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Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De Standaard maar onder die van ETION.

Met Noblito willen 
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“Geluk doen we ons 
in grote mate zelf cadeau”
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Er is geluk als in ‘zij of hij heeft 
veel geluk’ – versta: zij of hij 
heeft veel chance. In die zin is 
geluk iets wat je en stoemelings 
overkomt. Je hebt het? Yeah! Je 
hebt het niet? Jammer, morgen 
beter.

Er is geluk als in ‘zie mij nu zalig 
nietsdoen op dit exotische strand 
aan de andere kant van de we-

reld. Effe lekker digitaal sociaal delen’. In 
die zin is geluk een momentopname van 
intens genot. Dat geluk is ook onderdeel 
van een goeddraaiende geluksindustrie 
die grossiert in ‘topmomenten’ en in-
stantplezier dat je nadien kunt schrap-
pen van je bucketlist.

Het geluk dat wij centraal stellen is van 
een andere orde. Noem het maar leven-
stevredenheid. Het Nationaal Gelukson-
derzoek dat is uitgevoerd in opdracht van 
NN door professor Lieven Annemans, 
brengt inzicht in de levensdomeinen die 
een grote invloed hebben op dat type 
geluk (gezondheid, sociale relaties, geen 
financiële zorgen...om de belangrijkste 
eruit te pikken) en toont ook aan dat we 
heel wat factoren zelf in handen hebben. 
Dat is goed nieuws: geluk ervaar je mis-
schien wel als een godsgeschenk – niets 
mis mee, dankbaarheid is tenslotte een 
mooie basishouding – , maar we doen het 
ons in grote mate zelf cadeau. Of zoals 
professor Stephan Van den Broucke het 
treffend zegt: “Geluk is een werkwoord, 
net zoals liefde dat is.”

Ik haal ook graag het beroemde citaat 
aan uit de inauguratiespeech van de 
Amerikaanse president John F. Kennedy 
uit 1961: “Ask not what your country 
can do for you, ask what you can do for 
your country.” (De gevleugelde woorden 
vormen eveneens de ruggengraat van het 
beleidsadvies dat professor Annemans 

formuleert op basis van de onderzoeks-
resultaten.) In deze context kun je JFK’s 
boodschap vertalen als: wat kun je zelf 
doen om gelukkiger of beter te worden? 
Streven naar geluk is niet nieuw, het is 
geen hype die wordt aangeblazen door 
commerciële geitenwollensokkenman-
tra’s. Geluk is van alle tijden. Wat mij 
in het bijzonder opvalt, is dat geluk al 
vele jaren als een rode draad door de 
focusthema’s van ETION loopt: inspire-
rend leiderschap, participatief onderne-
men, ethisch correct handelen, betrok-
kenheid en verantwoordelijkheid… Het 
zijn stuk voor stuk in min of meerdere 
mate hefbomen voor geluk.

Sociale relaties, gezondheid, niet te veel 
financiële kopzorgen, een fatsoenlijke 

woning, je relatie met je partner, au-
tonomie, connecties… er zijn heel veel 
facetten die bijdragen tot persoonlijk 
geluk. Helaas stellen we vandaag vast dat 
het evenwicht tussen die geluksfactoren 
bij velen zoek is. Hoef ik nog te wijzen 
op de talloze burn-outs? We spelen 
dan ook op veel meer fronten tegelijk 
dan pakweg twintig jaar geleden. Onze 
verwachtingen tegenover onszelf en 
de anderen zijn niet min. We móeten 
zoveel: een prachtcarrière, een perfecte 
relatie, een woning ‘uit de boekjes’, twee 
vakanties en graag ook nog een city-
trip… Terwijl, dat móeten…, misschien 
móeten we vooral één zaak voor ogen 
houden: het zijn allemaal clichés van 
geluk. Maar ja, ze worden ons dag in dag 
uit gepresenteerd in een niet-aflatende 

stroom ‘Hoera-zie-eens-hoeveel-geluk-
ik-heb’-berichten op sociale media. 
Ziedaar alvast één afdoend recept om 
ongelukkig te worden.

Heel veel dimensies van geluk komen in 
deze publicatie aan bod. Met de goede 
raad van de Duitse wijsgeer Ludwig 
Wittgenstein in gedachten – “Waarover 
men niet spreken kan, daarover moet 
men zwijgen” – deel ik hier liever een 
ervaring uit mijn eigen onderneming 
dan dat ik hun deskundige inzichten 
parafraseer. De vraag werd mij gesteld of 
het een goed idee zou zijn om ‘geluk’ in 
te schrijven in de bedrijfsdoelstellingen, 
naar analogie met wat Nieuw-Zeeland 
doet in de begroting en het Planbureau 
met de jaarlijkse berekening van het 
Bruto Nationaal Geluk. Persoonlijk zou 
ik dat jammer vinden. Niet omdat ik 
tegen geluk ben, integendeel, maar om-
dat geluk er intrinsiek bijhoort. Geluk is 
niet iets wat je afvinkt naast je andere re-
sultaten. Het is ook niet iets ‘voor HR’, 
zoals vroeger wel eens werd geopperd. 
In ons bedrijf schrijven we al vier, vijf 
jaar onze strategie uit samen met al onze 
medewerkers. Een op de drie werkne-
mers neemt de kans te baat om deel uit 
te maken van een van de werkgroepen 
die bepaalde aspecten van onze strategie 
ondersteunen. Een van de key-werkgroe-
pen is Happy People en ontfermt zich 
over kleine activiteiten, maar even goed 
over impactvolle initiatieven. Het resul-
taat zie ik elke dag: de meeste medewer-
kers voelen zich veel meer betrokken, 
nemen meer verantwoordelijkheid én 
zijn gelukkiger. Hen zie je niet denken 
aan het begin van de werkdag: ‘Waarom 
doe ik dit nu eigenlijk?’

Samen plannen maken en uitvoeren, 
ook daarmee maak je geluk.
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Patrick Dillen (Noblito)

Verbinding als 
remedie tegen 
eenzaamheid
“Patrick, ik zou graag opnieuw meer bezoek krijgen.” Die opmerking van 
zijn buurvrouw die al zeven jaar in een woonzorgcentrum verblijft, zette 
Patrick Dillen aan het denken: “Wat kan ik als IT’er doen om haar en ande-
re senioren minder eenzaam te maken, meer bezoekjes te laten krijgen?” 
Het zaadje van Noblito was geplant.

TEKST/DIRK REMMERIE  FOTO/JAN CRAB

GELUKSPRIJS

Een doorgewinterde en ervaren 
informaticus die zich bijschoolt 
met een banaba ouderenzorg, 

het lijkt een op het eerste gezicht onge-
wone combinatie. En toch. Meer dan 
eens blijkt dat innovatie ontstaat op het
raakvlak van verschillende wetenschap-

Van mijn werkgever wordt wel eens 
gezegd dat het het grootste techbedrijf 
van België is dat niemand kent. Iedereen 
van de bijna 7000 medewerkers wordt 
aangezien als een ondernemer, dus als 
iemand een goed idee heeft… We zijn 
bescheiden, maar we walk the talk.”

VERGEET-ME-NIET

Patrick: “De naam Noblito was snel 
gevonden en is schatplichtig aan het La-
tijnse ‘oblitus’ (vergeten) en betekent dus’
‘vergeet-me-niet’. Samen met enkele des-
kundigen richtten we een vzw op met
als doel eenzaamheid bij ouderen aan 
te pakken. Nu weet ik dat eenzaamheid 
jong en oud kan treffen en ook blind is 
voor rang en stand, maar bij kwetsbare 
senioren piekt eenzaamheid vanaf de 
leeftijd van 80 jaar. Meer nog dan voor 
anderen is het voor hen moeilijk om uit 
zichzelf stappen te zetten die eenzaam-
heid kunnen voorkomen of verhelpen.”
“Noblito werkt heel eenvoudig”, zegt 
Patrick. “Wie behoefte heeft aan meer 
zinvolle sociale contacten, kan zelf een 
profiel aanmaken of toestemming geven 
aan een goede vriend, buur of mantel-
zorger. Je hoeft dus niet eens digitaal 
vaardig te zijn om ermee aan de slag te 
gaan.”

