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Het Lunar Institute is een opleidingsinstituut en community voor leiders en frisse denkers die 
toegevoegde waarde, vernieuwing en vooruitgang centraal stellen in hun denken en handelen. 



Met onze InCompany programma’s maken we nieuwe  
kennis toegankelijk en toepasbaar voor organisaties.  
We bieden nieuwe invalshoeken en onverwachte relevante 
oplossingen voor actuele burnins issues.
 
Er ligt een ongekende schat aan mogelijkheden wanneer we meer  
gaan doen met de kennis van het brein, de positieve psychologie 
en de vele toepassingen hiervan. Dat kan gaan over geluk als nieuw 
perspectief op een positieve bedrijfscultuur en op de bestrijding van 
ziekteverzuim en burnout problemen (De Impact van geluk),  
mindfull leiderschap als antwoord op de drukte die ons vaak 
terroriseert (Mindpower, Baas in eigen brein) of verdieping in de 
mentale kant van innoveren (Changemaker Mindset).
 
Vanuit co-creatie ontwikkelen we een inspirerend en  
ervaringsgericht programma dat past bij de ambities en de  
leerhonger van de organisatie.
 

LUNAR INCOMPANY

Je weet nog niet 
wat je niet weet.



INHOUD  Het programma bouwen we op vanuit de vier LUNAR ankers:  
de positieve psychologie, de kennis van het brein,  
de betekeniseconomie en de toepassing van nieuwe  
technologie en digitalisering. 

VORM  LUNAR biedt ervaringsgerichte, creatieve en avontuurlijke 
werkvormen. We bouwen het programma op volgens 
verassende en doeltreffende leermethoden. We gebruiken 
3 elementen uit de belevingsdramaturgie: kennis vergaren 
& inspiratie opdoen; ervaren & internaliseren; toepassen & 
manifesteren.

EFFECT  De deelnemers krijgen beter zicht op de grote kansen, 
uitdagingen en bedreigingen voor hun organisatie. Ze 
ontdekken welke unieke rol zij daarin kunnen spelen. 
Zodoende ontwikkelen ze hun leiderschap en werkhouding 
vanuit positieve energie, verlangen en nieuwsgierigheid 
oftwel business by desire. Ze leren denken in mogelijkheden, 
ze verstereken indivudeel en samen hun creatief vermogen en 
leren dit toe te passen op de werkvloer.

UITGANGSPUNTEN

MEER INFORMATIE
elian@lunarinstitute.com

+31 6 83 22 79 88



““““““““““ MIND EFFECTIVE LEADERSHIP 
Wat vraagt het van leiders om in deze veranderende wereld vanuit openheid en 

nieuwsgierigheid kansen te blijven zien en daarop in te spelen? Waar wij als LUNAR aan 
werken is leiderschap vanuit positieve energie, verlangen en nieuwsgierigheid. Wij laten 
mensen verkennen, ontdekken en ervaren hoe met oprechte aandacht voor de ander én 

jezelf impact te realiseren en mensen in beweging te krijgen. 

IMPACT VAN GELUK
Geluk is een van dé sleutels naar meer impact en succes. Gelukkige medewerkers zijn 

nieuwsgieriger, creatiever, innovatiever, energieker en productiever. Ze presteren beter en 
gaan betrokken en gemotiveerd aan de slag. Dit programma is een ontdekkingstocht naar 

leiderschap vanuit andere waarden. Vanuit het lef en de durf om rigoureus anders te  
denken. Het thema geluk transformeert van softe nice to have naar een relevante KPI. 

DISRUPTIVE CHANGE
Leer grensverleggend, disruptief denken los van systemen en structuren. Leer de 

mogelijkheden van de toekomst omarmen en die te vertalen naar leiderschap van alledag. 
We bieden een deep dive in de relevante kennis die nodig is om vooruit te denken en doen.

VOORBEELDEN VAN 
ENKELE PROGAMMA’S


