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Op feiten gebaseerd streven naar geluk 

• Waarom streven naar geluk? 
 

• Is geluk kenbaar? 
– definieerbaar? 
– meetbaar? 
– voorwaarden onderzoekbaar? 

 
• Stand van kennis over geluk 

– Wat we zouden willen weten 
– Wat we nu weten 
– Wat we nog te weten kunnen komen 

 
 



Waarom streven naar geluk? 



Waarom streven naar geluk? 

Vruchten van Verlichtingsdenken  
 

• Geluk is mogelijk 
 

• Groter geluk is wenselijk 
 

• Realiseerbaar met gebruik van de Rede 



Waarom streven naar geluk? 
Geluk is mogelijk 

• Niet pas in de hemel 
 

• Leven niet bedoeld om te lijden 



Waarom streven naar geluk? 
Groter geluk is wenselijk 

• Goed en kwaad blijkt uit gevolgen: 
Consequentionalistische ethiek 
 

• Belangrijkste gevolg: geluk meeste mensen 
Utilitarisme 



Waarom streven naar geluk? 
Realiseerbaar met de Rede 

• Met verstand verder dan met gebed 
 

• Zeker met gesystematiseerde kennis 
 

• Levenssituatie maakbaar 



Waarom streven naar geluk? 
Teloorgang van dit ideaal in 19e eeuw 
• Oppositie van 

– Kerk 
– Liberalen 
– Socialisten  
– Nationalisten 

 
• Dringender problemen 

– Armoede, epidemieën 
– Oorlog 
– Onderdrukking 

 
• Weinig kennis over geluk  



Waarom streven naar geluk? 
Wederopstanding 2e helft 20e eeuw 
• Oppositie verminderd  

– Kerk 
– Liberalen 
– Socialisten  
– Nationalisten 

 
• Dringender problemen opgelost 

– Armoede, epidemieën 
– Oorlog 
– Onderdrukking 

 
• Meer kennis over geluk  



Waarom streven naar geluk? 
Wederopstanding 2e helft 20e eeuw 

Groei kennis over geluk 
 
 

World Database of Happiness, Bibliography 



Is geluk kenbaar? 



Is geluk kenbaar? 

• Definieerbaar? 
 

• Meetbaar? 
 

• Voorwaarden onderzoekbaar? 
 



Is geluk definieerbaar? 
Vier kwaliteiten van leven 
  
 

  
extern 

  
 

  
intern 

 

  
kansen 
  
 

  
 

  
 

  
uitkomsten 
  
 

  
 

 
 
 



Is geluk definieerbaar? 
Vier kwaliteiten van leven 

  
 

  
extern 

  
 

  
intern 

 

  
kansen 
  
 

  
leefbaarheid 

 

  
levensvaardigheid 

 

  
uitkomsten 
  
 

  
nut 

 

 
satisfactie 

 



Is geluk definieerbaar? 
Vier vormen van satisfactie 
  
 

  
voorbijgaand 

 

  
duurzaam 

  
 

  
deel 
  
 

  
 

  
 

  
geheel 
  
 

  
 

  
 



Is geluk definieerbaar? 
Vier vormen van satisfactie 
  
 

  
voorbijgaand 

 

  
duurzaam 

  
 

  
deel 
  
 

  
genieting 

 

  
deel-satisfactie 

 

  
geheel 
  
 

  
topervaring 

 

 
levensvoldoening 

 



Is geluk kenbaar? 
Meetbaar? 

Door observatie? 
•  van levenssituatie?  nee 
•  van fysiologie?   misschien 
•  van gedrag?    nauwelijks 

 
Door vragen? 
• indirecte vragen?   redelijk 
• directe vragen?   goed 
 



Is geluk kenbaar? 
Voorbeeld 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 

 



Is geluk kenbaar? 
Voorwaarden onderzoekbaar? 

Ja, net als bij gezondheid door… 
 

• Vergelijking tussen personen/groepen 
 

• Vergelijking door de tijd 
 

• Experiment 



Stand van kennis over geluk 



Stand van kennis over geluk 
Bron: World Database of Happiness 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl 



Stand van kennis over geluk 
Bron: World Database of Happiness 



Stand van kennis over geluk 
Bron: World Database of Happiness 



Stand van kennis over geluk 
Bron: World Database of Happiness 



Stand van kennis over geluk 
Vragen 
• Wat moeten we weten over geluk? 
• Wat weten we nu? 
• Wat kunnen we nog te weten komen? 
 
Voor 
• Personen 
• Organisaties 
• Overheden 

 



Wat we moeten weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



Wat we inmiddels weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



• Hoe gelukkig ben ik? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Wat moet ik dan kiezen? 
 

• Sluit dat aan op wat ik nog meer wil? 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



• Hoe gelukkig ben ik? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Wat moet ik dan kiezen? 
 

• Sluit dat aan op wat ik nog meer wil? 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



• Hoe gelukkig ben ik? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Wat moet ik dan kiezen? 
 

