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‘EEN DEEL VAN ONS GELUK IS MAAKBAAR’

Grootschalig universitair onderzoek toont  
het effect aan van positieve interventies 

Onderzoekers aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  
van de KU Leuven: prof. dr. Patrick Luyten, prof. dr. Mia Leijssen,  

dr. Sara Casalin, dr. Jessie Dezutter, Famke Van Meerbergen.

Voor het eerst werd, ook op internationaal vlak, de maakbaarheid van geluk op een zo grote schaal 
onderzocht en gemeten. 7770 personen namen deel aan het Grote Geluksonderzoek van de Univer-
siteit van Leuven. 

Coördinator van het project is prof. dr. Patrick Luyten. De gelukstips die de deelnemers kregen, 
zijn gebaseerd op het werk van Leo Bormans (Geluk. The World Book of Happiness, Een jaar vol geluk, 
Een schatkist vol geluk enz.) Het onderzoek werd uitgevoerd begin 2014, zes maanden later was er 
een vervolgonderzoek. 

De deelnemers werden op basis van toeval verdeeld in drie groepen:
• Sommige deelnemers kregen vier weken lang dagelijks een mail met kleine gelukstips.
• Andere deelnemers kregen vier weken lang elke week een mail met meer uitgebreide 

doetips, die telkens een of meerdere opdrachten inhield.
• Een laatste groep deelnemers diende te wachten op de interventie. Zij kwamen terecht 

in een zogenaamde wachtlijstconditie. Pas na vier weken kregen zij de interventie, maar 
intussen werd ook hun geluksgevoel week na week gemeten. Na vier weken kregen ze 
uiteindelijk de tips. Hierdoor konden de onderzoekers onder andere nagaan of de even-
tuele effecten van de interventies niet enkel en alleen toe te schrijven zijn aan positieve 
verwachtingen, hoop of toevallige factoren. Weliswaar met die beperking: het deelne-
men aan een onderzoek kan op zich al een denk- en reflectieproces in gang zetten en 
daardoor leiden tot een toename in geluk en welzijn.

Het onderzoek verliep online. De metingen waren uitvoerig en gedetailleerd. Het invullen van de 
beginsituatie nam ongeveer een half uur in beslag. De wekelijkse metingen duurden telkens nog 
eens minstens een kwartier. Zes maanden na het onderzoek volgde een vervolgmeting om het even-
tueel langdurig effect van de interventies na te gaan. 

De methodologie, de vragenlijsten, de tips en de gedetailleerde analyses verschijnen op 17 novem-
ber in het boek Veel Geluk (uitgeverij Lannoo). Daarin vindt de lezer ook honderden tips en inzich-
ten om in het eigen leven aan de slag te gaan met de resultaten van het onderzoek. 
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De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de volgende drie groepen van vragen:
1 Werken dergelijke Positieve Psychologie Interventies? Met andere woorden: verhogen ze 

het effect van geluk en welzijn en gaat het hierbij om een langdurig of slechts tijdelijk 
effect? En is dat effect niet louter het gevolg van positieve verwachtingen?

2 Wie heeft minder baat bij dergelijke interventies? Positieve Psychologie Interventies 
zijn geen wondermiddel. We moeten er dan ook kritisch tegenover staan en er niet van 
uitgaan dat ze bij iedereen werkzaam zijn. Welke demografische en persoonlijkheids-
kenmerken bepalen het effect ervan? En wat met mensen die ernstig psychisch en/of 
fysiek lijden? 

3 Hoe werken dergelijke interventies? Zijn het vooral de tips zelf of zetten ze een breder 
proces van reflectie in gang?
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Gelukstips of Positieve Psychologie Interventies hebben wel degelijk effect op ons geluksge-
voel, zowel op korte als op lange termijn. Ze maken ons blijkbaar scherper bewust van hoe 
we ons leven leiden en van wat ons daarin gelukkig en ongelukkig maakt. Ze reiken ons hand-
vatten aan om dit te veranderen. 

Maar liefst 74% van de deelnemers vindt dat de interventies hun kijk op de dingen en het 
leven minstens een beetje hebben veranderd en meer dan 83% zegt dat ze erdoor zijn gaan 
nadenken over hun leven. Dat is een belangrijk resultaat. In ons drukke bestaan is er vaak 
amper ruimte om eens stil te staan bij waar we mee bezig zijn en om daarover na te denken. 

Hebben geluksbevorderende interventies een effect?  
Kunnen we geluk bevorderen? 

Het antwoord is eenduidig ‘ja’. Er zijn duidelijke positieve effecten bij de twee groepen die ofwel 
dagelijkse ofwel wekelijkse tips krijgen. De effecten ervan zijn vergelijkbaar met de effecten die 
gevonden werden in internationaal onderzoek.

Wat speelt gemiddeld genomen geen rol? Oud of jong, man of vrouw, alleenstaand of in een relatie, 
het aantal kinderen, opleidingsniveau … Dergelijke demografische kenmerken hebben geen rele-
vante invloed op het effect van de geluksinterventies. Dat blijkt ook uit ander en kleinschaliger 
internationaal onderzoek. 

