ondernemen zolang je de juiste skillset en mindset hebt.
On it is een praktisch werkboek dat je helpt bouwen
aan je ondernemingsvaardigheden en dat je inzichten
geeft in je eigen persoonlijkheid. Op het einde van
dit boek heb je een afgewerkt businessplan en ben
je klaar om te ondernemen. Tijd om te stoppen met
dromen en het gewoon te doen.

MARKETING

“Stop building
someone else’s dream”

9 789401 470254

Winnaar van de prestigieuze Young Strategist
Essay Prize
@elinegoethals

Eline Goethals werkte als marketingstrateeg voor verschillende grote bedrijven zoals NIVEA, Huawei en Toyota, en is nu
Strategy Director voor FCB Global & FCB Toronto. Daarnaast is
ze ‘Urban Dreamers’-coach binnen Let’s Go Urban Academy,
een afterschool program waar jongeren opgeleid worden tot
ondernemer.

Eline Goethals
On it. Van ‘geen idee’ tot succesvolle
ondernemer met dit praktische werkboek
€©29,99 | september 2020 | kartonbord | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 120 pp. | nur 801
themacode: KJ, VSC, VS | isbn 978 94 014 7025 4
A-TITEL
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Innovatie

Eenvoudig zakboekje om met plezier
beter te presteren
Maakt komaf met de klassieke arbeidsethos
Helder en eenvoudig met praktische tips
In minder dan 30 minuten uitgelezen
Het is wetenschappelijk bewezen: plezier op het werk
werkt! Als we gelukkig zijn op het werk groeien onze
vitaliteit, prestaties en ons zelfvertrouwen, zowel op
professioneel als persoonlijk vlak, zienderogen.
Dit zakboekje beschrijft aan de hand van een ‘Plezierpiramide’ hoe je in vijf stappen meer arbeidsvreugde en
een succesvollere loopbaan kunt nastreven. Zo kun je
elke maandagmorgen met de glimlach en veel goesting alweer een leuke werkweek aanvatten.

IN DEZELFDE REEKS
Waarom de ene opleiding werkt en de andere niet
€14,99 | isbn 978 94 014 5598 5
Waarom de ene organisatie swingt en de andere
slowt in tijden van verandering

MARKETING

€14,99 | isbn 978 94 014 6179 5

9 789401 470063

Lancering ism UNIZO
Lezingen vanaf zomer 2020
Ook geschikt voor opleidingen HR
@LucArdies

Luc Ardies oefent al meer dan twintig jaar
managementfuncties uit bij ondernemersorganisatie
UNIZO en diverse sectorfederaties. Daarnaast is hij
oprichter en voorzitter van de cvba Personeels- en
Management Opleidingen (PMO cvba)

Luc Ardies
Hoe maak je van een blue Monday een freaky
Friday? Het ABC van het nieuwe werken
€©14,99 | juni 2020 | paperback | steunkleur
110 x 170 mm | ca. 60 pp. | nur 800
themacode: KJMB | isbn 978 94 014 7006 3
A-TITEL
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Innovatie

Trauma is overal
Vernieuwend perspectief: de organisatie als levend systeem
Concrete handvaten vanuit praktijkervaring
Volledig herwerkte versie van “Trauma in Organisaties” In 2017 verkozen tot beste boek van het jaar
door de Organisatie van Organisatie Adviseurs in Nederland.
Als leidinggevende, medewerker of organisatiecoach
kom je soms in organisaties waar je intuïtief voelt
dat er iets niet klopt. Beproefde methodes om de
organisatie nieuw leven in te blazen hebben er weinig
effect. Mogelijk is er sprake van systeemtrauma.
Wat de oorzaak ook is, het effect is vernietigend. Dit
boek leert je het trauma opsporen en op gepaste
wijze aanpakken. Maak je organisatie veerkrachtig.