• Sluit dat aan op wat ik nog meer wil? 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



Kennis over geluk 
Wat personen willen weten: Zit er meer in? 



Kennis over geluk 
Wat personen willen weten: Zit er meer in? 



Kennis over geluk 
Wat personen willen weten: Zit er meer in? 



Kennis over geluk 
Wat personen willen weten: Zit er meer in? 



• Hoe gelukkig ben ik? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Wat moet ik dan kiezen? 
 

• Sluit dat aan op wat ik nog meer wil? 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



• Wat moet ik dan kiezen? 
 

 Keuzes op het vlak van: 
– Familie 
– Werk 
– Consumptie 
– Zelf ontwikkeling 

 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



Keuzes individu rond familie Kennis over.. 

gemiddelde mens bepaalde 
types cross-sectie follow-up 

ruw partieel 

 
Trouwen? 

Samenwonen? ++ + + 

Vreemd gaan? + 

Scheiden? - - -/+ 

Hertrouwen? + + + 

 
Kinderen? 

Kinderloos? - -/+ + 

Hoeveel kinderen? -/+ -/+ -/+ 



Keuzes individu rond consumptie Kennis over.. 

gemiddelde mens bepaalde 
types cross-sectie follow-up 

ruw partieel 

 
Hoeveel uitgeven 

Consuminderers + 

Spaargeld + 

 
Aan wat? 

Auto + - 

Huis + + 

Luxe spullen + 

Eten + 0/+ 

Uitgaan + 

Vakantie + + 0 



• Hoe gelukkig ben ik? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Wat moet ik dan kiezen? 
 

• Sluit dat aan op wat ik nog meer wil? 

Stand van kennis over geluk 
Wat personen willen weten 



Wat we inmiddels weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



• Hoe gelukkig zijn onze mensen? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan dat dan bereikt worden? 
 

• Sluit dat aan op onze andere doelen? 

Stand van kennis over geluk 
Wat organisaties willen weten 



Wat we inmiddels weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



• Hoe gelukkig zijn de mensen in dit land? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan groter geluk bereikt worden? 
 

• Hoe past dat dan in policy-mix? 

Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten 



Wat we inmiddels weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



• Hoe gelukkig zijn de mensen in dit land? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan groter geluk bereikt worden? 
 

• Hoe past dat dan in policy-mix? 

Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten 



Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten: Hoe gelukkig? 



• Hoe gelukkig zijn de mensen in dit land? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan groter geluk bereikt worden? 
 

• Hoe past dat dan in policy-mix? 

Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten 



Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten: Zit er meer in? 



Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten: Zit er meer in? 



• Hoe gelukkig zijn de mensen in dit land? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan groter geluk bereikt worden? 
 

• Hoe past dat dan in policy-mix? 

Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten 



Keuze van land Kennis over.. 
gemiddelde burger in 

bepaalde 
landen 

cross-sectie follow-up 
ruw partieel 

 
Rijkdom 
Koopkracht per hoofd + + + 
 
Vrijheid 
Economisch + + 
Politiek + + 
Privaat + + 
 
Gelijkheid 
in inkomens 0 0 0 
M/V + + 



Politieke van land  Kennis over.. 
gemiddelde burger in 

bepaalde 
landen 

cross-sectie follow-up 
ruw partieel 

 
Zekerheid 
Fysieke zekerheid: moord 0 0 
Sociale zekerheid: uitgaven %BNP + 0 0 
 
Institutionele kwaliteit 
Rechtszekerheid + + 
Kwaliteit overheid + + 
 
Moderniteit 
Industrialisatie + + 
Urbanisatie + + 
Globalisatie + + 



• Hoe gelukkig zijn de mensen in dit land? 
 

• Zit er meer in? 
 

• Hoe kan groter geluk bereikt worden? 
 

• Hoe past dat dan in policy-mix? 

Stand van kennis over geluk 
Wat overheden willen weten 



Wat we inmiddels weten voor geïnformeerde keuze van… 

personen organisaties landen 

Is groter geluk mogelijk? 

Hoe gelukkig zijn we? 

Hoe ver van wat mogelijk is? 

In hoeverre in eigen hand? 

Hoe genetisch bepaald? 

Hoe afhankelijk van toeval? 

Hoe afhankelijk van eigen keuzen? 

Wat moet je dan kiezen? 

Welke voorwaarden opzoeken? 

Welke vaardigheden versterken?  

Welke activiteiten ontwikkelen? 

Verenigbaar met andere doelen? 

Van middelen voor geluk 

Van geluk zelf 



Conclusies 

• Het ideaal van groter geluk leeft 
 

• Kennis vereist voor verwezenlijking 
 

• Veel kennis is al beschikbaar 
 

• Maar nog veel witte vlekken 
 

• Dus taak voor EHERO 
 

 
 



Tekst 

Evidence-based pursuit of happiness: 
What we should know, do know and can get  
to know 

 
EHERO white paper nr 1 
http://euro.nl/ehero/publications 
 

 
 

http://euro.nl/ehero/publications�
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