Dankzij het engagement van zijn werk-
gever en een subsidie van de provincie 
Antwerpen kon Patrick in Olen een 
proefproject met twintig senioren op-
starten om de basisversie van Noblito 
te testen. Het project werd opgezet 
tussen vzw Noblito, het Lokaal Bestuur 
Olen, woonzorgcentra Zilverlinde en
De Notelaar, zorgproeftuin LiCalab en 
Health&Care Network Kempen.

FOTOALBUM

Patrick: “Op basis van de gebruikerse-
valuaties sturen wij die eerste versie – in 
ons jargon, het minimal viable product
– bij. Wat wij gaandeweg ook al hebben 
geleerd, is dat de coördinatoren van de 
woonzorgcentra en andere vertrouwens-
personen dankzij Noblito een bredere 
kijk krijgen op het leven van de senior. 
Zo is er in Noblito ook een fotoalbum 
verwerkt en dat blijkt een fantastische 
tool te zijn voor het personeel en andere 
vertrouwenspersonen. Foto’s zijn een 
ideale conversation starter. Een mooie 
anekdote is dat twee ouderen elkaar 
tijdens de testfase hebben leren ken-
nen, zonder te beseffen dat Noblito er 
ook maar voor iets tussenzat. Prachtig, 
toch?”

“Sommigen vergelijken Noblito wel 
eens met Facebook, maar er is één groot 
verschil: bij Facebook zet je jezelf altijd 
centraal, bij Noblito zet je een kwetsbare 
persoon centraal.”

pen. “Ik was pas begonnen met mijn 
opleiding bij Thomas More in Geel toen 
mijn buurvrouw – die ik om de paar
weken bezocht – mij confronteerde met 
haar eenzaamheid”, zegt Patrick Dillen. 
“Haar opmerking liet mij niet meer los. 
Het ging me na aan het hart omdat ikHet ging me na aan het hart omdat ik 
maar al te goed besef dat eenzaamheid
een impact heeft op gezondheid eneeeeenn impampimpapact hct ht ht eefteefteeft ft op gp gp gp ggezonzonezonzzoo dheidhedheiid end endddd ee  
gelugegelugelulugelug k. Hk. Hk. Hk. Het Nt Nt Netete atioatioatioaationaalnaallallall GelGelGelGelGelGeluksouksouksukuksouksonnnnderdender oekzoekoezoekek 
toontoonoononnnntoonnnnnt dat dat dat ddattt not nnonogmgmamaamaamaamaals tls tls tls tttrefferefferefferefferefferefferr nd andnd and and and aaaan.”ana

InfoInfoInfoInfoInformrmrmatrmatmatrma icusicusicususs annnnnna ex bex bex bex bex bbbbbacheachachachhchehachelollor or or o oudeoooo ---
renzrenzrenzrenzrenznzorg-org-orgrg-org-org-in-sin-sin-sninnnnnn pe pe Ppe Pppe Ppe Ppe atriatriatriiick kck ck kck kkwamwamwamwawawawam wamwa op heeet etett e
ideedideeideedeeid omommm momo eeneenen en n digidigidigidigidigigg taaltaaltaaltaaltaalt pplaplaplalplatfortforfftform tm tegggenen n g
eenzeenzeenzzaaaamhamhaamhmheid eideidd te oe oe oote oontwintwntwntwntwntwikkelkelkkelkkeleneen.en. “Ik“Ik kk“Ik“Ik weetweetweetww  
het,ethe hethethethheh kklikliklik inkt nknknnn alsalsls s eeneen eenenn contradiradictioctioi in inn
termtereetere inissnis, ma, mamamamam ar war waar wat iat iat ik inkk  gedachthchthh een hn hhadadadd d ad
was was waswas waswas wa een een een atyatypyypyppischch digdigggitaaittaataataaitttitaataal pl pll pl pl atfoatfofotfofotfoa rmrmrm, rm, wawannntntwananantnt 
eroperoeroperopp gergerrgg ichtichtichtichtichtichtht ooom m memenmennsn en van achter hhuhuh n n
compcom uterter te e e halehalehalhalhalen enn enn enennnn naanaanaanaanaarr ar acr acr acr activitivitivitivitivitivitiviv teitteitteittteitte enen oen oenen oen of f
andenandeandere pre pre persooersoersonennen nennnnnenen tete lte lleideid n.” n ””

PatrPatrPatrPatrPPatr kick ickicii pitcpitcpitpitcpitctchhthtetete hethethetet conconcoconceptpppp bijbijbijj JefJefJefJefeffJJefJef dede de ddedee
Wit,Wit,Wit,Wit,Wi eeneeneene vanvanvanvann dedddee tweetweeeewee CEOCEOCEOCEOC ’s v’s v’s vs vs van zan zan zan zan zijn ijn ijnijnijn 
werkwerkwerkkwewe gevegeveev r Crr Crr Crr Crr Cronosonosonosonosono GroGroGroGroep. eppep. De WDe WWDe We Wit wit wit wt wi ak-ak-ak-ak-k-
kerdkerdkerdk de hee hee heee hee t vuvut vut vuuur vur vur vur vur vvverdeerdeerdeerdeerder aar aar aaaar aan: “n: “n: “n: “BijzBijzBijzBijzBijzondeondeondeondeondnder rr 
intententein ressressresssssant.ant.ant.a WerWerWerrk jek jek jek jek jee hethethhet watwatwatwatwat conconconconco cretcretcretcrettttter er er eeree
uit?uit?u ” EEeEeEeE n han hahalfjaalfjaalfjaafjaaar lar lar lar later ter ter ter err kon kon kon kon konk PatrPatrPatrPatrick cick ick c
metmet met ddde zde zde zde ze zdde zzzegeegenegenegene vanvanan Jef Jef de dde de WitWitWitWitW ondeondondeondended r der der dedr de 
vleuvleuv ggelggelsggelsgelsg vanvanavan CroCroCroCronos os nonos enkeenkeenkee le dle dle deee agengen perper 
weekweekekekkkkekekw NobNobNobNobNobbblitolitolitollito gesgesgesgestalttalttalttata e gee gee gee geven.ven.ven. “Ee“Ee“E n ecn ecn n hte hte 
buitbuiitittititb enkaenkaenkenkaaen ns, ns, nsns, ns natunatunnatuurlurlurliurl jk”,jkjkj , zegzegzegzegt Pat Pat Pat P trictrictricick,k,kk,k,k
“en“enn n nn volvollvollvollolledigedigedigedigig in in in in lijnlijnlijnlijnijn metmetmetme hethethethethet inninninninnnnovatovatovatovattatief ief iefiefiieii
ononnddndendernemrnemmerscererscersce hap hap hap hap dat datdat dat dat CronCronCronCCro os uos uos uos us itdritdrdritdraagtaagtaagtg . .

“Bij 
Noblito 
staat de 
kwetsbare 
mens 
centraal”

Kim lacht
het geluk toe

De NN Nationale Geluksaward
bekroont een initiatief dat een
opmerkelijke bijdrage leverde 

aan het geluk van de Belg. 
Uit de 119 inzendingen koos 
een jury van experten onder
voorzitterschap van Lieven

Annemans, Noblito van Patrick Ann
erste algemeneDillen als eerste algemene

winnaar van de award. 
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Hefbomen voor 
meer geluk De top 3 van factoren die invloed hebben op ons ge-

luk? Goede sociale relaties, tevredenheid met onze 

de resultaten van het NN-UGent Nationaal Geluks-
onderzoek. “De inzichten van dit onderzoek moeten 
aanzetten tot actie”, zegt prof. Lieven Annemans. 
“Iedereen kan gelukkiger zijn dan vandaag. Met de 
juiste hefbomen kunnen we ervoor zorgen dat er 
echt iets beweegt.”