MARKETING

9 789401 470087

Ooa Boek van het Jaar 2016
Wordt gebruikt in de Vakopleiding tot
OrganisatieCoach en de Opleiding tot
Organisatie Opsteller aangeboden via
HRD Academy.
www.philippebailleur.be
www.traumainorganizations.com
www.progressiondesigners.com

Philippe Bailleur, werkt al 20 jaar als systemisch organisatiecoach in heel uiteenlopende organisaties. Hij is internationaal
gecertifieerd door de International Coaching Federation en
bekwaamde zich in heel uiteenlopende domeinen relevant
voor het begeleiden van groepen en organisaties.

Philippe Bailleur
Stuck. Trauma in organisaties
€©29,99 | juni 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 240 pp. | nur 801, 807
themacode: KJ | isbn 978 94 014 7008 7
A-TITEL
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MUST READ

Bijna alles wat je moet weten over psychologie
Pedro de Bruyckere, Casper Hulshof, Liese Missine
€24,99 | isbn 978 94 928 7304 0
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Onderwijs

Lesgeven in diversiteit
Met praktijkwijzer voor de leraar
Gaat gevoelige thema’s niet uit de weg
Bevat bijdragen van opiniemakers en experten
Op school en in het klaslokaal ontstaan er vaak
gespannen situaties. Zeker als het gaat over verschillen met betrekking tot culturele, etnische en levensbeschouwelijke waarden, liggen zulke discussies bij
leraren en leerlingen vandaag extra gevoelig.
Zonder wrijving geen glans helpt leraren om bij deze
spanningen te blijven stilstaan en een mogelijke
uitweg te bieden. Aan de hand van herkenbare casussen en visies van verschillende experten stimuleert
het om de eigen werkwijze te bevragen en alternatieven te voorzien. Met een handige praktijkwijzer bevat
dit boek bovendien een pedagogisch perspectief dat
het handelen concreet richting geeft.

Met bijdragen
van
Patrick Loob
uyck,
Paul Scheffer
, Stijn
Sieckelinck, W
inny Ang,
Fanny Mathe
usen,
Emilie Le Roi
en
Khalid Benha
ddou

Zodat elke leraar, in de meest hardnekkige discussies,
toch de nodige rust en herkenning vinden.

MARKETING
Lancering op studiedag in september 2020
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
@vlor1
www.vlor.be

VAN DEZELFDE AUTEUR
Spots op onderwijs
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6070 5

9 789401 468978

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische
adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van
de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties
overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de
Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en
aan het Vlaams Parlement.

Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
Zonder wrijving geen glans. Identiteit en waarden
in de klaspraktijk
€©24,99 | september 2020 | paperback met flappen
steunkleur | 170 x 240 mm | ca. 200 pp. | nur 840, 847
themacode: JNT | isbn 978 94 014 6897 8
W-TITEL
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Onderwijs

Kansen geven aan nieuwkomers
in het onderwijs
Direct toepasbare antwoorden op een actuele problematiek
Breed overzicht van mogelijke flexibele leerwegen voor scholen
Vol inspirerende voorbeelden
Het aantal anderstaligen in het Vlaamse onderwijs blijft
stijgen. Zij brengen een grote diversiteit aan schoolloopbanen, onderwijservaring en voorkennis met zich
mee. Maar in vergelijking met hun Nederlandstalige
klasgenoten, moeten zij doorgaans op verschillende
leergebieden heel wat bijbenen. Zittenblijven, herorientering van studierichting en schooluitval komen bij
hen helaas vaker voor.
Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers
helpt scholen, leraren en leerlingen deze maatschappelijk kwetsbare groep de juiste ondersteuning bieden. Naast concrete adviezen, uitleg over het wettelijk
kader en antwoorden op veelgestelde vragen, brengt
het boek het inspirerende verhaal van zes Vlaamse
scholen die flexibele leerwegen mogelijk maken
voor nieuwkomers. Het ultieme doel: iedereen in het
onderwijs maximale ontplooiingskansen geven.

MARKETING
Voor leraren, directies en
beleidsverantwoordelijken
Ook geschikt voor de lerarenopleiding

IN DEZELFDE REEKS
Flexibele leerwegen
€ 24,99 | isbn 978 94 014 3718 9

9 789401 470117

Flexibel lesgeven
€ 24,99 | isbn 978 94 014 4443 9

Machteld Vandecandelaere is lerarenopleider
en docent aan de onderzoekseenheid
Onderwijskunde van KU Leuven.