Uit het onderzoeksrapport: ‘Het al dan niet toenemen van het geluksgevoel was de primaire uit-
komstmaat in deze studie. De resultaten zijn wat dit betreft eenduidig: het geluksgevoel gaat er 
dankzij Positieve Psychologie Interventies wel degelijk op vooruit. Of je die nu dagelijks of we-
kelijks krijgt, maakt niet zoveel verschil. De effectgroottes zijn beperkt maar niet onbelangrijk. 
Samen met de grote respons op de oproep tot deelname, is deze bevinding bemoedigend. Het lijkt er 
immers op dat een op grote schaal toepasbare interventie mensen op weg kan zetten naar meer geluk 
en welzijn.’
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‘Het onderzoek toont duidelijk aan dat Positieve Psychologie Interventies je geluk en welzijn 
duurzaam kunnen verhogen en dat stemming en persoonlijkheidskenmerken in belangrijke mate 
het effect van deze interventies beïnvloeden.’

De volgende figuur verduidelijkt het effect in de drie condities op de belangrijkste maat van uit-
komst, het geluksgevoel zoals gemeten met de Steen Happiness Inventory (shi), een internatio-
naal veel gebruikte maat om geluk en welzijn na te gaan. De resultaten werden nagegaan op basis 
van alle deelnemers, zowel zij die afhaakten (voorspelde trajecten, volle lijnen), als de deelnemers 
die in de studie bleven tot het einde (stippellijnen). Telkens worden ook de betrouwbaarheidsin-
tervallen (Confidence Intervals, ci) weergegeven.

Belangrijk is dat mensen in de wachtlijstconditie weinig of geen verhoging in geluk en welzijn verto-
nen. Positieve verwachtingen kunnen een ‘boost’ geven aan je geluksgevoel. Maar na een tijdje lijkt 
dat effect weg te ebben. De wachtlijstgroep deed het in het begin van de studie ook relatief goed: 
hun geluksgevoel ging er op vooruit. Maar minder én er is een duidelijk plafond aan hun verwach-
tingen. Blijkbaar zijn verwachtingen, hoop en het alleen op zoek gaan naar geluk en welzijn toch 
niet zo effectief. We moeten mensen actief ondersteunen.

Hoe groot is het effect precies?

Als we de interventies zouden vergelijken met een interventie die het iq verhoogt, dan zouden ze 
het IQ met ongeveer drie tot zeven punten verhogen. Als de interventies mensen letterlijk groter 
zouden maken, dan zou de lengte met zo’n 1 tot 3 centimeter toenemen. Als de interventies een 
dieet zouden zijn, dan zouden we 2 tot 6 kg gewicht verliezen. 

Uiteraard hebben de interventies of gelukstips een sterker effect als de deelnemers ze ook effectief 
toepassen. Alleen maar ‘lezen’ over een dieet zal je niet doen afvallen. De gelukstips alleen maar 
lezen en ze niet toepassen, heeft een vergelijkbaar effect. Toch kan zelfs dat een heilzaam reflectie-
proces op gang brengen, zoals blijkt uit de studie. 
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Wat doen positieve interventies vooral met ons? 

Geluksinterventies zetten vooral een reflectieproces op gang. Ze zetten dingen in beweging die 
mensen op een andere manier naar het leven leren kijken. Ze gaan nadenken over hun leven en 
over de prioriteiten in hun leven. De grote meerderheid heeft het gevoel ‘op weg te zijn gezet om 
meer dan vroeger aan hun eigen geluk te werken’. De tips bieden de meesten ‘een meerwaarde’. 
Bijna iedereen wil bovendien graag nog eens deelnemen aan zo’n geluksonderzoek.

HEBT U HET GEVOEL DAT DE TIPS EN DE VRAGEN U AAN HET DENKEN  
HEBBEN GEZET OVER UW LEVEN?

HEBBEN DE TIPS EEN INVLOED GEHAD OP HOE U NAAR  
DE DINGEN KIJKT/HOE U IN HET LEVEN STAAT?
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= 4
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= 7
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Hoe langdurig is het effect?

Zes maanden na de interventie, in het vervolgonderzoek, stellen we een duidelijk zichtbaar lang-
durig effect vast. Een interventie van vier weken kan dus leiden tot een beperkte, maar blijvende sig-
nificante toename van geluk. Dit zijn resultaten die de onderzoekers niet meteen verwacht hadden. 

Op een van de twee vragenlijsten die peilen naar geluk en welzijn, namen het geluk en welzijn na 
zes maanden zelfs nog lichtjes toe. Blijkbaar zetten de tips mensen aan om ook op lange termijn 
meer bewust door het leven te gaan. 

Opvallend is de inhaalbeweging van de wachtlijstgroep: zij kregen alsnog de interventies aange-
boden en toonden duidelijk een zelfde effect als zij die oorspronkelijk de interventie kregen: een 
derde onafhankelijke replicatie dus.

Wanneer hebben positieve interventies het meest effect?

Tips geven ons een richting, maar het slaafs navolgen van de tips is niet nodig. Integendeel. De 
kwaliteit van de deelname blijkt belangrijker dan de kwantiteit. Dat blijkt onder meer uit het feit 
dat er nauwelijks een relatie is tussen het aantal tips dat opgevolgd werd en het resultaat van de 
interventies. Anders gezegd: om gelukkiger te worden, lijkt het minder belangrijk om precies die 
tips te volgen die worden aangeboden, wel om er op je eigen manier mee aan de slag te gaan. 