Wat kunnen we voor elkaar doen? Wat 
kunnen we voor onszelf doen? Daarop 
volgen heel concrete en uiteenlopende 
actiepunten zoals: investeer meer in ge-
zondheid (promotie, preventie, toegang 
tot zorg), haal mensen uit armoede, 
bevorder stressbestendigheid, bescherm 
tegen eenzaamheid, train je brein…”
“Al die facetten hangen samen. Je kunt 
niet zomaar zeggen tegen mensen dat 
ze zichzelf een doel voorop moeten 
stellen en zichzelf wat minder moeten 
vergelijken met anderen om gelukkiger 
te worden. Dergelijke zaken lees je vaak 
in tijdschriften of hoor je wel eens van 
‘experts’. Als je dat zegt tegen iemand 
die financieel niet rondkomt, spreek je 
compleet naast de kwestie. Ik haal dit 
voorbeeld aan omdat vandaag de dag 
nog steeds 15 procent van de Belgen in 
armoede leeft – geen ideaal uitgangs-
punt om gelukkig te worden.”

Kunnen we nieuwe ambities inbou-
wen in ons welvaartsgericht eco-
nomisch systeem zodat het meer 
gericht wordt op welzijn?
Annemans: “Zeker en vast. Het Planbu-
reau berekent al enkele jaren naast het 
bruto nationaal product ook het bruto 
nationaal geluk. Daarin kom je ook 
alle factoren tegen uit ons onderzoek: 
sociale ongelijkheid, woonomstandig-
heden, kwaliteit van sociale relaties, 
gezondheid, opleiding, vrije tijd, le-
vensstandaard… kortom, alle mogelijke 
hefbomen die nodig zijn om ons welzijn 
te verbeteren. Het beleid moet daarmee 
rekening houden, maar tussen woord en 
daad… Het zou eigenlijk het belangrijk-
ste rapport van het jaar moeten worden. 
In Nieuw-Zeeland hebben ze een wel-
zijnsbegroting opgesteld. Evidence based, 
met maatregelen die bewezen hebben 
dat ze het geluk van de burger kunnen 
verhogen én waarvan aangetoond is dat 
er een positieve economische return aan 
vasthangt.”

Investeringen in welzijn en geluk 
zijn dus geen luxemaatregelen?
Annemans: “De conservatieve redene-
ring is inderdaad vaak: we maken eerst 
dat de rekening klopt en dan kijken 
we naar geluk, want dat is toch maar 
iets flou. Dat geluk gezien wordt als 
iets vaags, komt mede door de geluks-
industrie die geluk verwart met genot 
en die mensen probeert meer te doen 
consumeren: meer wellness en zo. De 
tegenreactie van het beleid is dan: met 
geluk gaan we ons toch niet bezighou-
den, zeker? Terwijl ons ultieme doel zou 
moeten zijn om te leven in een samen-
leving waar het gemiddelde geluk hoger 
ligt dan vandaag.”

Lees alle resultaten van het Nationaal 
Geluksonderzoek en het beleidsadvies 
rond gezondheid, sociale relaties en 
financiële situatie: gelukkigebelgen.be

TEKST/DIRK REMMERIE  FOTO/JAN CRAB

Vijf jf jaar weeerrktee prof. dr. Li. L even VAnAnnemannnns (UUGent)nt aal aan hett Vondderzoeeekk nak naar gar gelukelu –– “V en de 
komeende tienn jaar wwwil ik daar nonogg veel 
verdder in gaaan”. Heeett leevverde hhde hde hem dmem dem de titie t teltel 
GGeluksprofesssor opoppp. VVooor hethet eeereererst bst brachchhhtt 
Annemans ovver deee gregrennzennn vvanannn vveeerscchihil--
lende wetenschapchappppeen hheennn eennnne alalllesoomm-
vattend totaalbalbeelddd vaann ‘heete ggeeellukukuk vaan 
België’, op basiis vas vannn eeeen ben benn vragvvragragvraging ing ing vvan van 
3770 landgennotenoten. Ge GeGe. een hhherkrkarkaaaer uwuwuwenwenww vanvannnn 
wwat al bekend wawas,, wwwannnt, zegegegggtt AAAnAnnA nemanemannss:: s
““De eerste twee jaaaarrr heebbben wwwe e vvwwwe oooraoo al l l 
bbestbb aand wetenschhaaappappeelijk oonnderzderzer ooekek kk ggegeee--
analyseerd. En dan n zzzie ie je dat pssyychoc logennn n
gelugeluk vak vaak ba enadderenerrenenen vvavanuitt behoh eften 
als als ‘aut‘autonommon ie’,e’,’ ‘b‘be‘beb troktroktrokkenhkenhkenhnheid’eideid, ‘j, j, je coe comm-
petepetent vnt voeleoe n’, dadat sociociologologgen den de at dat dat doen oenen
vanuuit it ‘betebe keninin svolsvollle le re elatelaties’ieies’ en enn ‘int‘int‘i err--
acties’ es’ en den dat econoconoc menmen e kijkkijkijken hen hen hoe joe joe e he hett 
econe omisomimiscch systeystes em kem km kunt unt unt hervhervhervormeormeorm nn
om hom et get gemidem delddeldde e ge gegeluk luk luk op top top top e kre kre krikkikkken. n
WijWij bekebekeekekenken allellell dimdimmensienensies ves ves van gan gan gelukelukel en en
creëcreëcreëerderdeerd n zo de e e alleallereerreerreerstee gelugeluggelukskakskakskak art ar
van België.”ë ””

tafel. Wat nu?
AnneAnn mansans: “D: “Dit ii s geen oonderndernde zoekzoek 
omwioomwiillellelle vanvan va het het ondeonderzoer k. We stelleelleellenn n 
vast dat de meeste mensen gen gen gegegeelukklukklukklukklukku igerigerigergeg  
kunnen zijn dan vandaag. WWeWe kekennen

dnu de belangrijkste factoren ddie daar eer een n 
invloed op hebben enn  die heebbben be we
vertv aald naar concrete beleiddsdsadsada viezviezen.”en.

Als je het hebt over beleidsadviezen, 
ga je ervan uit dat geluk een collec-
tieve verantwoordelijkheid is.
Annemans: “Het is een én-én-verhaal. 
Er is een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid én mensen kunnen aan zich-
zelf werken. Vandaar dat wij onze advie-
zen formuleren in drie lagen, gebaseerd 
op de bekende quote uit John F. Ken-
nedy’s inauguratierede: ‘Ask not what 
your country can do for you – ask what 
you can do for your country’. Onze drie 
vragen zijn: wat kan het beleid doen? 

MISSIE

ETION bevordert het zelfinzicht, stimuleert de ervaringsuitwisseling en 
versterkt de kennis van maatschappelijke uitdagingen bij ondernemers. 

ETION beïnvloedt het debat over het belang en de rol van het 
waarden gericht ondernemerschap in de samenleving met relevante 

stakeholders.

  VISIE

ETION staat voor een geïntegreerde kijk op 
waardengericht ondernemerschap, waar-
bij het persoonlijk leiderschap, de eigen 
organisatie én de samenleving nauw met 
elkaar verbonden zijn. Zo ver scherpen 
we het inzicht van beslissingsnemers over 
gewetensvol handelen, met het oog op het 
duurzaam succes van de onderneming.

WAARDEN

Vier kernwaarden die onderling in balans 
zijn, inspireren ETION: 

• Open
• Grondig
• Sterk
• Warm

ETION staat voor warme ontmoetingen
tussen geëngageerde ondernemers 
waarbij de sfeer informeel en hartelijk is.

Heb je interesse? Laat het ons weten!
Neem een kijkje op www.etion.be.
Kom proeven van een van onze activiteiten.
Of stuur ons gewoon een berichtje via info@etion.be,
dan komen we graag eens langs. 

Graag tot binnenkort!

Gino Vijncke, algemeen directeur

Beste ondernemer,

ETION kan ook voor jou iets betekenen!

