
Geluk, kun je dat wel maken?  
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Even voorstellen 

• Toegepast psycholoog  

 

• Docent in het HBO, coach, trainer, spreker  

 

 

 

•  ACT too (deze PP staat op www.acttoo.nl)         

 

Positieve en toegepaste psychologie, persoonlijk leiderschap, 
waarderend onderzoeken, breinleren, hoogbegaafdheid bij 
volwassenen en meer… 

22 september 2019 

Agnes Schilder 
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http://www.acttoo.nl/


Bestaat er dan ook negatieve 
psychologie? 
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Positieve Psychologie 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Martin Seligman        Mihaly Czikszentmihaly 

   

           
        ‘Nikki principle’ 
 

 

 

 

                                                 

•Grondleggers 
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De piramide van Maslow (1943) 
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De piramide van Maslow 
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De piramide van Maslow (1968) 
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Anderen gelukkig maken 

• Jezelf opofferen voor het geluk van anderen? 
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GELUK, KUN JE DAT 
WEL MAKEN? 
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De zoektocht naar geluk  
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Iedereen wil gelukkig worden…. 
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Aristoteles zei ooit.. 

‘Je hebt een beetje geluk nodig om 
gelukkig te worden’  

 

‘Geluk zit op de rug van de activiteit’ 
 

 

 

 



Proost! 

Veel geluk en gezondheid toegewenst! 
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Wat bepaalt geluk?? 
Sonja Lyubomirsky (2008) 

• 35 – 50% genetische aanleg voor depressie 

• 40 – 50% genetische aanleg voor geluk 

Geluk moet je doen! 
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https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU


Maakbaarheid van geluk? 
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Wetenschap van geluk 

 

Positieve psychologie is de wetenschap 
van welbevinden en optimaal 

functioneren oftewel  
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Authentic Happiness 

Authentic happiness 

Pleasurable life Engaged life Meaningful life 
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• Seligman (2002) 



hedonisme <-> eudaimonia 
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Hoe minder plezier je maakt, 
hoe gelukkiger je bent?! 

 

 

Korte termijn geluk                     lange termijn geluk  

Genot                      well-being 

Jezelf                   wereld / ander 

 

Twee typen geluk:  

• Being happy in your life 

• Being happy about your life 

 

Positieve Psychologie 2.0  
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‘Live well in plaats 
van feel good’ 



Geluk of well-being 
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Niet ontevreden           gelukkig?  

Salaris is een ‘dissatisfier’,  

geen ‘satisfier’ of motivator. 
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Mathieu Weggeman: 
“Professionals doen vanzelf al 
liever iets goed dan iets fout”.  
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https://www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs


Bevlogenheid 

 

Bron: Ouweneel, Schaufeli en Le Blanc, 2009 
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Bevlogen werknemers 

Bevlogenheid is een toestand van opperste voldoening bij 
werknemers, die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding 
en absorptie. Bron: Schaufeli et al. (2001). 
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Bevlogenheid hangt samen met… 

• zeer lage angst en depressie 
• goede slaap 
• goede ervaren gezondheid 
• reactiviteit van het fysiologische stresssysteem 
• autonome activiteit van het hart 
• snel herstel na inspannend werk 
 
Bevlogen werknemers zijn zéér gezond. 
 

Bron: Willem Schaufeli - Bevolgenheid in de zorg 
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De weg naar succes en geluk   

Als ik harder werk, word ik succesvoller…. 

Als ik succesvoller ben, word ik gelukkiger….. 
 

 
 

 

(Hedonistische) 
tredmolen 
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De weg naar succes en geluk 

Als ik harder werk, word ik succesvoller…. 

Als ik succesvoller ben, word ik gelukkiger….. 
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Succes  geluk ??? 

Als we in een positieve stemming zijn dan 
bedenken we veel meer oplossingen! 
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Schaarste maakt dom? 
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Broaden and Build Theory 
 

Barbara L. Fredrickson 
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Tien positieve emoties 
 

1.Vreugde 
2.Dankbaarheid 
3.Sereniteit 
4.Belangstelling 
5.Hoop 
6.Trots 
7.Vermaak 
8.Inspiratie 
9.Bewondering 
10.Liefde 
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Gezondheidszorg of 
ziektezorg?  

Machteld Huber ontving in 2012 de ZonMw Parel voor haar 
initiatief voor een nieuw concept van gezondheid.  

Hierin is gezondheid het vermogen van mensen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0&feature=youtu.be


 
https://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0 



Positieve gezondheid 
• Niet ziek is iets anders dan gezond www.mijnpositievegezondheid.nl 

Violist Kim Spierenburg (23): 
'Mijn viool is mijn pijnstiller' 

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


Over verzuim, wist u dat… 

• Zingeving de belangrijkste gezondheidsbevorderende 
factor is? 

 

• Eenzaamheid een grotere bedreiging is voor onze 
gezondheid dan infectieziekten? 

Machteld Huber 



De mooie, leuke, succesvolle 
mens… 

‘Het ís niet normaal om mooi en succesvol te zijn en 
alles onder controle te hebben’ (Damiaan Denys, 
21-8-2018) 



Geluk als plicht en prestatie?! 

Hoe zit het dan met … 

• het recht op ongelukkig zijn? 

• de zin / het nut van ongelukkig zijn? 
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Psychiater Dirk De 
Wachter:  
in de ongelukkigheid 
komen de grootste 
verbindingen tot stand. 