Dit strookt met het belang van autonomie in geluksbevordering. Dit is een centrale dimensie in 
geluk: je moet het gevoel krijgen dat je zelf het heft in handen kunt nemen. Daarom stelden de deel-
nemers het ook bijzonder op prijs dat ze telkens de keuze hadden uit meer dan één tip. 
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Welke persoonlijkheidskenmerken maken het moeilijker 
om gelukkig te zijn én om gelukkiger te worden? 

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende mensen: voor sommige mensen zijn de effecten veel 
groter dan gemiddeld, voor anderen is het effect kleiner.

Persoonlijkheidskenmerken spelen een grote rol. 
Hoe meer ‘negatieve’ persoonlijkheidskenmerken, hoe minder gelukstoename. Voor ‘positieve’ per-
soonlijkheidskenmerken is dit net omgekeerd. 

Deze personen hebben het moeilijker
• Mensen met een sterke neiging tot perfectionisme. (‘Het is nooit goed genoeg, niet voor 

zichzelf en niet voor anderen’). Wie te perfectionistisch is, is zo kritisch ten opzichte 
van zichzelf en anderen, dat het nooit genoeg is. Ook de interventie volstaat niet. 

• Onveilig gehechte mensen (mensen met angst in gehechtheidsrelaties of zij die gehecht-
heidsrelaties vermijden en/of onbelangrijk vinden). Zij hebben vaak letterlijk niet de 
veilige basis van waaruit ze kunnen openstaan voor nieuwe manieren van denken, 
voelen en handelen. Angst en vermijding werken verlammend. 

• Sterk afhankelijke mensen. Zij zijn in hun denken en handelen te sterk gericht op ande-
ren.

• Mensen die moeilijk over gevoelens kunnen spreken en minder goed in staat zijn om te 
reflecteren. Wie moeite heeft om gevoelens te onderscheiden en daar stil bij te staan, is 
minder gelukkig en heeft opvallend minder baat bij de interventies.

Welke persoonlijkheidskenmerken maken het gemakkelijker 
om gelukkig te zijn én om gelukkig te worden?

Wie ‘betekenis’ ervaart in zijn leven is het meest gelukkig en wordt bovendien via gelukstips nog 
gelukkiger. Dat is nog iets anders dan ‘mensen die op zoek zijn naar betekenis’. Ook die laatste 
groep gaat er dankzij de interventies op vooruit, maar het verband is veel minder sterk. Het zoeken 
naar betekenis kan zowel een positief als een negatief effect hebben op geluk. Wie zoekt, die vindt 
soms, maar het kan ook een zoektocht worden die opjaagt en geluk in de weg staat. Wie te veel 
(alleen) op zoek gaat, zal moeilijker geluk vinden. We zijn nu eenmaal sociale wezens en anderen 
moeten ons vaak helpen om ons uit onze ‘tunnelvisie’ te halen. Het streven naar geluk kan anders 
een eenzaam streven worden. 

Deze personen hebben het makkelijker
• Wat deze mensen lijkt te verbinden, is hun openheid en hun capaciteit om stil te staan 

bij wat met hem of haar gebeurt en hoe dit zijn of haar leven kan beïnvloeden (reflectief 
vermogen). Het is voor hen gemakkelijker om betekenis in het leven te ervaren of vanuit 
een zoektocht naar betekenis te komen tot meer geluk en welzijn. 

• We mogen zelfreflectie niet verwarren met ‘rumineren’ (het eindeloos herkauwen van 
dezelfde gedachten). Zelfreflectie geeft aanleiding tot verandering en meer geluk. 
Rumineren hangt daarentegen samen met rigiditeit, een daling in geluk en welzijn en 
een stijging van depressieve gevoelens. Bij rumineren heb je het gevoel in cirkels rond 
te draaien. Reflecteren daarentegen geeft aanleiding tot nieuwe perspectieven die je 
zuurstof en ruimte geven. Je doet het ook vaak met anderen. 
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• Deze vaststellingen zijn belangrijk voor opvoeding en onderwijs. 
Deze persoonlijkheidskenmerken (meer of minder perfectionisme, angst, zelfstandig-
heid, emotie…) kunnen we immers van jongs af aan in verschillende richtingen ontmoe-
digen of stimuleren. 

Kan een geluksinterventie bij ‘moeilijke’ doelgroepen desondanks toch helpen?

Ja. De negatieve invloed van bepaalde persoonlijkheidskenmerken kan via geluksinterventies wel de-
gelijk omgebogen worden. 

Wat gebeurt er als bijvoorbeeld mensen met hoge niveaus van perfectionisme toch de tips opvolgen? 
Gaan zij er dan wel op vooruit? Ja. Vooral bij de mensen die hoog of middelmatig perfectionistisch 
gedrag vertonen. Voorwaarde is uiteraard dat ze inderdaad met de tips aan de slag gaan. 

DE RELATIE TUSSEN PERFECTIONISME, HET AL DAN NIET STERK OPVOLGEN  
VAN DE TIPS EN GELUK GEMETEN MET DE SHI

 
Wat stellen we nog vast?

