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Kan dat geluk gemeten worden?



Meten geluk
Voorbeeld enkele enquêtevraag

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent U
tegenwoordig met Uw leven als geheel?

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10

Ontevreden  Tevreden
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Verschillen in geluk
Gemiddeld geluk in landen op schaal 0-10

• Denemarken 8,4

• Nederland 7,6

• Duitsland 7,2

• Frankrijk 6,4

• Japan 6,4

• Rusland 5,4

• Zimbabwe 4,1

• Tanzania 2,5
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Vragen Niveaus

Is er een statistisch verband?

Vorm van het verband

Oorzakelijkheid 

Macro: landen

Micro:  individuen
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Relatie Geld – Geluk: Macro

• Verband: Inwoners rijke landen gelukkiger

• Vorm: Afnemende meeropbrengst

• Oorzakelijkheid: Welvaartsgroei  geluk

• Variaties: Negatief bij snelle groei





Welvaart en geluk in landen



Relatie Geld – Geluk: Macro
Oorzakelijkheid: Welvaartsgroei  geluk

Maakt economische groei gelukkiger?

• Easterlin: nee

• Veenhoven: ja
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Oorzakelijkheid: Welvaartsgroei  geluk

Easterlin Paradox
geval USA
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Data EHERO
114 series 10-20 jaar
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Relatie Geld – Geluk: Macro
Oorzakelijkheid: Welvaartsgroei  geluk

Data EHERO
18 series >40 jaar



Relatie Geld – Geluk: Macro
Oorzakelijkheid: Welvaartsgroei  geluk

Bevorderd geluk economische groei?

• Waarschijnlijk wel, o.a. via

– Groter activiteit, creativiteit

– Minder conflict

• Effect nog niet gekwantificeerd
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Zijn rijke mensen gelukkiger?
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Relatie Geld – Geluk: Micro
Zijn rijke mensen gelukkiger?

• Ja

• Verklaarde variantie in geluk door..
– Inkomen ± 4%
– Bezit ± 4%

• Vorm: verminderende meeropbrengst



Relatie Geld – Geluk: Micro
Waarom zijn rijke mensen gelukkiger?

• Andere factoren, gehuwd, gezond,…..

• Effecten van geluk op rijkdom

• Effecten van rijkdom zelf

– koopkracht

– sociale vergelijking



Relatie Geld – Geluk: Micro
Hoeveel draagt geld bij aan geluk?

• Andere factoren, gehuwd, gezond,…..

• Effecten van geluk op inkomen/bezit

• Effecten van rijkdom zelf   ± 1% van verschillen in geluk



Conclusies

• Geld maakt wel degelijk gelukkig

• Zowel op macro als micro niveau

• Effecten klein: geld is ook niet alles



World Database of Happiness

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl
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