Bij ETION vind je tijd, ruimte en inspiratie
om na te denken over ondernemerschap en jouw ondernemer-zijn, 
om even afstand te nemen van vandaag en te kijken naar de lange 
termijn.

Bij ETION ontmoet je mensen met verander- en bewegingskracht
met wie je in alle vertrouwen ideeën en ervaringen uitwisselt
over leiderschap en bedrijfscultuur, betekenis en waarden, economie
en toekomst.

www.etion.be
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You MMatter – jij doeoet oeoeoeoeoeoet eertoertoe. Die ppppaaaar raar aar
woorrden liggen aan dan ddddddde bae beeee sis van
de NNN Nationalee GeluGeluGeluGeluGeluGeeluG kksawkskk ard. “Als
er ier eets is wat aalle lle e bububurgurgurgbburgeers belang----
rijkk vinden en wwilleilleen bn bn beben b sschermennn, , 
dan n is het geluuk”, z”, zz zzzegeegegeggt eggt g JJan Van Au-Au
trevtre e, CEO vann leveevevennene sverss zekeraar 
NN eN n gangmamakerer er rr vann van de awards..
MaarMa  wat is gelueluk? Ek? Ek? Ek? kk? k? ? E? k? nnnn hon e kun je 
het het een duwtje ie in deddddeee rrrugr  geven?

“Niet alleen wij, ook andere 
bedrijven en het beleid 
hebben steeds meer oog 

voooorrvov de de immaimmateriële component van 
welvwelvaartaart. In. I het leven draait het om 
meermeer ddan een job hebben en je bijdrage 
leveleveren en aan aa het bruto nationaal pro-
ddductuctddd ”, ”, zeggt Van Autreve.

Wie spreekt over geluk, dreigt al 
eens weg te zakken in wolligheid. 
VaVan Autreve: “Dat wilden we absoluut 
vooorkomen. We wilden wetenschappe-
lijjke inzichten krijgen en richtten ons
daaarom tot professor Lieven Annemans
(UUGent), een specialist in de materie.”

AAls titularis van de NN-leerstoel zette 
dee gezondheidseconoom het Nationaal 
GGeluksonderzoek op en bevroeg 3770 
Beelgen over hun levenstevredenheid. Het
goedgoede nieeuws voor de verzekeraar met de 
ambimbitie oom klanten te helpen om geluk-kk
kig(kig(eer) te zijn: aan geluk werken is geen
verlverlorenoren mmoeite, want geluk is maakbaar. 

VaVan Autreve: “Gemiddeld heb je voor 
600 procent de sleutel zelf in handen. 
NNatuurlijk bestaat er zoiets als pech en is 
elk individueel geval verschillend, maar
dooor de band genomen is geluk niet iets 
wwat je zomaar overkomt. De top drie van 
dooorslaggevende factoren: een goede 
geezondheid, sociale cohesie en financiële 
geemoedsrust. Met dergelijke inzichten 
kuunnen wij echt aan de slag gaan.”

Vanwaar die missioneringsijver?
VaVan Autreve: “Zeg nu zelf, alleen al 
de wde wetenschas p dat je je geluk in grote 
matemate kunnt beïnvloeden moet je tot 
actiee verleeiden. Behalve de sociale rele-
vantvantie, heebben wij als verzekeraar ook 
rechechtstreeekse voordelen. Zie het als een
inintelllligennte vorm van preventie. Een 
win-i win win voor onze klanten en voor ons.
Als mmensen gelukkiger zijn, leven ze
langeer. Ze we orden minder snel ziek en 
gaan bewbewuuster belangrijke keuzes ma-a-

ken. Als het op al die vlakken beter gaat,
is dat voor die individuen een positieve 
zaak en moeten wij als verzekeraar min-
der tussenkomen. Dat is nu eenmaal de
aard van het beestje: wij komen vaak ten 
tonele om een reddingsboei te gooien 
als het fout loopt.”

Hoe breng je die inzichten in de 
praktijk? Door degene die bewijst 
zijn geluk in eigen handen te ne-
men te belonen?
Van Autreve: “Als er iets niet werkt, dan
is het een belerend vingertje. ‘Je mag dit
niet. Je moet dat.’ Je komt er geen meter 
verder mee. Wij willen niemand betut-
telen. Bovendien, wie zijn wij om ons te
mengen in de persoonlijke vrijheidssfeer?
Ja, ik weet het, er zijn verzekeraars die 
experimenteren rond de vraag hoe je 
positief gedrag kan belonen. Momen-
teel werken we over het algemeen nog 
traditioneel, met een basistarief dat we
verhogen naarmate er meer risicofactoren 
zijn. Op termijn willen wij komen tot een
systeem waarbij je een basistarief hebt,
dat we kunnen verlagen met positieve in-
centives. Bij een bepaald type overlijdens-
dekking doen we al iets gelijkaardigs. We 
geven een korting als de klant aanvaardt
om elk jaar of om de twee jaar een medi-
sche check-up te doen. Wat er tussen de 
klant en de arts gebeurt, is niet onze zaak. 
Wat voor ons telt, is de check-up en de 
preventie op zich.”

Preventie is ook het stokpaard-
je van professor Koen Kas (lees 
blz.11

-
gen. Maar dan moeten we bereid 
zijn – soms delicate – gegevens 
over onszelf te delen.
Van Autreve: “De Belgische consument 
is in toenemende mate bereid om per-
soonlijke data te delen, ook met verze-
keraars, op voorwaarde dat die gegevens
verantwoord en niet tégen hem of haar
gebruikt worden. Dat is de dunne schei-
dingslijn waar we goed over moeten
waken: waar kunnen we toegevoegde
waarde bieden en waar stopt onze taak?
Voor ons is het belangrijk dat preventie 
in de vertrouwenssfeer arts-patiënt blijft.
Maar Koen Kas zegt terecht dat we de 
(mind)shift moeten maken van de arts
die ons geneest als we ziek zijn, naar de
arts die ons gezond houdt. Daar zien wij
ook een rol voor onszelf weggelegd.”

“Wij kunnen onze klanten helpen om
bewuster bezig te zijn met hun geluk en 
hun gezondheid. Daar wint iedereen bij,
zoals ik al zei, plus het geeft ons de kans 
om op een vernieuwende manier contact
te houden. Want zeg nu zelf: wie ligt er 
wakker van zijn verzekeraar? Terwijl we 
zoveel voor elkaar kunnen betekenen. 
Vandaar dat we onszelf zien evolueren 
naar een dienstverlener, waarbij financi-
ele transacties uiteraard centraal blijven

staan, maar waar we een bijkomende
klemtoon leggen op allerlei services. Een 
voorbeeld uit de tak niet-leven: als je 
ruit stuk is, komen we je ruit herstellen
in plaats van je geld door te storten. An-
der voorbeeld van onze NN-collega’s in 
Spanje: zij bieden een medische app aan
en werken samen met artsen die 24/7
bereikbaar zijn. In afgelegen gebieden is 
het niet evident om snel even bij een arts
langs te gaan. Onze manier van werken 
helpt hen om een eerste diagnose-op-af-
stand vast te stellen en te beoordelen
hoe dringend interventie is.”

Moet de overheid een actieve rol 
spelen en geluk promoten?
Van Autreve: “Zeker. Voor de verkie-
zingen van 26 mei dit jaar, hebben we 
de resultaten van het Nationaal Ge-
luksonderzoek nog eens samengevat en
bezorgd aan alle partijvoorzitters. Op
die manier willen we op een positieve
manier wegen op het beleid. We hebben 
nu ook een gelukskaart van België, en 
daar kunnen we ook nog veel mee doen.
Waarom zijn bepaalde regio’s gelukkiger
dan andere? We verlengen de leerstoel
en de samenwerking met professor An-
nemans om dat verder uit te diepen en 
te komen tot heel concrete voorstellen 
om geluk te bevorderen. Ook daarmee
kunnen we naar beleidsmakers stappen.”
“Ik zal geen uitspraken pro of contra 
doen, maar als je kijkt naar de verkiezin-

gen in de Verenigde Staten of naar de 
Brexit, stel ik vast dat heel wat mensen 
zich serieus mispakt hebben aan de 
uitkomst van de bevraging van de bevol-
king. We hebben volgens mij te weinig 
voeling met wat er echt speelt onder de
mensen. Ik ben ervan overtuigd dat als 
we meer inzetten op het geluk van de 
bevolking, er heel wat nieuwe inzichten
naar boven zullen komen. Want wat 
helpt het als de Dow Jones door het dak 
gaat en Wall Street juicht, als je tegelij-
kertijd regio’s hebt waar mensen amper 
elektriciteit of water hebben. Waar 
jongeren opgroeien zonder economisch
perspectief ?”