• Mensen verschillen. Voor sommige mensen vormen de geluksinterventies een goede 
leidraad bij het verhogen van hun geluk. Voor anderen verloopt dat veel moeizamer. Er 
is niet één gouden weg naar geluk die voor iedereen geldt. 

• Geluksinterventies zijn geen wondermiddel. Wie geconfronteerd wordt met ernstig 
lijden, ervaart geen of slechts een beperkt effect. Voor hen is professionele hulp aange-
wezen. 

75

70

65

60

55

50

45
Start Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

TIJDSTIP

G
EL

U
K 

(S
H

I)

< 25% perfectionisme 
en veel tips uitgevoerd

25% <x <75% 
perfectionisme
en weinig tips 
uitgevoerd

25% <x <75% 
perfectionisme
en veel tips uitgevoerd

> 75% perfectionisme
en weinig tips uitgevoerd

> 75% perfectionisme
en veel tips uitgevoerd

< 25% perfectionisme 
en weinig tips uitgevoerd



10

2
ALGEMEEN BESLUIT

Het grote geluksonderzoek bevat heel veel elementen om concreet mee aan de slag te gaan. 
Onderzoekscoördinator prof. dr. Patrick Luyten sluit het boek af met enkele inzichten die ons 
daarbij op weg helpen: bij onszelf, in ons gezin en onze familie, op school, op het werk, voor 
de maatschappij, de overheid en de politiek. 

Voor jezelf

De resultaten van studies naar geluk en welzijn suggereren dat geluk vooral samenhangt met de 
capaciteit om stil te staan bij je leven en je keuzes. Bouw dus geregeld een adempauze in en denk na 
over de basiscomponenten van geluk. Zijn ze in balans? Denk aan je gezondheid en materieel com-
fort. Soms is het eenvoudig om hiermee aan de slag te gaan. Ga eens wat meer wandelen of fietsen. 
Koop dat kleinood waar je al lange tijd naar verlangt. Doe eens iets puur voor jezelf. Het hoeft niet 
altijd veel geld te kosten. Maar denken aan je eigen comfort versterkt je gevoel van autonomie én 
vaak ook je gevoel van verbondenheid met anderen. Dat is het plezier van te delen! Denk dus ook 
aan anderen. Voel de kracht van geven. Laat je inspireren en wees generatief. Spreek met anderen 
over hoe je je voelt en wat je verlangt of vreest: zij kunnen je vaak een ander perspectief aanrei-
ken. Een combinatie van reflectie en actie helpt je meestal het meeste vooruit. Lezen, nadenken, 
reflecteren op zich is een goede start. Maar uiteindelijk zul je ook in actie moeten komen, op een 
manier die het best bij jou past. Heb je het gevoel dat je in cirkels draait, zoek dan professionele 
hulp. Teveel mensen denken dat ze het alleen moeten klaren of dat er toch geen uitweg mogelijk is. 

Voor je gezin en familie

Je hebt je geluk voor een deel zelf in handen. Dat heeft ook te maken met je eigen geschiedenis. 
Als ouder heb je dus ongetwijfeld ook een invloed op het (toekomstige) geluk en welzijn van je kind, 
maar je hebt zeker niet alles zelf in handen. Ook hier spelen genetische en omgevingsfactoren een 
belangrijke rol. Maar je kan zorgen voor een warm nest dat de basis legt voor de capaciteit om 
veilige gehechtheidsrelaties aan te gaan, om anderen te vertrouwen. Maar je kan nog veel meer 
doen. Leg de lat niet te hoog, van perfectionisme wordt niemand beter. Maar ook niet te laag: het 
streven naar en ervaren van doelen in het leven is belangrijk. Een warm nest houdt bovendien ook 
in dat het een veilige basis biedt om nieuwe horizonten te verkennen, dat je je kinderen ook aan-
moedigt om die veilige basis te verlaten. Maak kinderen open voor de wereld en zorg dat ze niet 
angstig zijn. Laat ze op eigen benen staan, geef ze daarbij een duwtje in de rug. En vooral: creëer 
een context waarin ze stil kunnen staan bij gevoelens en gedachten. Help hen te leren stilstaan bij 
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hun gevoelens, gedachten, meningen, beslissingen, geef ze het gevoel dat ze met hun vragen en 
twijfels altijd bij jou of anderen terecht kunnen. Voldoende reflectief vermogen wapent kinderen 
tegen de onvermijdelijke tegenslagen in het leven. Het laat toe deze te plaatsen en te zoeken naar 
een nieuw evenwicht. 

Voor de school

Leerkrachten en directies van scholen hebben een erg belangrijke taak in onze maatschappij die 
niet altijd naar waarde wordt geschat. Scholen zijn immers niet alleen plaatsen waar kinderen 
leren. Het zijn plaatsen waar de blik van kinderen verruimd kan worden, waar ze geconfronteerd 
worden met andere meningen en visies, waar ze moeten leren samenwerken en -leven, waar ze ken-
nismaken met hun mogelijkheden maar ook met hun beperkingen. Het zijn vooral plaatsen waar 
kinderen leren dat ze van anderen kunnen leren. Het leerproces van kinderen slaat immers niet al-
leen op het vakinhoudelijke aspect (bijvoorbeeld kennis vergaren van een taal of aardrijkskunde), 
maar ook op het leren openstaan voor anderen en andere perspectieven. Dit vergt niet alleen cog-
nitieve, maar ook voldoende emotionele vaardigheden. De cognitieve en emotionele ontwikkeling 
van kinderen gaan nu eenmaal hand in hand. Dat blijkt ook uit onderzoek. Maatschappelijke en 
educatieve taken maken integraal deel uit van wat een school voor kinderen kan betekenen.

