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LUNAR IMPACT-PROGRAMMA
Ontdek de sleutels voor jouw persoonlijke groei en impact
In deze snel veranderende en fluïde 
maatschappij wordt het steeds lastiger 
om die kennis en inzichten te vinden 
die je als leider vooruitbrengen en laten 
groeien. In het Impact-programma 
brengen we dit op een avontuurlijke 
en ervaringsgerichte manier samen: 
kennis en inzichten die zowel voor je 
persoonlijke ontwikkeling als voor je 
organisatie van grote waarde zijn. Het 
Impact-programma is een avontuurlijke 
reis waarin ervaringsgericht leren, 
diepgang, het toepassen en eigen 
maken van de inzichten centraal staan. 
Je ontmoet niet de usual suspects die 
al bekend zijn, maar frisse denkers en 
vernieuwers uit de wetenschap en de 
praktijk (ondernemers, vakspecialisten). 

We halen onze inspiratie en kennis 
uit vier vakgebieden, die naar onze 
overtuiging dé cruciale kennis bevatten 
om te groeien als leider en om de meest 
urgente organisatievraagstukken met 
meer impact op te kunnen lossen. 

De vier kennisgebieden zijn: de 
positieve psychologie (psychisch welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling en motivatie), 
neurowetenschappen (toegepaste kennis 
over het brein), de betekeniseconomie 
(zingeving, toegevoegde waarde) en 
mensgerichte technologie.

Het LUNAR Impact-programma is 
bedoeld voor nieuwsgierige leiders, die 
verandering en vooruitgang omarmen. 
Pioniers, bouwers, aanjagers, op zoek 
naar nieuwe kennis, nieuwe verbindingen 
en toepasbare inzichten voor zichzelf en 
hun organisatie.

Naar het voorbeeld van de oude Lunar 
Society ontmoet je elkaar vanuit een 
honger naar nieuwe kennis, inspiratie 
en ervaringen. Het Impact-programma 
is gericht op persoonlijke ontwikkeling 
en op het vergroten van de positieve 
impact van leiders. 



De hoofdthema’s van LUNAR zijn gebaseerd  
op onze analyse van ruim 150 diepgaande gesprekken  
met vrijdenkende leiders over hun burning issues en  

persoonlijke leerhonger. De thema’s bieden toegang tot kennis 
die volop in ontwikkeling is en nog maar in beperkte mate wordt 

toegepast in organisaties. Veel deelnemers omschrijven hun 
leerervaring als mindblowing, impactvol en verrijkend  

(je weet niet wat je nog niet weet).

DE THEMA’S

De vier thema’s op een rijtje:
Positieve psychologie inzicht in en sleutels voor menselijk gedrag, 
psychisch welbevinden en flow in organisaties. 

Neurowetenschappen de werking van ons brein toegepast op 
leiderschap en dagelijks gedrag; opmerkelijk hoe weinig we 

als leiders weten over de werking van onze hersenen. 

De betekeniseconomie de impact van zingeving en 
engagement, persoonlijk en maatschappelijk; purpose-
denken staat nog in de kinderschoenen.

Mensgerichte technologie de impact van 
digitalisering en nieuwe technologie op ons  
gedrag, leven en werk.



THEMA 1
Positieve Psychologie
De aandacht voor psychisch welbevinden, werkgeluk en talentontwikkeling 
is erg actueel. De kennis en de mate waarin deze wordt toegepast, is 
erg beperkt. En dat ondanks de toenemende kosten en problemen van 
stress, werkverzuim en burnout, verloop en gebrek aan betrokkenheid. 
Csikszentmihaly (FLOW) en Seligman zijn de grondleggers van deze, nog 
jonge toegepaste wetenschap. LUNAR werkt op dit gebied nauw samen 
met Leo Bormans (The World Book of Happiness) en met Guy van Liemt 
(Erasmus/EHERO). LUNAR heeft mooie en effectieve werkvormen ontwikkeld 
om met de inzichten uit de positieve psychologie aan de slag te gaan. 
Wat tot voor kort als soft of ‘nice to know/have’ (openheid, kwetsbaarheid, 
verbinding, moed) werd bestempeld, blijkt een van de belangrijkste sleutels 
naar kracht en succes. Onderzoekers als Brené Brown en Frederic Laloux  
zijn voorbeelden van moderne denkers die ‘humanification’ in organisaties 
als kern van leiderschap beschrijven.

