
LUNAR 
CHANGEMAKER 
PROGRAMMA

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. 

          ‘We don’t  
     t alk about the future, 
                     we build it ’



CHANGEMAKER MINDSET 
Hoe kan ik met meer focus, nieuwsgierigheid en aandacht impact maken en anderen in beweging brengen? 
Hoe zorg ik dat ik de grote uitdagingen van de toekomst aan kan blijven gaan? Hoe zorg ik voor meer 
verrassende verbindingen? Hoe geef ik mijn leiderschap vanuit vuur, verlangen en bevlogenheid vorm?

Met deze vragen en meer gaan we aan de slag in het LUNAR Changemaker programma. Een innovatief cross-
industry programma voor jonge talenten waarin je ontdekt hoe je impactvoller en slimmer te werk kunt gaan en 
vanuit nieuwsgierigheid nieuwe oplossingsrichtingen kan vinden. 
 
Je doet in dit programma dé relevante kennis en inspiratie op om grensverleggend vooruit te denken, te 
delen en te doen. Je ontdekt hoe je positief en ondernemend met verandering en vooruitgang kan omgaan 
(changemaker mindset). En wat dat vervolgens van jou als professional vraagt in de dagelijkse realiteit.

RESULTAAT EN AMBITIE
 
•   Je leert exponentieel vooruit te denken en vooral te doen 
•  Je ontdekt wat werken vanuit verlangen en bevlogenheid betekent en hoe je hier vorm aan kan geven
•  Je wisselt kennis uit en leert van en met andere changemakers uit verschillende branches
•  Je maakt een manifest wat jouw organisaties te doen staat in de veranderende wereld
•  Je geeft hiermee een impuls aan vernieuwing en groei in je organisatie. 



Lunar Changemakers programma   
€ 2.500 excl. btw 

per deelnemer incl maaltijden
excl hotelovernachting en ontbijt

(circa € 150 per nacht)

DOELGROEP 
Jonge talenten uit 

diverse organisaties
15 deelnemers 

KLEINE LETTERS
geen

INSCHRIJVEN EN
MEER INFORMATIE

elian@lunarinstitute.com
+31 6 8322 79 88

barbara@lunarinstitute.com
+31 6 5578 29 28

DETAILS

PROGRAMMA

DAG 1 (start 16u) 
Snappen en doorvoelen wat de impact en het rendement van werken vanuit verlangen en 
bevlogenheid is. Daar begint het mee! Je verdiept je in de filosofie van Business by Desire, 
de kracht van de positieve psychologie en het purpose denken. Daarnaast kijken we naar de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering. 

DAG 2 
De sleutel tot verandering is de changemaker mindset: een open en nieuwsgierige houding 
die aanzet tot creativiteit en fris leiderschap. Hier kunnen we je van alles over vertellen, maar 
de beste leermeester is de ervaring zelf. Daarom ga je in gesprek met ‘changemakers’ en 
ontdek je wat de ingrediënten van een echte changemaker zijn. Inspiratievolle leermeesters 
die aanzetten tot actie.

DAG 3 
En dan? Dan ben jij aan zet! Hoe wil je de changemaker mindset vormgeven in jouw praktijk? 
Hoe blijf jij grensverleggend vooruit denken en doen? Je maakt concreet wat voor jou de 
meest impactvolle inzichten zijn die je terug wilt geven aan je organisatie én hoe jij dit wil 
vormgeven in je dagelijkse werk. 



WERKWIJZE
In het programma werken we aan de aan de hand van ervaringsgerichte, creatieve 
en avontuurlijke werkvormen, waarin altijd 3 elementen aan bod komen: kennis, 

inspiratie en manifestatie. 

Aan de basis van onze programma’s staan de vier LUNAR thema’s: de positieve 
psychologie, de kennis van het brein, de betekeniseconomie en de toepassing van 
nieuwe technologie en digitalisering. Inzichten uit deze vier vakgebieden vormen 

het fundament van al onze programma’s.

‘Zeer inspirerend programma, ik voel me 
uitgedaagd en versterkt om voor onze 
klanten met meer vernieuwende initiatieven 
aan de slag te gaan’ 
- Ties Wilke, ABN AMRO

‘Hello changemaker heeft me opgetild, volledig 
door elkaar geschud en me op grotere hoogte weer 
teruggezet. Dank je wel Lunar voor het verruimen 
van mijn horizon! 
- Kelly Adams, Ernst & Young



’Be the change you want to see’
- Mahatma Gandhi

FILOSOFIE BUSINESS BY DESIRE
Bij LUNAR Institute werken we vanuit de filosofie van Business by Desire. Wij geloven 

dat het werken vanuit verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) organisaties, 
teams en personen sterker, energieker en impactvoller maakt.

We zien echter dat in veel organisaties de systemen, managementdashboards en de 
meer risicomijdende mindset leidend is geworden. Controle hebben en het vermijden 

van risico’s is daarin het leidende overlevingsmechanisme geworden. Wij geloven dat de 
werkelijke impact juist ontstaat wanneer juist het vuur in organisaties en mensen wordt 

aangewakkerd en het werken vanuit bevlogenheid leidend is.  

In de filosofie van Business by Desire werken we daarom toe naar een synergie tussen 
werken vanuit verlangen en de behoefte aan controle. Steeds meer organisaties en leiders 

omarmen deze filosofie omdat ze zich realiseren dat de zogenaamde harde, rationele, 
lineaire, aanpak (fixed mindset) niet meer werkt en niet meer leidt tot een gezonde en 

positieve ontwikkeling van organisaties en mensen (growth mindset).