Leerkrachten en directies van scholen kunnen door hun basishouding de blik van kinderen 
verruimen of verengen. Welke boodschap geeft een school mee aan kinderen? Dat is minstens zo 
belangrijk als de vakinhoudelijke kennis. We mogen de invloed daarvan niet onderschatten. Denk 
aan je eigen schooltijd en hoe goede leerkrachten echte voorbeelden waren en je blik op de wereld 
en jezelf hebben veranderd en verruimd. Kinderen hebben recht op zulke scholen en zulke leer-
krachten. Het is bovendien de beste preventie voor mogelijke problemen later. 

Voor het bedrijfsleven

Gelukkige werknemers zijn productieve werknemers, hoor je wel eens zeggen. Dat klopt, maar 
aandacht voor geluk en welzijn op de werkvloer mag niet alleen in het teken staan van producti-
viteit. Het begint met materiële veiligheid en een billijke verloning. Maar er is veel meer: in welke 
mate voedt een job gevoelens van autonomie en verbondenheid? Of stompt ze eerder af, waardoor 
mensen zich de speelbal voelen van anderen? Mag ik ook nog eens een fout maken en daaruit le-
ren? Welke kansen krijgen werknemers om te groeien, zich te ontwikkelen en op een eigen manier 
creatieve bijdragen te leveren? De zelfsturende kracht van mensen wordt enorm onderschat. Wie 
alleen maar gecontroleerd wordt en zelden vertrouwd, zal zich niet alleen ongelukkiger voelen, 
maar ook op vele andere vlakken minder goed renderen. En wordt er soms niet vooral competiti-
viteit aangemoedigd, eerder dan het belang van teamwerk en verbondenheid? Dat gaat onvermij-
delijk ten koste gaat van het gevoel dat de werknemer deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij 
voor iets staat. Veel mensen zijn dat gevoel verloren omdat ze enkel het gevoel hebben een anoniem 
radertje te zijn in een groter onpersoonlijk geheel. Het belang van erkenning van het individu en het 
ondersteunen van autonomie wordt daarbij in één beweging mee veronachtzaamd. 

En in welke mate worden mensen geïnspireerd door hun werkomgeving, collega’s en chefs? In 
welke mate wordt hiermee rekening gehouden bij het opstellen van business plannen en bij corpora-
te mergers? ‘In welke organisatie mag ik zijn wie ik ben, worden wie ik wil worden, samenwerken met 
anderen en ervaren dat mijn werk bijdraagt tot een groter zinvol geheel?’ Het zijn de basisvoorwaar-
den voor gelukkige werknemers. 
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Voor maatschappij, overheid en politiek

Voor de overheid en politiek geldt in feite hetzelfde. In tijden van crisis voelen we onmiddellijk hoe 
het sociale weefsel van een maatschappij aangetast dreigt te worden. De basiscomponenten van 
geluk worden daarbij bedreigd: materieel welzijn, autonomie én verbondenheid komen in gevaar. 
Er moet bespaard worden, controles moeten toenemen, iedereen moet immers inleveren, iedereen 
gelijk voor de wet! De onderlinge solidariteit komt verbazend snel onder druk te staan. Delen met 
anderen: ja, maar wel liefst zo weinig mogelijk. 

Vaak gaat het niet eens over de concrete objectieve cijfers of bedragen, maar over de manier 
waarop een boodschap verkondigd wordt en (het gebrek aan) uitleg waarom bepaalde maatrege-
len worden genomen. Iedereen weet dat er bijvoorbeeld nauwelijks een relatie is tussen objectieve 
cijfers over criminaliteit en het subjectief gevoel van veiligheid. Op cijfers alleen bouw je geen 
warme samenleving. 

Het gaat dus om de meta-boodschap die burgers meekrijgen in een maatschappij. Creëert de over-
heid een klimaat waarin mensen niet alleen het gevoel hebben dat er een bekommernis is om hun 
materieel welzijn maar ook voor hun positieve emoties, zorgen en verdriet? Biedt ze voldoende 
garanties dat er een vangnet is als het misloopt? Maar kan een overheid daarbovenop mensen in-
spireren en aanzetten tot creativiteit, in hobby’s, het verenigingsleven, sport, kunst, hun dagelijks 
werk en leven? Brengt de overheid en politiek zuurstof in een samenleving? Of werkt ze eerder 
beknottend en voelen de vrijwilligers, de dromers en de samenwerkers zich in de kou gezet? 

