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“If you leave us our money, 
our buildings and our brands 

but take away our people,         
the company will fail. 

But if you take away our 
money, our buildings and our 

brands and leave us our 
people, we can rebuild the 
whole thing in less than a 

decade.” 

Richard R. Dupree     
CEO P&G 1947 
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“Not everything that can be  

counted counts.  

And not everything that counts  

can be counted.”  

Albert Einstein 
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Activiteiten EHERO 

• Masterclasses (zoals vandaag) 

• Executive Program (Maurits Bruel) 

• Internationale congressen (28/29 oktober) 

• Onderzoek & Projecten 
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EHERO 

• Geluk als waardedrijver bij organisaties 
(drijvende kracht van waarde) 
 

• Gerelateerd aan geluk: inspiratie, bezieling,  
bevlogenheid,passie, betrokkenheid, 
engagement, intrinsieke motivatie, etc. 
 

• Het Nieuwe Werken, Bewust Samenwerken 
(zelfsturing, vertrouwen, etc.) 
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Afgeleide measures 

• Interne waarde (medewerker) 

– Ziekteverzuim 

– Arbeidsproductiviteit 

– In- en uitstroom / personeelsverloop 

– Werknemertevredenheid / NPS 

 

• Externe waarde (klant) 
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Verkenning 

• Ronde Tafel bijeenkomsten (middag) 

 

• Voorlopige focus op: 

– Familiebedrijven 

– Zorg 

– Financiële Sector 

15-4-2013 Drs. Guy van Liemt RM 



Onderzoeksvragen 

• Ronde Tafel bijeenkomsten bedoeld om 
onderzoeksvragen & hypotheses te verkennen 
 

• Organisaties die geïnteresseerd zijn om geluk 
als bedrijfseconomisch concept verder te 
verkennen   
 

• Meer informatie? Bel of mail Guy van Liemt                                                      
06 – 54 767 767 of vanliemt@ese.eur.nl 
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Happiness is everyone’s ultimate goal. 

 

Wouldn’t it be great if we could change the 
world and get everyone and every business 

thinking in that context and framework? 

 

Let’s work together in getting the answers  
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First they ignore you,            
then they laugh at you,        

then they fight you,              
then you win. 
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Mahatma Gandhi 
 