THEMA 2
Neurowetenschappen
Door nieuwe technologieën en onderzoeksmethoden leren we in snel tempo 
hoe onze hersenen functioneren. In het bedrijfsleven blijven we vaak hangen 
in achterhaalde kennis en oude clichés zoals de gescheiden functies van 
twee hersenhelften. Met de hulp van een divers gezelschap van specialisten 
(neurowetenschappers, filosofen, psychologen en mindfulness-coaches) leren 
we alles wat vrijdenkende leiders eigenlijk zouden moeten weten over en 
toepassen op het brein. De zin en onzin van multitasken, de effecten van 
werken in open spaces, de impact van digitalisering op je leven en werk, 
mindfull werken, de kracht van (echte) aandacht, reflectie en vertraging, de 
diepere oorzaken van werkstress en burnout… alles komt aan bod. 

THEMA 3
De betekeniseconomie
De betekeniseconomie ontwikkelt mondiaal in snel tempo en gaat 
over hoe bedrijven en organisaties betekenisvol kunnen zijn voor 
mens en maatschappij. Aaron Hurst (The purpose economy) en 
Simon Sinek (Start with why) zijn belangrijke vertegenwoordigers van 
de betekenis- economie. Maar de kennis en inzichten evolueren zeer 
snel. Organisaties worstelen steeds meer om purposedenken echt 
eigen te maken en te internaliseren in de organisatiecultuur en het 
gedrag van mensen. Vaak krijgt het een schijn van windowdressing, 
het vinden van unidimensionele oplossingen (duurzaamheid, 
inclusiviteit, diversiteit) of wordt purpose de belangrijkste bijzaak ‘nice 
to have’. Naast uiteraard je eigen zingeving, je identiteit als leider en 
je legacy, belangrijke onderwerpen waar we bij LUNAR mee aan de 
slag gaan in relatie tot leiderschap en je gedrag als leider. 

THEMA 4
Mensgerichte technologie
De vooruitgang van de maatschappij op basis van nieuwe technologie 
en digitalisering en de sociale en maatschappelijke vernieuwing die 
hierdoor kan ontstaan. Nieuwe ontwikkelingen als Internet of Things, 
Virtual en Mixed Reality, big data, apps en robotica worden vaak 
als losstaande moderne gadgets gezien. Veel relevanter is het om 
te ontdekken hoe technologie kan leiden tot nieuwe toegevoegde 
waarde in het leven van mensen en tot maatschappelijke innovatie. 
We focussen niet op wat er allemaal mogelijk is (en dat het wel heel 
erg snel gaat), maar op behoeften en concrete toegevoegde waarde 
in het dagelijks leven van mensen.



DETAILS
GROEPSGROOTTE

circa 12-15 personen

INVESTERING
€20.000 excl. btw voor anderhalf jaar 

Alle kosten zijn inbegrepen, behalve reis- en 
verblijfskosten en persoonlijke uitgaven

DATA
16, 17 en 18 Maart 2022
18, 19 en 20 Mei 2022

21, 22 en 23 September 2022
23, 24 en 25 Januari 2023

23, 24 en 25 Mei 2023

dag 1: start 17.00 uur (incl hotel)
dag 2: incl avond (incl hotel)

dag 3: afronden16.00 uur

MEER INFORMATIE
jempi@lunarinstitute.com

+31 6 53 24 15 80

WAAROM MEEDOEN?
LUNAR Impact biedt een cross-industry netwerk van slimme denkers en 
ondernemers die echt met vooruitgang bezig zijn.

Vanuit energie, verlangen en een vleugje rebellie verkennen we samen de 
randen van de veranderende wereld (en dat mag soms best een beetje 
schuren). We proeven, verdiepen, verrijken en gaan met elkaar in gesprek 
op the edge of the unknown. Frisse inspiratie, samen avontuurlijk leren en 
concreet werken aan je ontwikkeling als leider.

Als deelnemer aan het Impact-programma ben je onderdeel van de kern 
van de LUNAR Community. Je ontmoet een divers palet aan vrijdenkers, 
wetenschappers en vakmensen die een rol vervullen in onze programma’s. 
Eerder waren dat bijvoorbeeld Mo Gawdat, Jane Goodall, Jonathan Holslag, 
Sinan Can en Jeroen Smit. Je wordt uitgenodigd voor diverse insprerende 
bijeenkomsten en je krijgt als eerste toegang tot actuele content zoals de 
LUNAR podcasts en whitepapers. 

