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Geluk is: 

Optimaal functioneren, 
gegeven de omstandigheden



6/23/22 4



WAT IS DE ESSENTIE VAN GELUK?



Geluk = D.O.M.





•‘Ik heb altijd iets te doen.’
•Lekker bezig met behapbare brokken
•Zelf sturing aan eigen leven geven

DOELEN





• Verlagen je stressniveau
• Laden je batterij op
• Zorgen voor duurzame inzetbaarheid

HET EFFECT VAN OPLAADPUNTEN





• Gelukkigste mensen hebben sterke, 
positieve sociale contacten
•Minst gelukkige mensen zien

familie of vrienden zelden of nooit
•Mensen zijn het gelukkigst als ze

met anderen zijn

(Kahneman et al. (2004))

MENSEN



Geluk = D.O.M.
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• Zet je oplaadpunten bovenaan je actielijst (echt pauzeren, 
investeer in slaap, beoefen een hobby, lees een boek etc.)
•Wees selectief in je mediaconsumptie
• Altijd bij de hand: terug naar je ademhaling
• Doe ontspanningsoefeningen
•Mediteer
• Beoefen mindfulness
• Lichaamsbeweging helpt ook ontspannen

TIPS VOOR ONTSPANNEN



• Doe één ding tegelijkertijd
• Vertraag/neem de tijd als zich iets moois voordoet
• Richt je aandacht op het hier en nu
• Focus op de positieve elementen van dat waar je van kunt 

genieten
• Probeer het moment te verlengen
• Plaats een Geluks-pot in de woonkamer of het klaslokaal

TIPS VOOR GENIETEN



•Make a MESSH: Make Eye contact, Smile, Say Hello
• Doe een vriendelijkheidsdag
• Als je down bent: ga iemand anders helpen
• Deel je gevoelens met anderen

• Zoek gezelschap op van mensen die je vertrouwt
• Zoek mensen met dezelfde interesses als jij

TIPS VOOR RELATIE-ONDERHOUD
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• Focus niet op wat beter moet, maar op waar het kind goed in is
• Prijs de inspanning, niet het resultaat
• Geef zelf het goede voorbeeld
• Reageer actief-constructief
• Bij grotere problemen: zoek contact met de school of andere

instanties, en werk samen

GELUKSTIPS VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN JONGEREN



• Bedenk: ‘Ik ben mijn gedachten niet.’
• Leg de lat op de juiste hoogte
• Schrijf één keer per week ‘s avonds drie dingen op waar je 

dankbaar voor bent
•Maak gebruik van mogelijke hulp: familie, vrienden, buurtgenoten, 

school en instanties

TIPS VOOR JONGEREN



•Middelbare scholen: organiseer geen toetsen voor 11 uur ‘s 
ochtends
• Ontwikkel naast het pestprotocol ook een geluksprogramma
• Beoordeel scholen niet alleen op cijfers, maar ook op het geluk

van de leerlingen

TIPS VOOR SCHOLEN EN BELEIDSMAKERS



BEDANKT VOOR JE TIJD!

VEEL GELUK!
Patrick van Hees
CHAP Happiness Institute

Zie je op LinkedIn?