“Een gelukskaart zou wel eens snel in
beeld kunnen brengen waar mensen
echt nood aan hebben. Met die inzich-
ten kun je dan ook daadwerkelijk iets 
doen. Wie werkt aan geluk, werkt tegen 
verzuring.”

Geluk is niets
als je het niet 
kan delenkan delen
Op gelukkigebelgen.be kan ie-
dereen testen hoe gelukkig hij 
is en welke aspecten zijn geluk 
bepalen. Hoe gelukkig is Jan Van 
Autreve?
“Ik ben een normale Belg. Dat zeggen
de testresultaten toch. Waar ik mijn 
geluk vooral in vind? Mijn familie. Ik 
ben op vrij late leeftijd aan kinderen 
begonnen, maar Wout (9) en Ina (11)
zijn een enorme bron van plezier. En 
soms van zorgen. (lacht) Het voordeel 
om laat aan kinderen te beginnennnennennnen, is dat 
ze je jong houden. Trouwens,ensensensn  hun ma-
nier van doen en laten eeeeen hon hon hon hoe zee zee ze naanaanaanaar der dr der
wereld kijkejken, in, in, in, is vas vas va kkak een iinspip ratiebrobron 
vooror mimijmijmij O. Ook prprrofesofessionsion leel l haalhaal ik ik daardaar
ininznzinznz chteen uin uiui ”t.”t.

“S“Spoport en natuur maken mij ook happy. 
Sindnds kort heb ik – in navolging van 
mmijn echhtgenote – de hobby’s van de
kinderenen opgepikt. Ik ben opnieuw 
beginnen te tennissen, wat ook goed
is voor de sociale contacten, en volg 
zwemles. Als het even lukt, ga ik buiten
zwemmen in een oude arm van de Leie.
Gewoonweg zalig, relaxed in de natuur.”
“En niet te vergeten: mijn vrienden. 
Ken je het verfilmde boek Into the wild
van Jon Krakauer? Op het einde zegt 
de protagonist Chris McCandless, de 
jongeman die de maatschappij de rug 
toekeerde: ‘Geluk is niets als je het niet
kan delen.’”

                          JJaan VVVaaaaaaaaannnnnnn Autreve

“Ik heb goed nieuws:
we kunnen samen 
werken aan meer geluk”
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PPartners

Naar goede gewoonte fileren we de economische realiteit van 

morgen met ETION-hoofdeconoom Geert Janssens en Chris 
Wuytens, managing director van Acerta Consult. Speciale gast-

spreker is Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN.

Zet de alom aangekondigde groeivertraging zich door of is ze

slechts een hersenspinsel van analisten? Hoe gaan langetermijn-

trends, zoals vergrijzing en langer leven, hun stempel drukken op 

onze economie en samenleving? Met welke scenario’s moet je

rekening houden? Over welke hefbomen beschik je zelf?

De messcherpe analyses van onze sprekers zetten je op het

goede pad om te anticiperen op de belangrijkste economische

en maatschappelijke trends.

Wat brengt
economische outlook

Geert Janssens

Chris Wuytens

Jan Van Autreve

2020?

www.trendstop.be

www.etion.be

maandag 18 november - 18.30 uur
Faculty Club, Leuven

donderdag 21 november - 18.30 uur
Etap Lighting, Westmalle

maandag 25 november - 18.30 uur
Auberge du Pêcheur, Sint-Martens-Latem

woensdag 11 december - 18.30 uur
Ter Eeste - Brouwerij Rodenbach, Roeselare

4 data, 4 locaties

“Mijn droom is om een wereld te 
bouwen waarin mijn en jouw klein-
kinderen nooit meer ziek worden.” 
Een fascinerende gedachte en 
lang geen wensdroom als het van 
UGent-professor Koen Kas afhangt. 

“In de nabije toekomst zullen we 
een manier vinden om terug te 
keren naar het China van 2200 

jaar geleden. Daar werd de arts in het 
dorp betaald zolang de mensen gezond 
bleven. Niet als ze ziek werden. Toen 
ik dat voor het eerst hoorde, blies het 
mij van mijn sokken”, zegt Koen Kas. 
Mondjesmaat introduceert de visionaire 
oprichter van Healthskouts en partner 
van Healthstartup nieuwe technologieën 
en ideeën in het gezondheidssysteem. 
“Farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, 
verzekeraars… helpen mij mijn droom te 
realiseren.”

Misschien een wat cynische vraag, 
maar hebben die er niet alle belang 
bij dat we wél ziek worden?
“Elke traditionele speler in de gezond-
heidssector worstelt daarmee. Innoveren 
is niet gemakkelijk. Het vraagt een her-
denken van een cultuur en het hertekenen 
van een verdienmodel, maar het is niet zo 
dat ze de tak afzagen waar ze zelf opzitten. 
Preventieve en gepersonaliseerde gezond-
heidszorg worden big business.”

“Als we nu ziek worden, gaan we naar 
onze arts die ons eventueel doorverwijst 
naar een specialist die op zijn beurt een 
pil of een operatie voorschrijft. Molière 
zei, ik parafraseer: ‘Dokters schrijven 
pillen voor waar ze weinig van begrijpen 
om ziektes te behandelen waar ze nog 
minder van snappen om patiënten te 
helpen van wie ze niets weten.’ In dat 
bedje is ons gezondheidsdenken ziek. 
Een patiënt is 8750 uur per jaar op 
zichzelf aangewezen. Hoe kan een arts 

Koen Kas

Nooit meer ziek?

TEKST/DIRK REMMERIE FOTO/JAN CRAB

verdienen. De snelst groeiende verzeke-
ringsmaatschappij in de VS geeft je een 
dollar per dag als je voldoende beweegt. 
Een Russische bank betaalt een hogere 
interest aan wie elke dag 10.000 stappen 
zet. Waarom? Je blijf langer gezond en 
dus langer klant. In Dubai krijg je 2 gram 
goud voor elke kilogram die je verliest 
door te bewegen. Dom is dat niet, want 
als ik diabeet word, kost ik veel meer aan 
de maatschappij. Preventie loont.”

“Nudging – subtiel het gedrag in een 
gewenste richting sturen – helpt ook. Je 
kan de omgeving zo bouwen dat gezon-
der gedrag ontstaat. Op een strand in 
Peru staat er een wifimuur. Enkel in de 
schaduw heb je ontvangst. Plots moet 
ik niet met het vingertje zeggen ‘ga uit 
de zon’, ik heb een manier gevonden 
waarop dat vanzelf gebeurt. Zo zijn er 
honderden nudging tools om het gedrag 
van mensen door design en technologie 
bij te sturen.”

“Nog een voorbeeld. Ik hoef niet te we-
ten hoeveel stappen mijn oude moeder 
zet. Maar het is wel nuttig om te meten 
hoe lang zij er elke dag over doet om van 
de slaapkamer naar de keuken te gaan. 
Als dat plots merkelijk langer duurt, kan 
dat zijn omdat ze kortademig wordt. Mis-
schien komt dat omdat er zich vocht in 
de longen opstapelt, wat op zijn beurt een 
indicator kan zijn voor naderend hart-
falen. Mijn moeder hoeft daarvoor geen 
sensor te dragen, want we kunnen haar 
doen en laten monitoren door devices die 
we in de muur inbouwen.”