In het Impact-programma (5 bijeenkomsten van 2 dagen - we verzamelen de 
avond voorafgaand - verspreid over 1,5 jaar) gaan we aan de slag met een 
groep van circa 12 Free Minds (directeuren, bestuurders, ondernemers). 

‘ Een inspirerend avontuur met 
veel impact. Ik kon direct aan de 
slag met de opgedane inzichten’

‘ Het is een bron van verbinding 
en bondgenoot schap’



MODULE A
Het wereldtoneel in kaart – paradoxen, 
dilemma’s en nieuwe perspectieven 

 Uitzoomen en helder zicht op de wereldlijke ontwikkelingen waardoor 
je een vollediger en bewuster leider wordt.
•  Het wereldtoneel in kaart + alle krachtvelden (politiek-economisch) 
•   Maatschappelijke en mentale ontwikkelingen richting 2030
•  Technologische ontwikkelingen, toepassingen en kansen
•   Thema’s die van grote impact zullen zijn op de economie en 

organisaties (zoals disruptie, polarisering en klimaatmaatregelen)

Deze module gaat over alles wat je denkt niet zo nodig te hebben als 
manager van je P&L en als leidinggevende in het hier en nu. Na het 
volgen word je een completere leider en ben je minder overgeleverd 
aan de waan van de dag en begrijp je waar de veranderende wereld  
en de toekomst over gaat.

Met medewerking van onder andere:
•  Jonathan Holslag - professor of international politics van de 

VU Brussel, auteur van Oorlog en Vrede, een wereld in transitie
•  Niels Hansen - Maestro of Future-proofness  

(Futurise©-trendmodel van LUNAR institute)
•  Jarno Duursma - auteur, trendwatcher en futurist,  

gespecialiseerd in digitale technologie



MODULE B
Van sustainable naar transformational 
leadership - alles wordt anders

Onze maatschappij en onze economie zitten in een alomvattende 
transformatie. De gevestigde orde en bestaande structuren worden 
opgeschud en uitgedaagd. Transformational leadership gaat over het 
diepgaand begrijpen en doorleven van deze nieuwe economische, 
maatschappelijke en menselijke krachtenvelden en hun impact. Vervolgens 
ga je in je eigen leiderschap vormgeven wat dit voor jou en je organisatie 
kan betekenen: wat je hierin wil veroorzaken zodat alles wat je doet 
betekenisvoller wordt en aansluit bij de veranderende realiteit. We 
verdiepen ons in alle aspecten van deze transformatie: van impactvolle 
technologie tot de invloed van bijvoorbeeld de betekeniseconomie, 
nieuwe businessmodellen, transparantie, nieuwe generaties en nieuwe 
influencers. We krijgen inzicht in alle nieuwe krachten die impact hebben 
op deze nieuwe realiteit, waarin verandering de enige constante blijkt.

Met medewerking van onder andere:
• Jeroen Smit - auteur van De Prooi en Het Grote Gevecht
•  Farid Tabarki - tijdgeestonderzoeker, influencer, ondernemer  

(Studio Zeitgeist) en wereldreiziger
•  Ilco van der Linde - Bevrijdingsfestivals, Dance4Life en MasterPeace,  

als future architect verbonden aan LUNAR Institute
• Patrick Anthonissen - Young Impact
• Jempi Moens - (leiderschap workshop)



MODULE C
Sharpen the Saw & grip

Tot wat ben je geroepen als leider en professional? Sharpen the saw gaat 
over het behouden, verfijnen en verrijken van je grootste leiderschapsbron: 
jijzelf. Je stapt even uit de routine en drukte, en in de reflectie. Je (her-)
ontdekt wat jouw drijfveren en waarden zijn, en hoe je je als leider mentaal 
en gedragsmatig verder kunt ontwikkelen. Met behulp van toepasbare 
kennis uit de psychologie en neurowetenschappen gaan we aan de slag 
met thema’s als gedragsverandering, intrinsieke motivatie en effectief 
gebruik van je brein. Vol energie naar huis dus met een aangescherpte 
versie van jezelf met helderheid over waar je mee gaat stoppen, wat je kan 
optimaliseren en wat je gaat toevoegen aan jouw leiderschap.