Machteld Vandecandelaere
Flexibele leerwegen voor meertalige
nieuwkomers. In het basis- en secundair
onderwijs
€©24,99 | augustus 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 176 pp. | nur 840, 844
themacode: JNT | isbn 978 94 014 7011 7
W-TITEL
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Onderwijs

Elke leerling betrekken
Boordevol praktijkverhalen en concrete tips
Aandacht voor specifieke technieken als sporenbeleid, contractwerk en focus op proceswerk
Met to-do’s voor elke leerkracht
Differentiatie is een idee zo oud als onderwijzen, maar
wel opnieuw brandend actueel. Dit heeft te maken met
de groeiende diversiteit in onze klassen en de toenemende aandacht voor individuele noden van kinderen.
In dit praktijkboek, gericht op het secundair onderwijs,
leer je hoe leerlingen leert aanspreken op hun eigen
mogelijkheden, zonder dat de aandacht voor de klas
als geheel verdwijnt. Steunend op het ervaringsgericht
onderwijs, brengt het je de basics van differentiëren bij
en leer je verschillende vormen meteen toepassen.

IN DEZELFDE REEKS
Differentiëren werkt in het basisonderwijs
€19,99 | isbn 978 94 014 6778 0
Breed evalueren in het secundair onderwijs
€19,99 | isbn 978 94 014 7013 1

MARKETING
Vormingen en lezingen
Ruim netwerk in heel Vlaanderen
www.cego.be

ego praktijkboek
voorschoolse
k i n d e r o p va n g

Ruimte voor initiatief
in het basisonderwijs
met kleuters

In de reeks
EGO Praktijkboek

9 789401 467797

Basisonderwijs met
kleuters
Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen
secundair
onderwijs

Marieke Holvoet en Ludo Heylen (red.)

Basisonderwijs met
kleuters

in het secundair onderwijs

Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen

Breed evalueren

secundair
onderwijs

Ludo Heylen en Mariet Vrancken

voorschoolse
k i n d e r o p va n g

ego praktijkboek

Ruimte voor initiatief. In het basisonderwijs met kleuters
€19,99 | isbn 978 94 014 7012 4

Ludo Heylen is onderwijskundige en onderwijscoach.
Mariet Vrancken is vormingswerker en onderwijscoach
secundair onderwijs.
Allebei zijn ze verbonden aan het Centrum voor
Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Ludo Heylen en Mariet Vrancken
Differentiëren werkt. In het secundair onderwijs
€©19,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 176 pp. | nur 840, 847
themacode: JNT | isbn 978 94 014 6779 7
W-TITEL
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Onderwijs

Evalueren is meer dan een cijfer geven
Concrete didactiek
Praktijkvoorbeelden uit meer dan 580 scholen
Biedt een kader om als school evaluatiebeleid uit te tekenen
Evalueren in het onderwijs is meer dan een cijfer geven. Het is kijken naar elke leerling met zijn verschillende talenten en mogelijkheden.
Wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral gericht
op de praktijk, schetst Breed evalueren verschillende
aspecten van evaluatievormen: feedback geven, leerlingen betrekken, kwaliteitseisen, een schooleigen
evaluatiebeleid … Met concreet didactisch materiaal
biedt dit boek meteen mogelijkheden om je vormen
van evaluatie als leraar uit te diepen.

IN DEZELFDE REEKS
Differentiëren werkt in het basisonderwijs
€19,99 | isbn 978 94 014 6778 0
Differentiëren werkt in het secundair onderwijs
€19,99 | isbn 978 94 014 6779 7

MARKETING

ego praktijkboek
voorschoolse
k i n d e r o p va n g

Ruimte voor initiatief
in het basisonderwijs
met kleuters

In de reeks
EGO Praktijkboek

9 789401 470131

Basisonderwijs met
kleuters
Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen
secundair
onderwijs

Marieke Holvoet en Ludo Heylen (red.)

