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In 2021 is leiderschap een veelbesproken onderwerp. Niet alleen in de 

media en de politieke arena, maar ook op team- en persoonlijk niveau. 

Leiderschap is in beweging. We moeten ons beraden over de manier 

waarop we leiderschap de afgelopen tijd vorm en inhoud hebben gegeven. 

Sommige elementen werken nog steeds, andere al lang niet meer. 

INTRODUCTIE 

“�Deze�2-daagse�masterclass�draagt�bij�aan�onze�persoonlijke�reis.�Een�reis�
om�te�worden�wie�we�ten�diepste�al�zijn.�En�hierin�staan�we�niet�alleen.�Er�
zijn�medereizigers�en�ook�gidsen�die�het�land�al�voor�ons�hebben�verkend.�
Het�is�een�moment�van�stilstaan,�om�daarna�weer�in�beweging�te�komen.�
Een�moment�van�inspiratie,�reflecteren�en�nieuwe�energie�opdoen.�Energie�
en�concrete�handvatten�voor�de�volgende�stap�in�jouw�ontwikkeling.”



MASTERCLASS: MENSGERICHT  
LEIDERSCHAP, MET IMPACT! 

Gedreven specialist in leiderschap Gabriël Anthonio, en founder van LUNAR 

Institute Jempi Moens, gaan deze uitdaging graag met je aan. In deze 

2-daagse masterclass gaan we samen, maar ook persoonlijk op reis, als 

onderdeel van een leer- en groeiproces. De basis van het leren is de mens. 

JIJ als mens, maar ook de menselijke waarden als bron van inspiratie. Wij 

noemen dit waardengedreven leiderschap dat bijdraagt aan de humanisering 

van organisaties. Inhumane organisaties zijn organisaties met een overdaad 

aan systemen, protocollen en (macht-)structuren. Dat leidt tot vervreemding, 

uit verbinding gaan en ontmenselijking. Diverse voorbeelden, zoals recent 

bij de Belastingdienst, laten ons zien waar dit toe kan leiden. Maar meestal 

zijn de symptomen subtieler en verstopt in allerlei routines, aannames, 

belemmerende overtuigingen en ongeschreven regels. Dat gaat ten koste 

van de effectiviteit, de productiviteit en de energie van organisaties.



• Twee dagen intensief contact met 
gelijkgestemden

•	 Inzicht	in kwaliteiten	en	valkuilen:	 
wat	werkt	wel	en	wat	niet?

•	 Inzicht	in	de	urgentie	van	menselijk	leiderschap	
en	menselijke	organisaties

•	 Inzichten	rondom	diverse	thema’s:	neurologie	
en	psychologie,	energie,	flow,	werkstress,	
leidinggeven	en	anderen	in	beweging	brengen

•	 Zicht	op	je	innerlijke	kompas	en	een	persoonlijk	
actieplan:	wat	kan	ik	behouden,	loslaten	en	
ontwikkelen

•	 Een	ruim	boekenpakket	en	een	certificaat	als	
bewijs	van	deelname

WAT LEVERT HET OP?

“�Er�is�écht�een�verandering�gaande.�Men�
komt�steeds�meer�onder�druk�te�staan�als�
de�mens�niet�op�de�eerste�plaats�wordt�
gezet,�zowel�intern�en�extern.�Het�echt�
intrinsiek�toevoegen�van�waarde�voor�mens,�
natuur�en�cultuur�gaan�steeds�meer�de�
hygiënefactoren�worden�van�de�toekomst.”



SAMEN AAN DE SLAG

Jempi	Moens	en	Gabriël	Anthonio	zijn	beiden	senior	
trainer	en	zeer	ervaren	adviseurs	voor	het	topkader	en	
management	in	organisaties.	Zij	verbinden	inspiratie,	
theorie	en	praktijk	aan	elkaar.	Samen	hebben	ze	een	
evenwichtig	programma	samengesteld,	dat	ontvangen,	
geven	en	samen	delen	omvat.	Jouw	verhaal	staat	hierbij	
centraal.	Een	verhaal	waar	we	graag	samen	aan	 
werken.	We	zullen	tijdens	deze	2-daagse	 
stilstaan	en	in	beweging	komen.

Jempi	Moens,	Chief	Imagination	Officer	en	
founder	Fresh	Forward	&	LUNAR	Institute	

Gabriël	Anthonio,	Hoogleraar	Leiderschap,	
Organisaties	en	Duurzaamheid	RUG,	
Partner	bij	de	Galan	Groep



• Datum: 17 & 18 juni 2021 (aankomst 16 juni avond) 
• Prijs: € 2.500 (excl. btw), inclusief 2 overnachtingen 

en maaltijden
• Locatie: Bijzondere locatie, centraal gelegen
• Voor: CEO’s, ondernemers, directeuren en senior 

managers
• Werkvorm: plenair, individueel en in kleinere groepen

Interesse of vragen over het programma?  
Neem contact op met Barbara Sakkers  
(barbara@lunarinstitute.com).

IK DOE MEE!
Aanmelden kan via www.lunarinstitute.com/masterclass/

DETAILS PROGRAMMA



PROGRAMMA
WOENSDAG 16 JUNI  avond
Kennismaking,	landen	en	ontmoeten
Diner	&	overnachting

DONDERDAG 17 JUNI  ochtend 
Zicht	op	mijn	innerlijke	kompas	-	Gabriël Anthonio
Terug	naar	de	bron	van	gedrag:	werken	vanuit	
verlangen,	energie	en	bevlogenheid	-	Jempi Moens

DONDERDAG 17 JUNI  middag
Meer	doen	met	minder	moeite	-	Gabriël Anthonio
De	5	bouwstenen	van	vermenselijking	in	organisaties	
en	het	Human	Design	Canvas	-	Jempi Moens

DONDERDAG 17 JUNI  avond
Op	verhaal	komen,	bij	elkaar	- Gabriël Anthonio
Afsluiting	avond	-	Jempi Moens
Diner	&	overnachting

VRIJDAG 18 JUNI  ochtend 
Mentale	fitheid	en	leiderschap	met	inzichten	 
uit	neurologie	en	psychologie	-	Jempi Moens
Je	innerlijke	kracht	-	Evert Aalten

VRIJDAG 18 JUNI  middag 
Ontwerpen	van	een	persoonlijk	onderhoudsplan	
Jempi Moens & Gabriël Anthonio 
De	dialoog,	een	droom	die	werkelijkheid	is	-	
Jempi Moens & Gabriël Anthonio 

Afsluiting	

DETAILS PROGRAMMA



LUNAR	is	een	opleidingsinstituut	en	community	voor	
Free	Minds,	changemakers	en	architecten	van	de	
toekomst.	Nieuwsgierige	leiders,	die	overal	kansen	
zien	en	positief	zijn	over	verandering	en	vooruitgang.	
Voor	hen	maken	we	bij	LUNAR	relevante	en	niet	voor	
de	hand	liggende	kennis	en	inspiratie	toegankelijk	en	
praktisch	toepasbaar.

LUNAR INSTITUTE


