
MINDPOWER 
BEVLOGEN EN IMPACTVOL 

LEIDERSCHAP

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. 



MINDPOWER
Impact realiseren en mensen in beweging 
brengen. Dat is wat je wil. Energiek, bevlogen, 
flexibel met focus en aandacht leiding geven. Wat 
vraagt het van jou als leider om in deze razendsnel 
veranderende wereld hier vorm aan te geven?

Dit programma is voor directeuren en senior 
managers die vanuit business by desire impact 
willen maken & vanuit oprechte aandacht voor 
de ander én zichzelf willen werken. 

Je gaat aan de slag met de nieuwste  
inzichten uit de westerse psychologie, de 
neuroweten schappen en het oMni principe. 
Hiervan maken we voortdurend de vertaalslag 
naar je persoonlijk perspectief en de context  
van jouw werkomgeving.

WAT 
LEVERT HET 

JE OP?

Inzicht in de  
veranderende wereld  
en wat dat van jou als 

leider vraagt. 

Gewoontepatronen 
herkennen en 

doorbreken om zo 
vanuit bevlogenheid 

te werken. 
 

Jouw unieke manier 
om impact te realiseren 

ontdekken.



PROGAMMA

2x 2 dagen Mindpower  
€ 7.000,- excl. btw
 incl. maaltijden en 
hotelovernachting

De data staan vermeld  
op de website:  

www.lunarinstitute.nl

DOELGROEP 
Directeuren en senior managers 

KLEINE LETTERS
geen

INSCHRIJVEN EN
MEER INFORMATIE

barbara@lunarinstitute.com
+31 6 55 78 29 28

MODULE 1 • 2 dagen
DE IMPACT VAN DE VERANDERENDE  
WERELD OP LEIDERSCHAP
Een futuristische kijk op de snel  
veranderende maatschappij, de grotere thema’s 
en hoe die raken aan jouw leiderschap van 
vandaag en later. 

RUSTELOOSHEID
Wat komt er op je af? Waar word jij in deze 
tijd op een goede manier rusteloos van? Een 
verdieping op de toenemende complexiteit van 
verandering en wat dat voor jou betekent.
Met o.a. filosoof Ignaas Devisch.   

BUSINESS BY DESIRE
Inzicht in de synergie tussen werken vanuit 
purpose, verlangen en de systeemwereld. 
Met o.a. visionair Jempi Moens.

MINDPOWER
Zet je automatische piloot uit en leer je brein in 
het ‘hier-en-nu’ te denken en handelen. Met o.a. 
neuropyschiater Theo Compernolle.

MODULE 2 • 2 dagen

MASTERCLASS POSITIEVE PSYCHOLOGIE
De positieve psychologie is een jonge 
wetenschap over betekenisvol leven en werken. 
Hoe kun je die principes toepassen binnen 
de context van jouw leiderschap? Je maakt 
verbinding met je unieke leiderschapskwaliteiten 
en krijgt meer inzicht in je eigen weerstand en 
belemmerende strategieën. Met o.a. inspirator 
Ilco van der Linde.

NU JIJ
Je leert hoe je invloed kunt blijven  
uitoefenen ook als er weerstand is of 
tegenslagen zijn. In deze uitgebreide sessie leer 
je en ervaar je te vertrouwen op je  
eigen kracht in het hier en nu. Met o.a. Leo 
Bormans – auteur The World Book of Happiness.

DETAILS