Basisonderwijs met
kleuters

in het secundair onderwijs

Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen

Differentiëren werkt

Vormingen en lezingen vanaf najaar 2020
Ruim netwerk in heel Vlaanderen
www.cego.be

secundair
onderwijs

Ludo Heylen en Mariet Vrancken

voorschoolse
k i n d e r o p va n g

ego praktijkboek

Ruimte voor initiatief. In het basisonderwijs met kleuters
€19,99 | isbn 978 94 014 7012 4

Ludo Heylen is onderwijskundige en onderwijscoach.
Mariet Vrancken is vormingswerker en onderwijscoach
secundair onderwijs.
Allebei zijn ze verbonden aan het Centrum voor
Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Ludo Heylen en Mariet Vrancken
Breed evalueren. In het secundair onderwijs
€©19,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 176 pp. | nur 840, 847
themacode: JNT | isbn 978 94 014 7013 1
W-TITEL
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Onderwijs

Leer kleuters zelfstandig worden
Opgebouwd aan de hand van kindportretten
Uitleg over het gebruik van materiaal in de klas
Met concrete projectvormen
Wat kleuters zelf kiezen boeit hen meer dan wat ze
opgelegd wordt. Het verhoogt hun betrokkenheid en
vergemakkelijkt zo het leren.
Ruimte voor initiatief beschrijft concreet hoe je als
opvoeder die attitude bij de allerjongsten overbrengt.
Het vertelt hoe je de ruimte zo kan inrichten opdat
kleuters sneller zelf aan de slag zouden gaan. Of hoe
je als begeleider kan ingrijpen om voor het kind een
geschikte uitdaging te zoeken.
Aan de hand van praktijkverhalen en inspirerende tips
ontrafelt dit boek het geheim van een rijke klasruimte.

IN DEZELFDE REEKS
Differentiëren werkt in het basisonderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6778 0

MARKETING

Differentiëren werkt in het secundair onderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6779 7

Vormingen en lezingen
Ruim netwerk in heel Vlaanderen
www.cego.be

Breed evalueren

in het secundair onderwijs

Basisonderwijs met
kleuters
Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen

In de reeks
EGO Praktijkboek

secundair
onderwijs

Basisonderwijs met
kleuters
Basisonderwijs met
6- tot 12-jarigen
secundair
onderwijs

Ludo Heylen en Mariet Vrancken

9 789401 470124

in het secundair onderwijs

ego praktijkboek

Differentiëren werkt

voorschoolse
k i n d e r o p va n g

Ludo Heylen en Mariet Vrancken

voorschoolse
k i n d e r o p va n g

ego praktijkboek

Breed evalueren in het secundair onderwijs
€ 19,99 | isbn 978 94 014 7013 1

Ludo Heylen is onderwijskundige en onderwijscoach.
Marieke Holvoet is vormingswerker en onderwijscoach
secundair onderwijs.
Allebei zijn ze verbonden aan het Centrum voor
Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Marieke Holvoet en Ludo Heylen (redactie)
Ruimte voor initiatief. In het basisonderwijs
met kleuters
€©19,99 | september 2020 | paperback | steunkleur
170 x 240 mm | ca. 176 pp. | nur 840, 847
themacode: JNT | isbn 978 94 014 7012 4
S-TITEL
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Nieuwe e-boeken
de
zachte
weg