“Zo kijken we naar allerlei nieuwe mo-
gelijkheden die het zorgsysteem toelaten 
om te voorspellen en te verhinderen dat 
ik ziek word. En naar trucjes die mensen 
belonen om gezond te blijven.”

De arts wordt steeds meer een ge-
zondheidscoach.
“Die in die rol de hulp krijgt van hon-
derden nieuwe tools voor de meest 
uiteenlopende toepassingen: van een 
sensor die je op je rug kleeft en die je 
houding bijstuurt om lage rugpijn te 
voorkomen tot een app op je smartpho-
ne die bepaalde hartfuncties 24/7 mo-
nitort. In de Google Store zijn er nu wel 
160.000 apps die claimen iets te maken 
te hebben met gezondheid of fitness. 
Ongeveer 160 ervan zijn nu gereguleerd. 
Mijn team cureert die lijst. Onder meer 
een app die Kind & Gezin gebruikt om 
een lui oog te trainen in plaats van het 
af te plakken en een die voorkamerfi-
brillatie voorspelt (FibriCheck). 160 is 
nog niet zo veel, maar ik wil wel dat die 
bekend zijn bij het brede publiek en bij 
de artsen. Wat we nu zien, is nog maar 
het prille begin.”

op die manier gepersonaliseerde zorg 
geven? Digitale technologieën laten toe 
een patiënt quasi constant op te vol-
gen. Dat is ook voor de farmaceutische 
industrie positief, want zij kunnen de 
effecten van medicijnen van nabij regis-
treren en bijsturen en aantonen dat hun 
middelen werken.”

Een belangrijke voorwaarde is dat 
mensen bereid zijn om medische 
gegevens voortdurend te delen.
“Die bereidheid hangt af van twee fac-
toren: vertrouwen in de partij waarmee 
je persoonlijke data deelt én de goede 
service die je ervoor in ruil ontvangt. Als 
een wearable, dermable of insideable je 
zegt: tijd voor een doktersbezoek, dan 
zullen we dat omarmen. En die dokter 
wordt een soort personal coach.”

In de ideale wereld helpen tal van 
tools en apps om ons gezond te 
houden. Maar blijft de ‘condition 
humaine’ niet de grootste hinder-
paal? We weten al lang dat roken, 
alcohol en rood vlees te mijden zijn 
en toch handelen we daar niet altijd 
naar. Waarom zou het met techno-
logie anders lopen?
“Iets weten is niet genoeg om gedrag te 
veranderen, dat klopt. Beloningen of 
leuke ervaringen koppelen aan gewenst 
gedrag kan wel wonderen verrichten. Als 
je smartwatch zegt: ‘Zet 10.000 stappen’, 
zal dat weinig mensen in beweging bren-
gen. Dat verandert als je er iets mee kunt 
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“We zitten in volle transformatie
van ziekenfonds naar gezond-
heidsfonds”, zegt Luc Van Gorp,
voorzitter van de Christelijke Mu-
tualiteiten (CM). “Maar wat is ge-
zondheid? Wat streven we na? Toen
ik nog verpleegkunde studeerde,
volstond het om fysiek, psychisch
en sociaal gezond te zijn om niet

-
soof en godsdienstwetenschapper
een vierde dimensie aan toe: het
existentieel welbevinden – waarom 
besta ik? Ook dat maakt deel uit 
van het nieuwe verhaal rond posi-
tieve gezondheidszorg dat we nu 
schrijven.”

Luc Van Gorp stelt die vierde di-
mensie van gezondheid meteen 
scherp: “Het is niet omdat je van 

kanker genezen bent, dat het leven plots
gezellig is, hé. Dat draag je levenslang 
met je mee.” 

“Trouwens, ik ga een stap verder. Van-
daag worden we gemiddeld al diep in
de tachtig jaar. We mogen ons ook wel 
eens afvragen of we allemaal wel nóg 
ouder willen worden. Vorig jaar ben ik 
gaan meedraaien in een woonzorgcen-
trum. Prima service en erg toegewijde
medewerkers, chapeau, maar toch sloop 
in mijn achterhoofd de vraag binnen:
is dit nu de hemel op aarde? Het klinkt 
misschien cru als ik het zo stel, maar 
waar het om draait is: ervaar je genoeg 
kwaliteit in je leven? Is het zinvol? Ver-
taald naar onze missie als CM: wij wil-
len bijdragen tot het ontwikkelen van
een samenleving waar mensen langer én
gelukkiger én kwaliteitsvoller kunnen 
leven. Voor alle duidelijkheid, het is én
én én. Niet of.”

Hoe vul je die vierde dimensie 
praktisch in als gezondheidsfonds?
Van Gorp: “Veel mensen worstelen met
het existentiële, dat tot voor kort vooral 
het monopolie was van het instituut
Kerk. Maar zingeving is fundamenteel
iets menselijks. CM is daar bewust mee 
bezig, niet met een commerciële invul-
ling, maar door náást onze leden te staan.
Wat vinden zij belangrijk als het over hun
gezondheid gaat? En wat je altijd hoort,
het gaat om veel meer dan alleen niet ziek 

Luc Van Gorp

De vierde dimensie 
van gezondheid

TEKST/DIRK REMMERIE FOTO/JAN CRAB

een dure behandeling. Dus zien we het
als onze taak om zoveel mogelijk mensen 
het duwtje te geven in de richting van een 
gezonder leven: minder eten en drinken, 
meer bewegen… - de dingen die we alle-
maal wel weten, die wonderen verrichten, 
maar die we vaak veronachtzamen. Het
is niet voor niets dat wij daar als ge-
zondheidsfonds voluit op inzetten. Wij
voorzien onder meer tegemoetkomingen 
in slaaptherapie, groepsbegeleiding bij 
obesitas en eetstoornissen of voedings- en 
dieetadvies. En dat geldt evengoed voor 
mentale gezondheid. Ook daar investe-
ren we sterk in door onder meer psycho-
therapie terug te betalen.

“We moeten resoluut die weg inslaan,
vanuit een brede visie op gezondheid.
Dat is ook de reden waarom wij zoveel
mogelijk partners willen betrekken bij
de Stichting Positieve Gezondheid. Ge-
zondheid is niet enkel een CM-verhaal. 
Als een gezonde en gelukkige samenle-
ving ons doel is, dan moeten we de han-
den in elkaar slaan. Samen kiezen voor 
een brede visie op gezondheid en van 
daaruit toekomstscenario’s uittekenen is 
op zich al een revolutie.”

CM zoekt niet alleen connectie met 
de eigen leden, maar ook met an-
dere maatschappelijke spelers via 
de Stichting Positieve Gezondheid.
Van Gorp: “Dat maakt deel uit van de 
nieuwe visie waar we voor staan. We 
leven in een land met een ongelofelijk 
goede curatieve gezondheidszorg . Krijg 
je een hartaanval, dan word je snel en
goed geholpen. Maar als je weet dat acht 
op de tien hartaanvallen voorkomen 
kunnen worden… Dus focussen we beter 
ook op het leven vóór het hartfalen, want 
een hartaanval bepaalt tenslotte de kwa-
liteit van de rest van je leven en vereist 

zijn. Weten waarom ze doen wat ze doen 
– zingeving dus – heeft evenzeer impact 
op hoe ze zich voelen.

