
BAAS IN EIGEN BREIN 
PRESTEREN VANUIT AANDACHT

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. 



““““““““““

• 40% van de Nederlandse smartphonegebruikers noemt zichzelf verslaafd
• meer dan 2 miljoen mensen ervaren burn-out klachten door information overload en technostress
• je bent 4 x minder productief (en daarmee minder impactvol) als je multitaskt

FACTS

Ons brein staat onder continue druk in een wereld vol digitale 
technologie. ICT trekt voortdurend je aandacht, moeiteloos, 
met een eindeloze stroom van interessante en soms 
irrelevante informatie. Je reflex-brein is geboeid, je denkend 
brein is opzijgezet. Hoe gebruik je in deze wereld vol prikkels 
je brein effectief en aandachtig? Hoe blijf je je brein de baas?



Ons brein is nog steeds het belangrijkste instrument om in werk en leven 
ambities te realiseren en resultaten te boeken. Als leidinggevende of 

professional staat je brein in de hoogste stand. We worden geacht te weten 
hoe ons eigen brein en dat van anderen werkt en effectief kan worden ingezet. 

Maar echt weten doen we dat niet. Bovendien zorgt digitalisering voor een 
exponentiele stijging van prikkels die onze aandacht afleiden en opeisen. 

Deze opleiding geeft je inzicht in de werking van het brein vanuit de 
psychologie, neurowetenschappen en de filosofie. Met topmensen uit 

wetenschap en praktijk, zoals Theo Compernolle, Hans Schnitzler en Erik 
Schoppen leer je deze inzichten toe te passen op je eigen gedrag met als doel 

beter en impactvoller te presteren. 

WAT 
LEVERT HET 

JE OP?

Inzicht in de impact van 
digitale technologie op 

jouw leven.

Bewust je brein inzetten 
waardoor je meer impact 

realiseert en met 
meer focus en aandacht 

aan de slag gaat.
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PRESTEREN VANUIT AANDACHT



2,5 dag Baas in Eigen Brein  
€ 5.000,- excl. btw, incl. 

overnachting en maaltijden

DOELGROEP 
Directeuren, leiders en senior 

managers 

KLEINE LETTERS
geen

MEER INFORMATIE EN DATA
barbara@lunarinstitute.com

+31 6 55 78 29 28

START (AVOND)
•   Kennismaken
•  Introductie   

Een filosofisch perspectief op drukte 
en rusteloosheid. 

•  Spanningsveld tussen aandacht en 
technologie door de eeuwen heen. 

DAG 1
•  De zin en onzin van multitasken 

Een masterclass over information 
overload en techno stress en hoe je 
met de juiste aandacht je productivi-
teit en creativiteit verbetert.

•  Hoe werkt je brein? 
Wat is de impact van technologie op 
vertrouwen en aandacht? Een neuro-
wetenschappelijke sessie waarin je 
meer inzicht krijgt in hoe je brein 
werkt.

DAG 2
•    De kracht van aandacht 

Optimaal benutten van je brein gaat 
over aandacht. Dit start met bewust 
‘zijn’. Een workshop die je leert en 
laat ervaren om in het ‘nu’ te komen.

•  Impact digitale technologie 
Hoe verhouden we ons tot digitale, 
virtuele en mixed reality? Een  
analyse over hoe nieuwe techno-
logie ons bestaan fundamenteel 
verandert.

•  Nu jij  
Met de groep deel je je nieuwe  
inzichten en helpen we elkaar 
te bepalen wat je in je werk wil 
verbeteren: wat ga jij doen om 
met focus en aandacht optimaal te 
presteren?

DETAILS

PROGRAMMA