OUT OF OFFICE

ondernemen is
belangrijker
dan winnen

KOMT
EEN
PAARD
IN DE
BOARD
ROOM
Wat paarden
kunnen vertellen
over leiderschap

ANN SIMONS

ELKE STRUYF | ASTER VAN MIEGHEM | MATHEA SIMONS
ELLEN VANDERVIEREN | JORDI CASTELEYN | TOM SMITS

HOE
FACEBOOK
BEPAALT
WAT
WE DENKEN
EN DOEN

flexibel lesgeven

ONDER
DE GROTE
BLAUWE
DUIM

ANNEMIEKEN
VANREPINGEN

Annemieken
Van Reepingen &
Nadja Talpaert

Tim Verheyden
& Dieter Van Esch

Onder de grote blauwe

The offer you can’t refuse

De zachte weg

Komt een paard in

duim | Tim Verheyden,

Steven Van Belleghem

Ann Simons

de boardroom | Nadja

Dieter van Esch

isbn 978 94 014 7022 3

isbn 978 94 014 6995 1

Talpaert en Annemieken

isbn 978 94 014 6993 7

€©©23,99

€©©23,99

Van Reepingen
isbn 978 94 014 6985 2

€©©19,99

€©©23,99

HIIGH
T
STEFAN DECUYPER
ELISABETH RAES
ANNE BOON

MPACT

WAARDEREND
LEIDINGGEVEN

PEOPLE ALWAYS
TALK ABOUT
REPUTATIONS

OP DE WERKVLOER

collega in
hoofd en hart

SLOW DOWN TO
GO FASTER

MARC VANDE GUCHT

MERKREPUTATIE IN
DRIE STAPPEN

GEERT SERNEELS

Van ‘geen idee’
tot succesvolle
ondernemer met
dit praktische
werkboek

FREDERIK PICARD

EAMING

High Impact Teaming

Collega in hoofd en hart

People always talk

On it | Eline Goethals

Stefan Decuyper, Elisa-

Marc Vande Gucht,

about reputations

isbn 978 94 014 7026 1

beth Raes en Anne Boon

Geert Serneels

Frederik Picard

€©©23,99

isbn 978 94 014 6998 2

isbn 978 94 014 7001 8

isbn 978 94 014 7005 6

€©©23,99

€©©23,99

€©©23,99
Wat is de bevoegdheid van een provinciale
geneeskundige commissie?
Moet ik kindermishandeling melden aan de politie?
Een patiënt weigert een bloedtransfusie. Wat moet ik doen?
Wanneer mogen er organen weggenomen worden bij
een overleden patiënt?
Kan euthanasie bij een minderjarige patiënt?

NI

E
W
EU IE
IT
ED

NI

E
W
EU IE
IT
ED

TR AUM A I N O RGAN I SATI E S

Herman Nys is jurist en doceert medisch recht aan artsen en juristen.
Hij is goed thuis in de gezondheidszorg, onder meer als voorzitter van
het AZ NIKOLAAS en LUCAS. Hij is directeur van het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht aan de KU Leuven. Hij publiceert in
binnen- en buitenland over recht en gezondheidszorg en is adviseur van
de Europese Commissie.

KATRIEN STRUYVEN MARLIES BAETEN
EVA KYNDT ELINE SIERENS

Groot worden
DE ONTWIKKELING
VAN BABY TOT ADOLESCENT

FILIP LIEVENS

Human
Resource
Management
BACK TO BASICS

KATRIEN STRUYVEN
MARLIES BAETEN
EVA KYNDT
ELINE SIERENS

ELKE STRUYF | ASTER VAN MIEGHEM | MATHEA SIMONS
ELLEN VANDERVIEREN | JORDI CASTELEYN | TOM SMITS

Zonder te vervallen in technische details, geeft dit boek de niet-juridisch
geschoolde zorgverlener alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt
vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. Ook voor directies en
bestuurders van instellingen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen,
woonzorgcentra en leden van commissies voor medische ethiek,
en voor patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen is dit boek een
nuttig werkmiddel.

CAMPUS HANDBOEK

De kost van de gezondheidszorg wordt betaald door de samenleving,
die toezicht uitoefent op de besteding daarvan. Dat heeft geleid tot
een enorm arsenaal aan juridische regels.

CAMPUS HANDBOEK

Herman Nys biedt met Recht en bio-ethiek een antwoord op deze vragen
waar (tand-)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, paramedici, verpleegkundigen, vroedvrouwen en al wie een beroep in de gezondheidszorg
uitoefent of daarvoor studeert wel eens mee te maken krijgt.