Deze overkoepelende boodschap dient meer te zijn dan een holle slogan. Ze dient centraal te 
staan bij belangrijke beslissingen, maar dient zich ook te vertalen in het nemen van ‘kleine’ maat-
regelen. Dat kan bijvoorbeeld in financiële toelagen voor buurtnetwerken, sportclubs en vereni-
gingen die zich inzetten om een klimaat te creëren waarin mensen zich erkend, gewaardeerd en 
verbonden voelen. Van een overheid mag je verwachten dat ze maatregelen en beslissingen tegen 
dat licht houdt, namelijk in welke mate ze een invloed hebben op ons geluk en welzijn. We hebben 
geluk en welzijn immers niet volledig in onze handen en de bredere omgeving waarin we leven kan 
daarin wel degelijk een belangrijke rol spelen: die omgeving kan ons immers inperken, dan wel de 
mogelijkheden scheppen waarin verbreed-en-verstevig cirkels mogelijk worden. 

Het geluksonderzoek toont hoe belangrijk andere mensen voor ons zijn. Maar wij zijn ook altijd 
iemands ‘andere’. Soms is geluk weinig, niet of moeilijk ‘maakbaar’. Soms kunnen we onszelf een 
beetje gelukkiger maken en soms kunnen we de voorwaarden creëren waarbij ook andere mensen 
een beetje gelukkiger, evenwichtiger en gezonder kunnen leven: in ons gezin en onze familie, in 
school en bedrijf, in buurt en samenleving. Mag dit boek en dit onderzoek ons daartoe stimuleren. 
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3
BIJKOMENDE INZICHTEN 

Geluksambassadeur en auteur Leo Bormans voegt in het boek ‘Veel Geluk’ aan het onderzoek 
ook nog een hele reeks inzichten toe uit de positieve psychologie, die rechtstreeks verband 
houden met aspecten uit het grote geluksonderzoek. Een selectie: 

• Waarom werken geluksinterventies bij de ene mens wel en botsen ze bij de andere op 
zoveel weerstand? (Welke tips werken bij wie?)

• Wat is volgens de positieve psychologie de top 5 van gelukstips waarvan het effect we-
tenschappelijk is aangetoond?

• Wat is de invloed van onze omgeving op ons geluk? (Het virus van positieve emoties. 
Ons geluk blijkt verband te houden met het geluk van onze vrienden, dat van de vrien-
den van onze vrienden én dat van hun vrienden. Voor elke bijkomende gelukkige vriend 
in deze cirkels neemt de eigen kans op een gelukkig gevoel met negen procent toe. Bo-
vendien beïnvloedt het aantal gelukkige vrienden ons meer dan het aantal ongelukkige 
vrienden: het effect van ons sociaal netwerk op ons geluk is multiplicatief en assyme-
trisch.)

• Positieve gevoelens verbreden onze kijk en verhogen onze veerkracht. Het zijn vaardig-
heden die we kunnen ontwikkelen en oefenen.

• Wat kunnen we doen om anderen ook een beetje positiever te laten worden? Een 
tien-stappen-strategie. 

• Er zijn mensen die bang zijn om gelukkig te zijn. Cherofobie is de extreme angst om 
gelukkig te zijn. Hoe ga je daarmee om? En hoe help je mensen over hun angst voor het 
onbekende heen?

• In de klassieke redenering dat we allemaal gemaakt zijn om zelf te overleven, zouden 
we ons kunnen afvragen welk voordeel altruïsme ons precies oplevert. Blijkbaar zit ge-
luk vaak in iets doen voor een ander. Maar waarom doen we precies iets voor een ander? 
Welk voordeel leveren die inspanningen ons op? 

• Er kwam massaal veel respons op een dt-fout in een van de opdrachten in het onder-
zoek (honderden, vaak bijzonder boze mails). Wat leren we daaruit? Waarom moet alles 
zo ‘perfect’ zijn? Hoe kun je je leven loslaten en toch onder controle houden? 
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• ‘Betekenis geven’ blijkt een goede voorspeller voor geluk te zijn. Maar hoe doe je dat? 
Wat is de functie van ons ‘intern kompas’ dat ons boven de waan van de dag verheft?

• Tegen iemand die bijzonder ernstige negatieve ervaringen meemaakt moet je echt niet 
zeggen ‘morgen komt de zon weer op’. Hoe kunnen we in moeilijke omstandigheden 
toch nog overeind blijven? Hoe slagen velen erin om toch nog een beetje gelukkig te 
zijn, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt? Bestaat er naast posttraumatische 
stress ook zoiets als posttraumatische groei? 

Stel je eigen geluksmenu samen

Elke mens ervaart geluk anders en dat verschilt bovendien naargelang waar je je in je leven bevindt. 
Toch komen er uit het wetenschappelijk onderzoek een aantal basisingrediënten naar boven die 
meestal zorgen voor meer geluk. Op basis daarvan kan je je eigen geluksmenu samenstellen. Elk 
ingrediënt wordt in het boek Veel Geluk uitvoerig toegelicht. 

