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Waarom? Hoe? En door wie?



 

Geluk is niet vanzelfsprekend voor iedereen

‘Gelukkig ben je niet in je eentje’



 

Stand van het land
Verschillen in geluk
 Toename groep ongelukkige mensen in de samenleving 
à toename verschillen gelukkigen en ongelukkigen
à grotere sociale kloof en scheidslijnen? 

Bron: SCP (Sociale Staat van Nederland 2021)



 

Een terugblik
Hoge geluksniveau van Nederlanders bedreigd door ›  afnemende mentale gezondheid 
›  toenemende eenzaamheid 

›
Bron: SCP (De Klerk et al 2021)



 

Wat te doen om het tij te keren? 

Analyse van geluk
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Bron: Veenhoven (2012)



 

Sturen op leefbaarheid van de omgeving en levensvaardigheden van personen

Verklaring van verschillen 
in geluk binnen landen



 

Stuurbare persoonsfactoren van geluk

Bron: SCP (Van Campen & Van Santvoort 2012). 

model 1:  fysieke gezondheid

model 2: ...+ sociaaleconomische positie

model 3: …+ participatie

model 4: …+ psychosociale kenmerken
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Psychosociale persoonskenmerken
›optimisme
›veerkracht
›ervaren regie
›ervaren prestaties
›ervaren kundigheid
›
›
›ervaren betrokkenheid
›ervaren betekenis en doelen
›sociale binding
›sociale samenhang
›vitaliteit
›

Bron: SCP (Van Campen & Van Santvoort 2012). 



 

Wat zijn levensvaardigheden?
 Voorbeelden:
›Doenvermogen, problemen oplossen, communiceren, 

samenwerken, aanpassingsvermogen, creativiteit, kritisch denken, 
sociale vaardigheden (onderwijs en leven lang ontwikkelen)

›Omgaan met tegenslagen (coping), regie (positieve gezondheid en 
zorg)

›Grip op het leven, ervaren zin en waardering van activiteiten, taken 
combineren, omgaan met werkdruk (kwaliteit van werk)



 

Hoe leer je levensvaardigheden?
›Formele gelukstrainingen, cursussen en therapieën 
› Informele activiteiten op school, werk en vrije tijd
›



 

Gelukstrainingen
› Individueel
›Gelukslessen op school
›Gelukstrainingen voor werknemers

(Bron: Bergsma et al. 2020)



 

Psychotherapieën
›Sterke samenhang tussen investeringen in geestelijke 

gezondheidszorg en gemiddeld geluk per land (Veenhoven )
›geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor kleine groep burgers 

met psychische problemen 
›Nog weinig aandacht voor publieke geestelijke volksgezondheid 

(preventie)
›Opkomst life-coaching branche, mede op basis van positieve 

psychologie
›



 

Beleidsprogramma’s
›Leven lang ontwikkelen (OCW & SZW)
›Gezond leven, Een tegen eenzaamheid (VWS)
›Kwaliteit van werk (SZW)
›Samen cultuur maken (OCW)
›Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning (VWS & 

OCW)



 

Beleidsaanbeveling: investeer in levensvaardigheden
›Professionaliseer sector van life-coaches
› Investeer in GGZ preventie
›Organiseer zorg volgens benadering van positieve gezondheid
›Meer aandacht voor levensvaardigheden in beleidsprogramma’s 

Leven lang ontwikkelen 
› Investeer in kwaliteit van arbeid
›Stimuleer co-creatieve initiatieven in cultuur en sport



Dank voor jullie aandacht!
Meer lezen…
• Sociale Staat van Nederland 2020
• Een jaar met corona
• De veranderende wereld van werk
• Gelukkig ouder worden in een verande

rende samenleving
 

•
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https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/03/03/een-jaar-met-corona
https://www.scp.nl/onderwerpen/veranderende-arbeidsmarkt/dossier-veranderende-arbeidsmarkt
https://www.scp.nl/publicaties/essays/2020/06/11/gelukkig-ouder-worden-in-een-veranderende-samenleving
https://www.scp.nl/publicaties/essays/2020/06/11/gelukkig-ouder-worden-in-een-veranderende-samenleving
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