CAMPUS HANDBOEK

flexibel lesgeven

•

Groot worden

•
•
•
•

PHILIPPE BAILLEUR

WWW.LANNOOCAMPUS.BE

Hoe maak je van een

Stuck | Philippe Bailleur

Groot worden

Handboek HRM

blue Monday een freaky

isbn 978 94 014 7009 4

Katrien Struyven en co

Filip Lievens

Friday? | Luc Ardies

€©©23,99

isbn 978 94 014 7028 5

isbn 978 94 014 7030 8

€©©23,99

€©©23,99

isbn 978 94 014 7007 0
€©©11,99

Psychomotorische
ontwikkeling en
remediërend leren
Wendy Peerlings
isbn 978 94 014 7037 7
€©©39,99
39
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Nieuwe h

Volledig overzicht van de
ontwikkeling van baby tot adolescent

9 789401 470278

― Onmisbare handleiding voor iedereen die met
kinderen samenleeft en -werkt
― Grondig herwerkt
― Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn
aspecten
― Theoretische modellen en wetenschappelijke
inzichten worden eenvoudig beschreven

LannooCampus_zomer_2020_BW_DEF.indd 40

Groot worden
Katrien Struyven, Marlies Baeten,
Eva Kyndt en Eline Sierens
€©29,99 | september 2020 | paperback
steunkleur | 170 x 240 mm | ca. 200 pp.
themacode: JNT, JMC | nur 773, 847
isbn 978 94 014 7027 8
S-TITEL
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e handboeken

Hét basiswerk HRM

Praktische handleiding voor
iedereen die met kinderen werkt
― Met bijhorend online leerplatform
― Een schat aan concrete handvatten, spelletjes
en hulpmiddelen
― Onderwijs en therapie dichter bij elkaar gebracht
― 25 jaar praktijk en researchervaring gebundeld

Handboek Human Resource Management.
Back to basics | Filip Lievens
€©49,99 | september 2020 | paperback
steunkleur | 170 x 240 mm | ca. 200 pp.
themacode: KJMB | nur 807
isbn 978 94 014 7029 2
S-TITEL

9 789401 469685

9 789401 470292

― Back-to-basicsbenadering van HRM
― Volledig geactualiseerde editie
― Met extra digitaal materiaal: cases, slides,
opdrachten, vragen en video’s
― Voor studenten en professionals die de basics
willen herontdekken

Psychomotorische ontwikkeling en
remediërend leren. Effectief leren
door te doen | Wendy Peerlings
€©39,99 | mei 2020 | paperback
zwart-wit | 170 x 240 mm | ca. 464 pp.
themacode: YPJ | nur 847
isbn 978 94 014 6968 5
S-TITEL
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Anderstalige titels
S A B I N E

PARTENAIRE
Comment rester actif,
D ’UN(E)

T O B B A C K
REACH

LE
SOMMET

THE
TOP
WITHOU

OUT
OF
OFFICE
OF
OUT

OUT
OF
OFFICE
OF
OUT

SANS
ACCROCS

CEDRIC DUMONT

T
CRASHES

TRAVAILLEURS ACHARNÉS :
PILOTES EN QUÊTE D’OXYGÈNE

DARE TO JUMP

OUT OF OFFICE

OUT OF OFFICE

Carine Bormans
Marie Geukens

S A B I N E

ATTEINS

comment trouver un boulot

EXPATRIÉ(E)?

T O B B A C K

YOUR DREAMS ARE ON THE OTHER SIDE OF FEAR

THE SUCCESS FORMULA FOR HARD WORKERS

Partenaire d’un(e)

Out of Office (Fr)

Out of Office (Eng)

Dare to jump (Eng)

expatrié(e)

Sabine Tobback

Sabine Tobback

Cedric Dumont

Marie Geukens en

isbn 978 94 014 6885 5

isbn 978 94 014 7034 6

isbn 978 94 014 6896 1

Carine Bormans

€©29,99

€©29,99

€©29,99

isbn 978 94 014 7032 2
€©19,99

JAN DE SCHEPPER &
PAUL VAN DEN BOSCH

PAUL VAN DEN BOSCH

EGO
PRE

CON
NE

NEUR

ION

7 PARADOXES FOR
THE MODERN LEADER

REACH THE TOP WITHOUT
LOSING YOURSELF

Egopreneur (Eng)

Dare for tomorrow (Eng)

ConneXion (Eng)