“Ik denk dat het middenveld zoals we 
het kennen – verzuild van wieg tot
graf – verdwijnt. Dat existentieel welbe-
vinden waar ik het over heb, is dus niet 
het paternalisme van vroeger, genre ‘wij 
weten wat goed voor je is’. Dat stamt 
uit een tijd waarin bijvoorbeeld het 
huwelijk gezien werd als een levenslang 
instituut en ook arbeid vaak een verhaal-
in-rechte-lijn was van sollicitatiegesprek 
tot pensioen. In de plaats daarvan ko-
men er tijdelijke en gedifferentieerdemen er tijdelijke en gedifferentieerde 
engagementen, kijk maar naar de kli-engaengagemeg ntennt nn, ki, kijk maar naarar de kli
maatmaatmarsm en.n. En zEnn zo zio zijn eej r nor g ththhhhhema’em s
– de– denk ank aan kwaliitteiteiteitsvolvolsvol ondndono erwierw js –
waarwaar burb gers sammenn de schoudhoududers ee ondeonder
zettzetten. en Wat wij vananunuit Cit M naM naastrestrs vven ven 
is vis verboerb ndenheid, ccconnectie diediee het et et
supertijt delide jke overrrrstijst gen. Wannt alt als erss er 
iets nieieiet vet veranderd d d is iis iis iis in den den den deze tze turbuurbuurbuur lellentente 
tijden, e ,, dandan is het ddde mee mens zns zelf.elf. Au fAu fAu fffooond
zijnn wijwijiwi gegebleven wwwiwie wie wij waj waren:ren: zoezoezoekerske  
naarr zinzinii vollvolle relatitiieses en naar connennennectictiec .”.”

Hoe ziet CM haar relatie met de 
leden?
Van Van GorporporpGoo : “W: ““Wijij mmooeten, net als elke ke keke
sectsector eor een eln eln elkke oke onden ererneming, onszszszelf lf f 
een e stukstukku herherruitvitvindndden. In zijn aanbeanbenbe---
vevelvelenswanswaw ardarddige bge bboeekk The Game zegzegz tt te
AlesAAA sandsanddnn ro Bro Baricarici coo dat als je de linlinli kkk k 
tusstut en hen hhet pet pet problrobleeem m m en dee e oplossssing inging niet 
snelsnelsnelnel kunkunkuku t mat mam kenen,e jee vandaag de dddag gag gag ggeen
bestbbe aansaansn rechrechecht memem err hebt. Als je klaklanklanklantttten 
nietnienni snesneeeel bel ediendiendiene t, btt, bbeen je ze kwijt.. Dat Dat Dat at is 
zo voor oor rr rereiseisbbureburer ausa s s wwaar je als cononsu-u-u--
mentt snesnenn l eel eel een onn onno linelineneeee altaltaltaltalternernaernaernern i ftieftieftieftieff hebhebhebhh t,tt
maarmaar datdataat gelgeldt odt oook vok vok vvvoor ons.o Deeee e weererereldld 
is ais ais ais altijltijltijltijd opd opdddd opd opennenen, nienietnietniet enenkenknknkel vel vel vel vel van 9an 9an 9an 9an 9 tototottotto 171717 uur uur r
aan het loket. Wij moeten ons daaraan 
aanpaan assen, want niet de structuur en 
prococprocesseesses n van van onn ze organisatie staan 
centraal, maar wwwel ddel del de mie mie ssiessie die we wil-
len verwezenlijken. De verborbob ndenndenndenheidheid 
die we nastreven, behelst met annderedere 
woorden een multikanalenbeheer, er, waarwaar-
bij we ons ook moeten durven afvragen n
hoevhoeveeleel kantoren we echt nodig hebben
omom het vveerschil hil te kunnen maken. We
evolllevoluereereereueren rin rin rinn richtichticc ng éng één Vé laams gezond-
heidheidsfonsfo ds, zodad t wewe onzonzonzzzonze diee de d enstverle-
ningningingg noggnogn g betbe er ker kunneun n afstemmen op dop dop dop deee e
nodeden van vaan onn onnn ze le lz eden.”

Het Nationaal Geluksonderzoek 
toont aan dat sociale relaties, 
fysieke en mentale gezondheid 

die ons geluksgevoel het sterkst 
beïnvloeden. Reden waarom de 
NN Geluksawards initiatieven en 
personen lauweren die op dat 
vlak het verschil maken en zo 
het geluk van de Belg een boost 
geven. Uit de 119 inzendingen 
koos de jury (en voor de Geluks-
persoonlijkheid ook het publiek) 
voor NokNok, Racynes en Griet 
Deca (Tryangle). Een korte voor-
stelling van de laureaten.

Griet Deca, 
elke dag twee 
millimeter 
werkgeluk

“Als ik kan helpen zorgen dat me-
dewerkers na hun werkshift naar 
huis gaan met hun mondhoeken 
twee millimeter omhoog, dan is 
mijn missie geslaagd en worden 
we allemaal wat (werk)geluk-
kiger.” Zegt Griet Deca, Chief 
Happiness in haar eigen zaak 
Tryangle.

“Dingen doen – getting shit done, daar 
draait het om.” En dus organiseert Griet 
elk jaar de Week van het Werkgeluk. 
“Om het belang van werkgeluk extra in 
de verf te zetten. Niet alleen als doel op 
zich, maar ook omdat het leidt tot min-
der toxische, negatieve stress en burn-
out. Wij zijn geen geneesheren, waarmee 
ik bedoel: we wachten liever niet tot een 
negatieve werksituatie zijn tol eist om 
dan remediërend op te treden. Werken 
aan welzijn op de werkvloer doe je het 
best preventief.”

Daarvoor trekken Griet en haar team 
(vijf vaste medewerkers en twintig free- 
lance trainers) de baan op – als het even 
kan met hun mobiele ballenbad, plezier 
gegarandeerd – om via teambuilding, 
training, coaching en re-integratie het 
verschil te maken. Griet: “We handelen 
niet in dure theorieën of modellen die 
mooi ogen op papier, maar geven con-
crete oefeningen waarmee je aan de slag 
kunt en die meteen een effect hebben op 
het fysieke en mentale welzijn.”

Is de Chief Happiness zelf happy? “Voor 
ik met Tryangle van start ging, heb ik 17 
jaar als bediende gewerkt. Na 15,5 jaar 
kwam ik op het punt waarop ik mijn 
energie aan het verliezen was en mij niet 
langer goed voelde in mijn vel. Ander-
half jaar heb ik gezocht naar een nieuw 
doel – soms een moeilijk proces. Durfde 
ik wel mijn gouden kooi te verlaten? In 
de zomer van 2017 waagde ik de sprong 
in het onzekere en richtte samen met 
Kim Tryangle op. Het begin van een 
nieuw leerrijk en boeiend traject waar ik 
tot op vandaag geen spijt van heb.”

NokNok, 
stapjes naar 
een sterk en 
positief leven

Hoe kun je de veerkracht en men-
taal welbevinden bij jongeren van
12 tot 16 jaar versterken? Door 
hen te informeren en sensibili-
seren, zoals het Vlaams Instituut
Gezond Leven deed via NokNok.be. 
Dat is goed. Nog beter is door
NokNok.be te opwaarderen tot 
een interactief coaching plat-
form. Mee bedacht door de jon-
geren zelf.

Voor geestelijke gezondheid geldt de-
zelfde regel als voor fysieke gezondheid: 
er valt heel wat winst te boeken met 
inzicht en preventie. “Bewustwording 
helpt onder meer om gedrag en gewoon-
ten aan te leren die ervoor zorgen dat
je je goed in je vel voelt en die je beter
wapenen voor de momenten waarop het 
minder goed gaat”, zegt Anne Verlinden,
stafmedewerker geestelijke gezondheids-
bevordering bij het expertisecentrum 
Vlaams Instituut Gezond Leven.

“Met name bij jongeren zijn er naast het
gegeven dat er bewustwording nodig is 
veel drempels om over hun mentaal wel-
bevinden te praten of hulp te vragen als 
dat nodig is. Let op, we richten ons tot 
alle jongeren – iedereen heeft er baat bij
weerbaar te zijn en genoeg zelfvertrou-
wen te hebben om zijn of haar talenten
te ontplooien. Daarom werken we aan 
een laagdrempelig, gratis en gemakke-
lijk te bereiken aanbod. Op maat. We 
hebben de jongeren dan ook gevraagd
om aan te geven aan welk type bood-
schappen ze behoefte hebben en hoe we
dat zo aantrekkelijk mogelijk konden 
maken. Dat combineerden we met 
wetenschappelijk onderbouwde info 
tot het interactieve en catchy NokNok.
Jongeren kunnen er in hun eigen ruimte 
een veerkrachttest invullen en in hun 
eigen tempo met een gepersonaliseerd 
stappenplan vaardigheden inoefenen om
sterk en positief in het leven te staan.”