PERK-model 

Purpose draait erom dat jouw dagelijkse 
werkzaamheden passen bij jouw belangrijkste 
persoonlijke waarden. Je doet dingen waar je van 
houdt en in gelooft.  

Berkeley university 
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https://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_four_keys_to_happiness_at_work
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_four_keys_to_happiness_at_work
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PERK-model 

Allereerst: plezier. Bijvoorbeeld leuk contact met collega’s. 

Ten tweede: autonomie, de ruimte om zelf te beslissen over 
je agenda, je taken en je persoonlijke ontwikkeling.  

En als derde: de gelegenheid om werk te doen waar je in 
opgaat en je niet telkens op de klok zit te kijken. 
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Engagement gaat over de emotionele 
betrokkenheid bij je werk. Volgens de Berkeley-
docenten spelen drie elementen daarbij een 
hoofdrol.  
 
Welke? 



PERK-model 

Resilience focust op de vraag of je kunt dealen met tegenvallers. 
Kun je ervan leren en je aanpassen aan nieuwe omstandigheden? 
Dit is essentieel voor je werkgeluk.  

 

Hoe vergroot je je persoonlijke veerkracht? Mindfulness blijkt te 
helpen. 

 

Leren om minder af te dwalen en meer met je gedachten bij je 
huidige activiteiten te zijn. Onderzoek van psychologen Matt 
Killingsworth en Daniel Gilbert liet enkele jaren geleden zien dat 
we ongeveer de helft van de tijd aan andere dingen denken dan 
aan de taak die we uitvoeren. Bovendien bleek dat dit afdwalen 
ons vaak somber maakt. 
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Positieve Psychologie Doen! 

Oefening om positieve emoties (bv dankbaarheid) te 
vergroten:  
 

What went well today? 

 

Schrijf de komende week iedere avond voordat je gaat 
slapen drie dingen op die goed gingen vandaag.  
 

Wat was jouw bijdrage hieraan?  
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PERK-model 

 

Kindness draait om vriendelijkheid tussen collega’s.  

 

Volgens Berkeley begint dat met ouderwetse beschaving. 
Respectvol met elkaar omgaan, spullen delen, goed luisteren naar 
elkaar, complimenten geven. Dat soort dingen.  

 

Wil je een stapje verder gaan, dan moet je jezelf oefenen in pro-
sociaal gedrag: werken aan je empathie, compassie en 
dankbaarheid. Deze eigenschappen leiden niet alleen tot meer 
werkgeluk, maar ook tot betere samenwerking. 
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Psychologisch kapitaal  

• Optimisme = positieve verwachting dat iets goed komt 
omdat je beseft dat jij een nuttige invloed hebt. 

• Hoop = motivatie voor het behalen van een doel én het 
vertrouwen dat je dat doel kunt bereiken, omdat je niet 
alleen een plan A, maar ook een plan B en C hebt. 

• Zelfvertrouwen = het vertrouwen dat je hebt dat jij een 
bepaalde taak goed kunt uitvoeren, omdat je het eerder 
hebt gedaan of omdat je weet hoe het moet. 

• Veerkracht = de eigenschap om bij tegenslag ook weer 
terug te kunnen veren en soms zelfs te kunnen leren en 
groeien. 
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• Matthijs Steeneveld, 2017  



Leo Bormans 

“Hoop is optimisme met opgestroopte mouwen.” 

 

Drie pijlers van hoop: 

• Doelen stellen 

• Wegen vinden om de doelen te bereiken 

• Eigenaarschap van het leven 
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Hoop en optimisme  

•zijn de motor van ons handelen… 

•kan je leren! 

TV interview met Leo Bormans; 
Radio interview met Bormans 
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https://www.youtube.com/watch?v=PB33MlQU23c
https://www.youtube.com/watch?v=ZX0tm0IDh94


Onderneem actie: 

Hoop zonder actie  
is als op een krukje in de wei 

gaan zitten wachten  
tot de koe  

melk komt geven. 
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Wat ben je aan het doen? 

• Stenen stapelen 

 

 

• Muurtje bouwen 

 

 

 

 

 

• Droomhuis maken waar jaren voor gespaard is 
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Ikigai (reden van bestaan) 
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Om zelf te doen: 
 

•Vergroten van veerkracht: beschrijf hoe je met 
tegenslag bent omgegaan en op welke manier hier iets 
positiefs uit te halen is. 
  

•Vergroten van zelfrespect: vraag een aantal mensen uit 
je omgeving om drie positieve dingen over jou op te 
schrijven.  
 

•Vergroten van dankbaarheid: houd een dagboek bij en 
noteer elke dag waarvoor je dankbaarheid bent.  
 

•Vergroten van concentratie en aandacht / verminderen 
van stress: hartcoherentie, mindfulness.  
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http://www.youtube.com/watch?v=q06YIWCR2Js


Verbondenheid en veerkracht:  
How do lobsters grow? 
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Posttraumatische stress of groei? 

22 september 2019 Gemeentedag Assen 56 

https://www.youtube.com/watch?v=3aDXM5H-Fuw


Positieve Psychologie Doen!  

 

 
 

 
 

 

Stel jezelf tot doel elke dag vijf aardige dingen voor anderen te doen. 
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DANK U WEL VOOR 
DE AANDACHT! 
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