The Offer You Can’t

Paul Van Den Bosch

Saskia Van Uffelen

Paul Van Den Bosch en

Refuse (Eng)

isbn 978 94 014 6680 6

isbn 978 94 014 6913 5

Jan De Schepper

Steven Van Belleghem

€©24,99

€©24,99

isbn 978 94 014 7031 5

isbn 978 94 014 7035 3

€©24,99

€©29,99
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Herdrukken

Inspirerend coachen

Toolbox voor jong talent

De kunst van het

Klas met een hoek af

isbn 978 94 014 2930 6

isbn 978 94 014 5164 2

ongelukkig zijn

isbn 978 94 014 4711 9

€©25,99 | 23e druk

€©49,99 | 4e druk

isbn 978 94 014 6358 4

€©24,99 | 2e druk

€©19,99 | 7e druk

Leren. Hoe? Zo!

Relaties opbouwen met

VerMERKvuldig!

Spookrijders staan

isbn 978 94 014 0827 1

kinderen en jongeren

isbn 978 94 014 5052 2

nooit in de file

€©29,99 | 6e druk

isbn 978 94 014 3802 5

€©24,99 | 3e druk

isbn 978 94 014 2635 0
€©19,99 | 6e druk

€©19,99 | 3e druk

Digital marketing

Chief Happiness Officer

Egopreneur

Sociocratie 3.0

like a PRO

isbn 978 94 014 4449 1

isbn 978 94 014 6190 0

isbn 978 94 014 5424 7

isbn 978 94 014 5371 4

€©25,99 | 2e druk

€©24,99 | 2e druk

€©29,99 | 3e druk

Mijn baas kiest

Het salesboek

The future of shopping

Jongens zijn slimmer

voor mijn talent

isbn 978 94 014 0842 4

isbn 978 90 825 4227 1

dan meisjes xl

isbn 978 90 825 4223 3

€©19,99 | 6e druk

€©29,99 | 2e druk

isbn 978 90 825 4220 2

€©39,99 | 5e druk

€©22,99 | 7e druk

€©29,99 | 4e druk
43
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Herdrukken

Juffen zijn toffer dan

Spots op onderwijs

Verbinden vanuit

Appreciative Inquiry

meesters

isbn 978 94 014 6070 5

diversiteit

isbn 978 90 774 3251 8

isbn 978 94 928 7301 9

€©29,99 | 2e druk

isbn 978 94 014 2014 3

€©22,99 | 9e druk

€©17,99 | 5e druk

€©19,99 | 2e druk

Mijn organisatie

Recht en bio-ethiek

Customers the day after

Customers the day after

is een oerwoud

isbn 978 94 014 2168 3

tomorrow

tomorrow (Eng)

isbn 978 90 209 7186 6

€©24,99 | 6e druk

isbn 978 90 825 4224 0

isbn 978 94 014 4521 4

€©29,99 | 4e druk

€©29,99 | 4e druk

€©19,99 | 15e druk

De kwetsbare leider

Ruimte voor het

Liefde

Affectinterpretatie en

isbn 978 94 014 2647 3

onverwachte

isbn 978 94 014 2133 1

emotieregulatie

€©29,99 | 6e druk

isbn 978 94 014 3805 6

€©19,99 | 15e druk

isbn 978 90 209 7925 1
€©24,99 | 3e druk

€©19,99 | 3e druk

Ervaringsgericht werken

Six batteries of change

Leidinggeven zonder

Wiskunde voor

in het basisonderwijs

isbn 978 94 014 4718 8

bevelen

ontwerpers

met kleuters

€©29,99 | 5e druk

isbn 978 90 774 3203 7

isbn 978 90 209 9834 4

€©25,99 | 20e druk

€©27,99 | 4e druk

isbn 978 94 014 6193 1
€©34,99 | 2e druk
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Herdrukken

