
DE IMPACT VAN
GELUK

IN ORGANISATIES

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. 



FACTS
Gelukkige medewerkers
 • presteren beter, doordat ze nieuwsgieriger, creatiever     
   en innovatiever zijn
 •  zijn energieker, loyaler en productiever
•  zijn met meer motivatie en betrokkenheid aan de slag

Werkelijk investeren in het geluk van je medewerkers 
resulteert in een organisatie met 
• minder ziekteverzuim 
• minder personeelsverloop 
• een hogere productiviteit 

Slechts 13% van de medewerkers is bevlogen aan het 
werk. De hoogste tijd om geluk niet als bijzaak, maar dé 
topprioriteit van je organisatie te maken. 
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DE IMPACT VAN GELUK 

IN ORGANISATIES
Niemand is tegen en toch doen we relatief weinig met het concept 

“geluk” in organisaties. Van softe nice to have transformeert het 
thema in dit programma naar een uitermate relevante en impactvolle 
bedrijfsmatige KPI, die de kwaliteit en de samenwerking kan boosten. 
Geluk maakt mensen productiever, sterker en positiever. Ontdek de 

impact voor jou en je organisatie om je leiderschap van hieruit vorm te 
geven! Een gave en verrassende ontdekkingstocht onder begeleiding 

van de beste wetenschappers en praktijkmensen.

'Ik dacht hierover als een nice t o 
have, maar het is de essentie!’

‘Mindblowing!’

‘ Nog nooit vanuit dit perspectief 
naar mijn organisatie gekeken’



DETAILS
2,5 dag Impact van geluk  
€ 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

In twee en een halve dag verdiep je je samen met een groep  
van circa 10-15 leiders in de kennis en de relevantie van geluk in 

organisaties. Een ervaringsgerichte reis waarin zeer uiteenlopende 
perspectieven aan bod komen. De reis voert je langs de dagelijkse 

realiteit (de Bijenkorf, de Zuidas, het Rijksmuseum/geluk als historisch 
thema in de schilderkunst) naar de (toegepaste) wetenschap (de 

positieve psychologie, filosofie en neurowetenschappen). 
Via praktische workshops maak je tastbaar waar geluk voor jou 

en je organisatie over gaat en ontwikkel je concrete acties 
voor de dag van morgen.

Met onder andere bijdragen van neurowetenschapper Erik Schoppen,  
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (De chemie van geluk),  

Ignaas Devisch, filosoof aan de Universiteit van Gent en  
Guy van Liemt van EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation).

PROGRAMMA


