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Dag VaN HeT ToPaDVies

IN 2009 VROEgEN MIjN cOMpagNON LEON 
BRuMMELhuIs EN Ik ONs af waaR wIj aLs ad-

VIsEuRs gELukkIg VaN wERdEN. dat was IN IE-
dER gEVaL NIEt hEt INVuLLEN VaN dE stapELs 

papIERwERk waaR wE MEE BEzIg 
waREN. dOOR dE VRaag tE BE-

aNtwOORdEN, hEBBEN wE EEN 
NIEuw BusINEss MOdEL ONtwIk-

kELd waaRIN pERsOONLIjk gE-
Luk VOOROp staat”, aLdus OzE-
waLd waNROOIj VaN NEutRaLIs.

Persoonlijk  
geluk als 
adviesmodel

tEkst  WILLEM VREESWIJK |  BEELd  RODNEY KERSTEN

‘E
n waar worden jullie gelukkig van”, 
vroeg Wanrooij aan de zaal. Antwoor-
den waren: sport, vrijheid, gezin, van 
betekenis zijn, gezondheid, dienst-
baarheid. “Dit is wat mensen drijft. 
Vaak zijn dit niet de onderwerpen 

waar adviseurs mee bezig zijn. Wij denken dat onze 
toegevoegde waarde niet ligt in het bemiddelen en 
zelfs niet in pure advisering. Wel kunnen we mensen 
inzicht en overzicht bieden om zelf een juiste beslissing 
te nemen en kunnen we mensen helpen gelukkiger te 
worden.” 

“Wij zien dat mensen worstelen met de balans tussen 
gezondheid, tijd en geld. Geld lijkt de oplossing voor 
zowel een goede gezondheid als voldoende tijd en dus 
wordt het vergaren van geld een doel op zichzelf. Be-
lemmeringen op het terrein van gezondheid en tijd 
worden ten onrechte toegeschreven aan een gebrek 
aan geld. Mensen gebruiken het gebrek aan geld als ex-
cuus om niet in beweging te komen. Daardoor leiden 
te veel mensen niet het gelukkige leven dat ze diep van 
binnen willen en ook zouden kunnen leiden.”

Voor een deel is persoonlijk geluk maakbaar. “Onder-
zoek wijst uit dat het ervaren van geluk voor 40 pro-
cent genetisch bepaald is, 10 procent afhankelijk is van 
omstandigheden en voor maar liefst 50 procent be-
paald wordt door keuze en gedrag.”

Het kantoor deed onderzoek naar geluk. Op basis van 
de theoretische kaders van Maslow, het Japanse Ikigai, 
Seligman’s persoonlijke kernkwaliteiten en het PERMA 
Model (positieve psychologie), werd een meetmethode 
ontwikkeld waarin het persoonlijk geluk wordt gekop-
peld aan de levensverwachting en gezondheid. 

Hierbij heeft Neutralis de geluksfactoren onderverdeeld 
in een vijftal pijlers. Eerste pijler: veiligheid, stabiliteit 
en zekerheid; tweede pijler: relaties en liefde; derde pij-
ler: voldoening, waardering en erkenning; vierde pijler: 
zelfontplooiing en vijfde pijler: betekenisvol leven. “Op 
basis van de meetmethode hebben we een test ontwik-
keld die klanten kunnen downloaden via onze website. 
De test bestaat uit een tweetal delen waarbij het eerste 
deel toeziet op de pijler van veiligheid, stabiliteit en ze-
kerheid. De vragen met betrekking tot deze pijler liggen 

dicht aan tegen de dienstverlening die mensen van een 
financieel adviseur verwachten en zetten direct de deur 
open voor een integraal advies.”

brug slaaN
Wanrooij: “De factoren uit de eerste pijler staan vaak 
het geluk van de overige pijlers in de weg. Als de eer-
ste pijler is gewaarborgd, ontstaat er ruimte voor de 
optimalisatie van de geluksfactoren in de vier andere 
pijlers. Dit is het moment waarop we aan de slag gaan 
met de antwoorden uit het tweede deel van de test. 
Hierin zien wij voor ons de rol weggelegd om de brug te 
slaan tussen de optimalisatie van de geluksfactoren en 
de financiële mogelijkheden.”

Een van de voordelen is dat mensen die bij ons de test 

hebben gedaan heel enthousiast hun ervaringen delen 
met hun familie, vrienden en kennissen. “Het is blijk-
baar leuker om het te hebben over de zaken die je ge-
lukkig maken dan over je financiën.” n

Ozewald Wanrooij: 
‘Geluk is voor een 

groot deel maakbaar.’

‘Klanten praten liever 
over zaken die hen 

gelukkig maken dan 
over hun financiën’