Ik kies voor mijn talent

De wereld van

Bedrijfskunde en

Ethiek, recht en

Toolbox

De Wachter

ondernemen

samenleving

isbn 978 94 014 5165 9

isbn 978 94 014 6227 3

isbn 978 94 014 3899 5

isbn 978 94 014 0614 7

€©49,99 | 3e druk

€©19,9 | 4e druk

€©24,99 | 6e druk

€©24,99 | 11e druk

Echte mediaprimeurs

Bedrijfskunde

Remedial teaching en

The Channel Whisperer

isbn 978 90 209 5496 8

isbn 978 94 014 5381 3

psychomotoriek

isbn 978 94 014 5047 8

€©24,99 | 9e druk

€©34,99 | 10e druk

isbn 978 90 209 7535 2

€©29,99 | 2e druk

€©39,99 | 10e druk

De marketingbijbel

Un projet pour la

isbn 978 94 928 7302 6

Belgique

€©39,99 | 2e druk

isbn 978 94 014 5946 4
€©24,99 | 2e druk
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1096 BC AMSTERDAM
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam
T +31 (0)20 236 42 70
info@lannoocampus.nl
www.lannoocampus.nl
Uitgeverij LannooCampus
©@LannooCampusNL

VERKOOP, DISTRIBUTIE &
MARKETING BELGIË
Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
T +32 (0)51 42 42 11
F +32 (0)51 40 11 52
info@lannoo.be
www.lannoo.com
Uitgeverij Lannoo
© @Lannoo
Commercieel directeur
Katrien Beeusaert
katrien.beeusaert@lannoo.be
Directe verkoop
Britt Stuyts
britt.stuyts@lannoo.be

Verkoop binnendienst
Dorine Vankeirsbilck
Ann Verbeke
Jonathan Vandenbogaerde
T +32 (0)51 42 42 72
boekbestellingen@lannoo.be
Verantwoordelijke retours
Ann Torck
boekretours@lannoo.be
Communicatiemanager onderwijs
Leen Wouters
GSM +32 (0)474 074 879
leen.wouters@lannoocampus.be
Communicatiemanager
Klaartje Ballon
GSM +32 (0)498 74 30 42
klaartje.ballon@lannoocampus.be
Key Accountmanager
Buitenboekhandel
Dirk Meulemans
GSM +32 (0)496 59 87 64
dirk.meulemans@lannoo.be
Account Manager
West- en Oost-Vlaanderen
Bart Van Averbeke
GSM +32 (0)497 59 35 01
bart.vanaverbeke@lannoo.be
Account Manager
Antwerpen & midden-Vlaanderen
Goel Lauwers
GSM +32 (0)496 59 87 57
goel.lauwers@lannoo.be
Account Manager
Vlaams-Brabant & Limburg
Ann Van Hulle
GSM +32 (0)497 42 27 92
ann.vanhulle@lannoo.be

Retailmarketing
Valerie Callens
valerie.callens@lannoo.be

VERKOOP, DISTRIBUTIE &
MARKETING NEDERLAND
Business Unit Manager
Jenneke van Mourik
T +31 (0)6 54 36 89 42
jenneke.vanmourik@terralannoo.nl
Key-accountmanager
Linda Veenendaal
T +31 (0)6 29 02 10 98
linda.veenendaal@terralannoo.nl
New Business Manager
Willemijn van de Ven
T +31 (0)6 21 86 69 09
willemijn.vandeven@terralannoo.nl
Verkoop binnendienst
Jasper Kelderman
T +31 (0)20 236 42 71
verkoop@terralannoo.nl
Karina Walsemann
T +31 (0)20 236 42 72
verkoop@terralannoo.nl
Marketing & promotie
Geraldine de Keizer
pers@lannoocampus.nl
T +31 (0)20 236 42 70
Marketing, promotie & onderwijs
Miranda Bolten
miranda.bolten@lannoocampus.nl
T +31 (0)20 236 42 70
Vertegenwoordigers
Rayon Noord-Nederland
Hans ter Laak
T +31 (0)6 11 02 21 22
hans.terlaak@terralannoo.nl
Rayon Zuid-Nederland
Hannah Serrarens
T +31 (6)29 29 97 11
hannah.serrarens@terralannoo.nl

www.lannoocampus.be
www.lannoocampus.nl

De samenstelling van deze catalogus werd afgesloten op 15 februari 2020.
Prijzen, omvang en verschijningsdata worden onder voorbehoud meegedeeld.
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