Met medewerking van onder andere:
•  Ignaas Devisch - filosoof, onderzoeker aan de RU Gent,  

auteur van Rusteloosheid
•  Leo Bormans - psycholoog, onderzoeker en bestseller auteur,  

o.a The World Book of Happiness
•  Brein-specialisten zoals neuropsychiater Theo Compernolle (docent 

INSEAD, voormalig Suez Chair in Leadership en personal development) 
en Erik Schoppen (Rijksunversiteit Groningen, neuro-onderzoeker, 
gespecialiseerd in Trust & Leaderschip)

•  Trainer/coaches (zelfreflectie, talent, energiehuishouding, aan de slag 
met mindful leadership, mentale kracht, efficient functioneren…)

“

”
“ We must never become t oo busy sawing 
t o t ake t ime t o sharpen t he saw.” Dr Stephen R. Covey



MODULE D
Humanification of business and organisation – een nieuwe werkmentaliteit

Purpose, flow, terug naar de bedoeling, de 
kracht van kwetsbaarheid… Opmerkelijke 
modeverschijnselen of ‘nice to have’-dingen? 
En gaat het in de alledaagse realiteit toch over 
harde efficiency, controle, output en cijfers, of 
is er meer aan de hand? In veel organisaties zijn 
efficiency-systemen, management-dashboards en 
risicomijdend gedrag leidend geworden. Deze 
zogenaamd harde, rationele, lineaire aanpak 
blijkt steeds minder effectief en impactvol 
(maar we kunnen ook niet zonder). De machine 
hapert en het systeemdenken gaat ten koste 
van het psychisch welbevinden en functioneren 
van medewerkers (werkstress en ziekteverzuim, 
burnout, verlies aan betrokkenheid…).

We zitten middenin een revolutie op het vlak van 
people & culture. In deze module gaan we op 
zoek naar de toekomst en betekenis van werk en 
organisaties. We verkennen nieuwe invalshoeken 

zoals het belang van rituelen, flow, vitaliteit en 
wellbeing. We maken een deep dive in relevante 
kennis uit de (positieve) psychologie en gaan 
op zoek naar werkvormen en inzichten die 
organisaties en mensen echt sterk kunnen maken. 
Na deze module weet je hoe de systeem- en de 
mensdynamiek elkaar kunnen versterken. Je leert 
de sleutels kennen die de ogenschijnlijke paradox 
tussen verlangen, energie, scheppende kracht 
versus systeem, controle en risicomijding kunnen 
ontsluiten. Werken vanuit bevlogenheid.

Met medewerking van onder andere:
•  Guy van Liemt - Erasmus Happiness Economics 

Research Organization
•  Ad van Nieuwpoort - theoloog en publicist
•  Maarten Coolen - cultuurfilosoof – Universiteit 

van Amsterdam
•  Trainers / coaches (flow, vitaliteit, leiderschap, 

verbinding / weerstand...)



MODULE E
Free Minds in business – de kracht van  
magie en wijsheid 

Free Minds zijn de leiders die een lekker rusteloze drang naar 
verbetering, vernieuwing en vooruitgang hebben. Vaak passen 
ze niet precies in een beoogd format of plaatje en dat maakt 
ze bijzonder. Hoe kunnen we dit beter begrijpen en dat vuur 
(authentiek jezelf zijn/worden) aanwakkeren en stimuleren.  
Heeft het te maken met openheid, nieuwsgierigheid of 
serendipity? Met bijzondere talenten, wijsheid of charisma? 

Expect the unexpected in deze module: je weet niet wat je 
nog niet weet. Waarschijnlijk ontdek je ook dingen over jezelf. 
Onverwachte ontmoetingen en ervaringen met mensen en 
onderwerpen waarvan je van tevoren niet wist dat dit je verder 
ging brengen. Via de rauwe randjes van de samenleving, 
ontmoetingen met bijzondere mensen (zoals bijzondere musici, 
kunstenaars en ondernemers), gaan we op zoek naar de  
magische aspecten van leiderschap. 

Met medewerking van onder andere:
•  Eric van ’t Zelfde - rector, programmamaker en redder van  

vele drop-outs
•  Sander de Kramer - verslaggever en wereldverbeteraar
•  Bijzondere mensen en onverwachte plekken
•  En niet te vergeten onze eigen Pim van den Berg (straat-o-loog 

en LUNAR-verkenner die altijd op zoek is naar wat we nog niet 
op ons netvlies hebben gehad)

•  Jempi Moens (leiderschap workshop)
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