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INHOUD



CONTOUREN 

• Het boek Mentale Vooruitgang, de beweging (Denktank) en het 
pleidooi rond mentaal welzijn vinden goede weerklank

• Het is (bijna) net zo aan de orde als gezond eten en bewegen, maar 
krijgt niet altijd de aandacht die het verdient (Mentale schijf van 5)

• De auteurs van het boek zien een urgentie en rol voor de overheid, de 
ggz, voor iedereen, maar zeker ook voor organisaties

• Het bedrijfsleven (ASML, Philips…) is geïnteresseerd in het 
gedachtegoed, maar bij veel organisaties blijft het bij goedbedoelde 
losse (instrumentele) initiatieven 

• Er is enorm veel kennis opgebouwd rondom werkgeluk, bevlogenheid 
en mentale gezondheid, maar de concrete toepassing blijft achter

• Terwijl de urgentie er is en voelbaar is (ook financieel)
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BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS
(GALLUP)
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VERMOEIDHEID
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INCIDENTEN MET VERWARDE PERSONEN 
(X1000) – POLITIE/NOS
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• Welzijn en psychisch welbevinden van vele mensen staat 
onder druk

• Chronische stress door te drukke levens, te veel prikkels, te 
veel keuzemogelijkheden, te hoge (gepercipieerde) 
verwachtingen

• Mentale (en fysieke) on-fitheid (verzwakking en uitputting)

• Onze drang naar efficiëntie heeft niet geleid tot meer 
psychisch welzijn

• Technologie bedoeld om ons leven makkelijker te maken 
heeft eerder geleid tot meer prikkels dan we aankunnen
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URGENTIE
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TOEKOMSTVERWACHTING: VERVELING TROEF



MACHINES EN ROBOTS DOEN HET WERK
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Bron: Staatsbosbeheer

Natuur en mentaal welzijn



Bron: www.natuurpunt.be 16

http://www.natuurpunt.be/


NATUUR IN DE WERKOMGEVING
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• De ingezette beweging groter en impactvoller maken

• Het gedachtegoed over mentale kracht en welzijn verbinden aan 
leiderschap in organisaties, en zo met elkaar een alliantie bouwen

• En het daarmee uit de hoek van goede intenties halen, echt hoog op 
de agenda zetten, daadkracht ontwikkelen

• Weghalen uit de negatieve (probleem-)hoek en werken aan positieve 
impact (geïnspireerd door de toegepaste positieve psychologie en de 
neurowetenschap)

• Mentaal welzijn als prominente KPI op de agenda
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AMBITIE



• Ruime ervaring leiderschapsontwikkeling directeuren en bestuurders

• Inspirerende programma’s (Impact, Gilde, Changemakers) en netwerk 
van wetenschappers en practitioners in relevante vakgebieden 
(positieve psychologie, toegepaste neurowetenschappen, mentaal 
welzijn)

• Ruime ervaring met interventies op de werkvloer mbt teamflow, 
energie en mentale fitheid op het werk

• Podcasts met businessleaders en deskundigen mbt leiderschap en 
vermenselijking (18), diverse publicaties en whitepapers
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WAAROM LUNAR INSTITUTE?
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WAAROM LUNAR INSTITUTE?



Aanpak



• Stap 1: Bijeenkomst met directeuren van 4-6 bedrijven uit het netwerk 
van organisaties die belangstelling hebben getoond voor het 
gedachtegoed/de Denktank voor mentale vooruitgang: ze informeren 
en warm maken voor een leiderschapsprogramma met als 
hoofdthema mentale kracht/welzijn/fitheid (januari, 16:00-avond)

• Stap 2: Een opleidingsprogramma voor 12-16 personen waaraan 
vanuit elke organisatie 3-4 leidinggevenden uit verschillende 
disciplines deelnemen (maart-april)

• Stap 3: Verder bepalen hoe we deze beweging en de impact ervan 
groter kunnen maken (publicatie?, programma’s?, bedrijfsspecifiek 
maken...)

AANPAK



Stap 1: informeren en warm maken
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Wie?

• Directeuren uit het netwerk (idee: 2 personen uit elke organisatie?, ceo/dir + HR))
• Persoonlijke uitnodiging (Joep) om geïnformeerd te worden over de ambitie en het 

programma voor een alliantie van organisaties die ermee aan de slag willen

Wat?
• Einde middag bijeenkomst (vanaf 16:00 uur) + avond (incl hapje eten)

• LUNAR maakt Programma voor deze bijeenkomst (volgende sheet)

Doel?