• Hoe kan ik mezelf blijven? (Gebruik eerlijke producten)
• Hoe kan ik meer met minder? (Houd het eenvoudig)
• Hoe houd ik het spannend? (Gebruik verrassende ingrediënten)
• Hoe blijf ik de grote lijnen zien? (Knijp af en toe een oogje dicht)
• Hoe vind ik rust? (Slow food is good food)
• Hoe ga ik om met het negatieve? (Ga voor de evenwichtige mix)
• Hoe bevredig ik mijn verlangen? (Kijk in de eigen potten)
• Hoe laat ik mijn geluk duren? (Blijf roeren en proeven)
• Hoe betrek ik er mijn vrienden bij? (Kies het juiste gezelschap)
• Hoe blijf ik plezier vinden in mijn zoektocht naar geluk? (Leer genieten van het koken 

zelf) 
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4
VOORBEELDEN VAN TIPS 

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele dagelijkse tips waaruit de deelnemers aan het grote 
geluksonderzoek konden (op basis van de tips uit de gelukskalender ‘Een jaar vol geluk’ van 
Leo Bormans) 

‘Een vliegtuig stijgt op tegen de wind in, niet met de wind mee.’ — Henry Ford, Amerikaans industrieel

Voel je weerstand tegen iets wat je wilt ondernemen? Bekijk die weerstand als een kracht om 
je plan door te voeren.

‘De drie basisvoorwaarden voor geluk zijn: iets hebben om te doen, iets hebben om van te houden 
en iets hebben om op te hopen.’ — Joseph Addison, Engels schrijver

Focus je vandaag op wat je graag doet, waar je van houdt en wat je hoopt.

‘Elk kind is een kunstenaar. Het probleem is er een te blijven.’ — Pablo Picasso, Spaans kunstenaar

Zoek een foto op uit je kindertijd. Welke positieve eigenschappen van dat kind heb je 
onderweg verloren? Pak ze weer op.

‘Je tijd is beperkt. Verspil hem niet door het leven van anderen te leiden. Er is geen enkele reden om 
niet de weg van je hart te volgen.’ — Steve Jobs, Amerikaans computerspecialist 

Houd vandaag van uur tot uur bij wat je precies doet. Hoeveel procent van je tijd zou je 
eigenlijk anders willen invullen? Wat houdt je precies tegen?

‘Om hulp vragen is geen teken van zwakte maar van kracht.’ — Barack Obama, Amerikaans president

Laat je vandaag van je sterkste kant zien: vraag om hulp.

‘Eenvoud is het hoogste wat je kan bereiken.’ — Frédéric Chopin, Pools componist

Ga vandaag op zoek naar het allereenvoudigste wat jou gelukkig maakt.

‘Bied weerstand aan wie fout is en bijstand aan wie goed is.’ — Carrie Chapman Catt, Amerikaans activiste 

Wie zijn voor jou personen die goed zijn? Bedenk een manier waarop zij jou kunnen 
inspireren en waarop jij hun gedachtegoed kan toepassen, verspreiden of ondersteunen.

‘Ik leer nog elke dag om mij niet te vergelijken met anderen.’ — Joely Fisher, Amerikaans actrice

Met wie ben jij geneigd om je te vergelijken? Misschien is het tijd om daarmee te stoppen.

‘Ooit geprobeerd. Ooit gefaald. Geen probleem. Probeer opnieuw. Faal opnieuw. Faal beter.’  
— Samuel Beckett, Iers schrijver

Waarin heb je al enkele keren gefaald? Probeer er een lijn in te zien en er een les uit te trekken.
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‘Als het pijn doet om kritiek te geven op je vrienden, mag je dat doen. Maar als je er ook maar het 
kleinste plezier aan beleeft, wordt het tijd om je mond te houden.’  
— Allice Duer Miller, Amerikaans schrijfster

Roddel vandaag met plezier over de goede eigenschappen van mensen die je kent.

‘Volg niet de ideeën van anderen, maar leer te luisteren naar de stem in jezelf.’  
— Dogen Zenji, Japans filosoof

Maak het vandaag ergens tien minuten volledig stil. En luister naar de stem in jezelf. 
Benieuwd naar wat je zal horen.

‘Iemand die niemand vertrouwt, wordt door niemand vertrouwd.’ — Harold MacMillan, Engels staatsman

Vertrouwen geven en krijgen maakt mensen gelukkig. Met wie zou jij over persoonlijke 
problemen kunnen en willen spreken? En wie vertrouwt jou? Probeer het uit.

‘Alles komt op tijd voor wie weet hoe hij moet wachten.’ — Lev Tolstoj, Russisch schrijver

Door welke dringende zaken, plannen en verlangen laat jij je deze week opjagen? Neem even 
tijd voor jezelf of om een stap terug te zetten.

‘Winnen doe je niet door anderen voorbij te streven, maar jezelf.’ — Roger Staubach, Amerikaans atleet

Vervang jaloezie (vergelijking met anderen) door ambitie (vergelijking met jezelf). Formuleer 
minstens één persoonlijke ambitie in één zin.

‘Als we het maar blijven uitleggen, stoppen we met elkaar te begrijpen.’  
— Charles Maurice De Talleyrand, Frans diplomaat

Leg het vandaag wat minder uit en luister wat meer. Toon begrip voor de ander, kijk hem aan, 
vat zijn woorden samen en vraag of je hemt goed hebt begrepen.

‘Sommige mensen willen ook nog boter op hun geluk.’ — Thomas Hardy, Engels schrijver

Ontdek vandaag vijf bijzonder kleine dingen die je best gelukkig maken.