• Met elkaar als eerste alliantiepartners aan de slag gaan

• Presentatie en commitment op programma voor leiders uit de 4-6 organisaties
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SESSIE JANUARI



• Welkom door Joep en delen van de persoonlijk en gezamenlijke 
ambitie

• Persoonlijke kennismaking en delen wat je met het onderwerp hebt

• Presentatie LUNAR Insitute over de urgentie en de 
kansen/uitdagingen 

• Hapje/aperitief

• (Geïnspireerd) in gesprek over de burning issues in de organisaties 
van de alliantiepartners

• Presentatie van het programma voor leiders

• Wie doet mee? Wat is er verder nodig?

25

SESSIE JANUARI - FLOW



Stap 2: Programma Mentale Kracht
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OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

STAP 1:
KICK-OFF

STAP 2 : 
IMPACT VAN MENTALE KRACHT

STAP 3: 
IN DE PRAKTIJK

RESULTAAT
• Helder beeld van het programma 

en eerste kennismaking met de 
andere deelnemers

• Filosofische verdieping op het 
onderwerp mentale kracht en 
delen van eerste inzichten

RESULTAAT
• Persoonlijk perspectief: inzicht in 

je eigen mentale welbevinden als 
leider en de verantwoordelijkheid 
die je daarin wil nemen

• Organisatieperspectief: inzicht wat 
je hiermee wil in je organisatie

MIDDAG + AVOND 2 DAGEN MIDDAG + AVOND

RESULTAAT
• Reflectie op ervaringen in de 

dagelijkse praktijk

• Verdieping en verrijking van 
de inzichten uit stap 2; 
aanscherpen van ieders 
vervolgstappen



RESULTAAT
• Helder beeld van het programma en eerste 

kennismaking met de andere deelnemers

• Filosofische verdieping op het onderwerp mentale 
kracht en delen van eerste inzichten

AANPAK
• Middag en een avond

• Flow:
• Welkom en introductie
• Kennismaken 
• Leerdoelen helder hebben
• Filosofische verdieping op de impact van 

mentale kracht
• Borrel en eten.
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1. KICK-OFF



RESULTAAT
• Persoonlijk perspectief: inzicht in je eigen mentale welbevinden als 

leider en de verantwoordelijkheid die je daarin wil nemen

• Concrete experimenten (voornemens) waar je de komende weken mee 
wil oefenen in de dagelijkse praktijk

• Organisatieperspectief: inzicht wat je hiermee wil in je organisatie en 
welke stappen je daarin wil zetten

AANPAK
• 2 dagen, inclusief avond
• Flow:

• Dag 1: opdoen van nieuwe inzichten en perspectieven vanuit de 
positieve psychologie en neurowetenschap 

• Dag 2: verder verdiepen van mentaal welbevinden en 
toepassing in je leiderschap en in de organisatie: wat wil je 
toepassen voor jouzelf als leider en wat wil je concreet 
meenemen naar je organisatie toe?

2. IMPACT VAN MENTALE KRACHT



RESULTAAT
• Reflectie op ervaringen in de dagelijkse praktijk
• Verdieping en verrijking van de inzichten uit stap 2; 

aanscherpen van ieders vervolgstappen

AANPAK
• Middag en avond

• Flow:
• Delen van ervaringen van de afgelopen weken
• Omgaan met ondersteunende en belemmerende 

krachten in de praktijk (vanuit de principes van aikido)
• Legacy en de blik vooruit 
• Borrel en eten.

3. IN DE PRAKTIJK



Investering



STAP X 
DGN

TARIEF PER 
PRODUCTIEDAG INVESTERING OOP KOSTEN 

SPREKERS

OVERIGE OOP 
KOSTEN (LOCATIE, 

CATERING, 
MATERIAAL)

TOTALE KOSTEN 
PER STAP

1. KICK-OFF 1 €10.000 €20.000 € 2.000 €3.600 € 15.600

2. IMPACT VAN MENTALE KRACHT 2,5 €10.000 €25.000 € 9.000 € 6.700 € 40.700

3. IN DE PRAKTIJK 1 €10.000 €10.000 € 2.000 € 3.600 € 15.600

PROJECTMANAGEMENT € 4.500 € 4.500

TOTAAL 4,5 € 49.500 €13.000 €13.900 € 76.400
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INVESTERING

Investering van €6,4K per persoon (bij 12 deelnemers)
€1600 pp/per dag)



Bedankt!