Dit zijn enkele voorbeelden van de weektips waaruit de deelnemers aan het grote geluksonderzoek 
konden kiezen: 

1 De kracht van dankbaarheid

We hebben allemaal wel iemand die we dankbaar zijn, maar die we nog nooit echt hebben be-
dankt. Neem deze week de tijd om eens na te denken over zo iemand. Het kan iemand zijn die je 
nog vaak ziet, of iemand met wie je misschien het contact wat verloren bent, maar die je wel nog 
dankbaar bent. Het kan gaan om iemand die iets heel concreets voor je gedaan heeft, maar mis-
schien ook meer algemeen een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw leven. Denk aan die persoon 
en schrijf in detail neer waarom je hem of haar dankbaar bent. Je kunt dat bijvoorbeeld doen in de 
vorm van een brief die je hem of haar geeft of voorleest, of die je gebruikt om het waarom van je 
dankbaarheid met hem of haar te bespreken. Volg je eigen stijl! 

Maar wat belangrijk is: neem contact op met die persoon, bel, schrijf of email hem of haar met 
de boodschap dat je wil afspreken, maar zeg hem of haar niet waarom je wil afspreken. Spreek af 
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op een rustig moment voor jullie beiden en vertel dan waarom je hem of haar dankbaar bent. Je 
kunt dit, zoals gezegd, doen aan de hand van een brief die je hebt geschreven en die je voorleest en 
dan afgeeft. De brief kan ook gewoon dienen als geheugensteuntje. Doe het op jouw manier! Denk 
achteraf na wat dit met jou heeft gedaan. Schrijf dat eventueel op of spreek erover met mensen die 
je goed kent: wat heeft deze ervaring voor jou gedaan?

2 Een positieve kijk

Vaak staan we niet echt stil bij de goede dingen in ons leven en focussen we ons enkel op de zaken 
die fout gaan. Dit zorgt er echter voor dat we ons minder gelukkig gaan voelen. Uit onderzoek 
blijkt immers dat gelukkigere mensen niet meer positieve ervaringen beleven dan ongelukkigere 
mensen, maar dat zij wel meer aandacht besteden aan positieve ervaringen. Neem tijdens het 
begin van deze week de tijd om stil te staan bij je eigen houding. Focus jij je vooral op de goede din-
gen in je leven of op de dingen die slecht gaan? Geluk heeft soms te maken met heel kleine dingen! 
Denk hierbij bijvoorbeeld terug aan de voorbije dagen en merk op welke dingen het eerst in je naar 
boven komen. Zijn dat vooral herinneringen van fijne momenten of zijn het vooral herinneringen 
van stresserende of nare ervaringen? Sta er even bij stil hoe het komt dat je op die manier naar 
de dingen kijkt en hoe je je hierbij voelt. Welk effect heeft dit op jezelf en op je omgeving? Schrijf 
eventueel kort je gevoelens en gedachten hierover neer en/of spreek er eens over met iemand. Pro-
beer deze week jezelf een positievere houding aan te meten door meer aandacht te schenken aan 
de positieve ervaringen van elke dag. Schrijf elke avond drie positieve ervaringen van die dag op, 
bijvoorbeeld door een dagboek bij te houden. Kijk op het einde van de week terug op de voorbije 
week. Vergelijk hoe je je nu voelt met hoe je je aan het begin van deze week voelde, voor deze oefe-
ning (vergelijk eventueel met je notities!). Besteed hierbij aandacht aan hoe je je zelf voelt en hoe 
je omgaat met je omgeving.

3 Een eilandje van rust

Onze dagen zijn ontzettend druk, onze agenda’s staan bomvol en we komen tijd en energie tekort 
om alles en nog wat te regelen. Vaak schuiven we dan ook een pauzemoment voor ons uit omdat 
we er gewoonweg geen tijd voor hebben. Tijdens de middag van onze drukke werkdag gaan we nog 
gauw boodschappen doen en terwijl we dit doen denken we aan de dingen die ’s avonds nog op ons 
staan te wachten. Ondertussen gaan we voorbij aan wat er rondom ons leeft en geven we onszelf 
geen rust. Dit heeft echter vaak heel wat negatieve gevolgen. Tekort aan energie, niet kunnen slapen 
door het piekeren, burn-out, depressie en dergelijke zijn allemaal kwalen van deze tijd, waarin eer-
der het motto ‘haast en spoed en sneller als het moet’ hoogtij viert. We nemen te weinig de tijd om 
op adem te komen. Bedenk even wanneer je de laatste keer een moment voor jezelf genomen hebt. 

Plan daarom elke dag van deze week tien minuten in voor stilte, reflectie, bezinning, meditatie, 
een wandeling of yoga. Of probeer elke dag van de week eens iets anders uit en ga na waardoor jij 
het beste tot rust komt. Het kan aanvankelijk zijn dat dit niet gemakkelijk is want je moet even 
alles loslaten en uit de maalstroom stappen. Geef het echter een kans en zie die tien minuten als 
een geluksmomentje voor jezelf, als een eilandje waar je je even op kunt terug trekken. Ga op het 
einde van de dag en het einde van de week eens na welk effect dit op je had. Merkte je een verande-
ring op in je lichaam, in je gevoel, in je functioneren…?
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