Racynes, 
duurzame 
strijd tegen 
armoede en 
uitsluiting
De vele vrijwilligers van Racynes
blijven niet bij de pakken zitten. 
De gasten van de sociale boer-
derij in Oupeye (provincie Luik)
evenmin. De strijd tegen armoede 
en sociale uitsluiting wordt er op 
verschillende fronten gevoerd,

voor duurzame ontwikkeling.

Elke dag gonst het van de activiteiten bij
Racynes, een boerderij die voortdurend
in beweging is. Voor 1,5 euro kunnen
behoeftige gezinnen er groenten, fruit, 
vlees, brood… kopen in de sociale krui-
denier. Allemaal onverkochte goederen
uit warenhuizen uit de buurt, verzameld
door een dertigtal vrijwilligers. Voor 
hetzelfde bedrag kunnen ze er driemaal
per week eten in het sociale restaurant. 
Jongeren van 16 tot 30 jaar die in de 
knoop liggen met hun familie of de
maatschappij, kunnen er goedkoop on-
derdak vinden om op verhaal te komen.
Er is een schooltje waar kinderen gratis 
terechtkunnen om hun huiswerk te ma-
ken en er zijn betaalde opleidingen voor
wie weer aansluiting wil vinden bij de ar-
beidsmarkt. En natuurlijk is er het werk 
op het land en in de boomgaard. 

De oase die Racynes heet, draagt bij tot 
het welbevinden en de koopkracht van
honderden mensen. Wie kan, levert een
bijdrage voor de anderen. Elke activi-
teit heeft zijn nut. Wie in de moestuin 
werkt, bijvoorbeeld, levert een bijdrage
aan het menu in het restaurant. De 
praktijkopleiding levert bijna-energie-
neutrale verblijven op. Verantwoorde-
lijke Alexandre Carlier: “De grootste 
drijfkracht achter al die initiatieven is 
de dynamiek van onze vrijwilligers. Hun 
passie verrijkt het leven van onze gasten 
evenveel als de hulp die ze krijgen.”

TEKST/DIRK REMMERIE

De NN 
Gelukspersoonlijkheid 

van het jaar 2019

De NN 
Geluksaward 
Gezondheid

De NN 
Geluksaward 

Financieel Welzijn

Griet Deca

Anne Verlinden

Alexandre Carlier
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Sylvie Loumaye
“Zorg dragen voor je omgeving 
is zorg dragen voor jezelf ”
Hoe help je iemand het geluk terug te vinden? Psychologe en seksuologe 
Sylvie Loumaye bevestigt de ‘geluk-is-een-werkwoord’-visie van prof. Van 
den Broucke: “Mensen rondom ons maken ons gelukkig, dus is het vaak 
zaak om onze relaties en ons netwerk te onderhouden of te verstevigen.”

TEKST/DIRK REMMERIE FOTO/JAN CRAB

“Ook al wensen we elkaar graag 

“Ook al wensen we elkaar graag ‘veel geluk’ toe, toch zijn we er vaak te 
weinig bewust mee bezig. Heel wat mensen weten niet goed wat geluk 
aandrijft en hebben er een verkeerd beeld van”, zegt prof. Stephan Van 
den Broucke (UCL). “Vaak zoeken we het dan ook op verkeerde plaat-
sen.” Terwijl geluk erg dichtbij start: bij onze naasten.

Dat de vraag ‘waarom geluk be-
langrijk is’ veel te lang is onder-
gesneeuwd, vindt Stephan Van 

den Broucke, hoogleraar en vicedecaan 
van de faculteit Psychologie en Pedago-
gische Wetenschappen aan de UCL. “Als 
we het hebben over geluk, hebben we de 
neiging om te kijken naar korte gebeur-
tenissen of events: een nieuwe auto, een 
huis, een geboorte… Natuulijk associëren 
we dat met geluk, maar dat goede gevoel 
is in essentie een momentopname. Niets 
mis mee, maar geluk is veel meer, het is 
het proces naar die hoogtepunten. Verge-
lijk het met reizen, ook daar is onderweg 
zijn – het genieten van de reis zelf – be-
langrijker dan aankomen. Promotie op 
het werk geeft je kortstondig een gelukza-
lig gevoel, maar het geluk zit besloten in 
de professionele voldoening van elke dag, 
in de contacten met de collega’s, in het 
gevoel een verschil te kunnen maken...”

Geen enkele andere factor heeft zoveel 
invloed op onze levenstevredenheid 
dan sociale relaties, toont het Nationaal 
Geluksonderzoek aan. 

Van den Broucke: “We voeren al dertig, 
veertig jaar onderzoek naar het belang 
van close relationships en het is duidelijk: 
goede persoonlijke relaties leiden tot ge-
luk. Hetzelfde geldt voor sociale en pro-
fessionele relaties. Voor close relationships 
is het cruciaal dat je het gevoel hebt dat 
je met de ander alles kan en mag delen 
(in het jargon: self disclosure). Er is plaats 
voor psychologische intimiteit: de ander 
kan in je ziel kijken en toch vindt zij/hij je 
nog altijd oké. In partnerrelaties die goed 
functioneren weet je wat je aan elkaar hebt 
en voel je je veilig en geborgen. Elke goede 
relatie steunt op minstens drie pijlers: een 
goede communicatie, self disclosure en het 
kunnen delen van dingen en gedachten.”

Of digitale (Facebook-)relaties ook hun 
steentje bijdragen? “Het wetenschappe-
lijk onderzoek daarnaar is nog te mager 
om er gefundeerde uitspraken over te 
doen, maar ik vermoed dat je die niet op 
het niveau van persoonlijke relaties kunt 
zetten. Ik denk ook dat het niet bijdraagt 
tot geluk tout court. Tot voor kort verge-
leken we onszelf met onze vrienden en 
buren, nu zien we constant het beste van 
het beste van overal – dat is natuurlijk 
nooit te verwezenlijken. We verwachten 
collectief veel te veel, en de sociale media 
drijven dat op de spits. Als je vandaag 
geslaagd wil zijn, moet je én carrière ma-
ken, én slagen in je relatie, én een goede 
ouder zijn, én seksueel een topper zijn… 
Weet je dat parental burn-out steeds meer 
voorkomt? Ik geef je een goed recept 
om ongelukkig te worden: leg de lat zo 
hoog dat je er niet meer over geraakt. Als 
je verwacht dat je relatie lijkt op die uit 
een Disney-film, kom je er niet. Alfons 
Van Steenwegen zei: ‘Liefde is een werk-
woord.’ Wel geluk is dat ook.”

Aan geluk werken kan onder meer door 
ons sociaal kapitaal te versterken. “We 
maken deel uit van een gemeenschap en 
in Vlaanderen hebben we lange tijd een, 
weliswaar erg verzuilde, structuur gehad 
waarin dat was ingebed. We moeten zor-
gen dat we die erfenis bewaren – ook al 
vullen we dat nu anders in. Wijkfeesten, 
straatbarbecues… dragen bij tot gezond-
heid en geluk. Sportclubs en andere 
verenigingen evenzeer, dus moeten we 
ze koesteren. Voor de meeste mensen 
is sport een sociale activiteit en de ont-
spanning nadien even belangrijk als de 
inspanning. Als gezondheidspromotor 
mag ik dat eigenlijk niet zeggen, maar 
als er na het sporten eens een pint wordt 
gedronken, is dat voor het sociale en 
mentale welbevinden een goede zaak.”

SSSttteeeeepppphhhhaaaannnn VVan dddden BBBBrrrouuccckkkeeeee

“We zoeken 
geluk vaak op de 
verkeerde plaatsen”

Het belang van die ‘mensen 
rondom ons’ geeft Loumaye 
weer met vijf concentrische 

cirkels, van binnen naar buiten: het indi-
vidu, het koppel, de zijnen, de intimi, de 
groepen. “Het zijn vijf niveaus van be-
scherming tegen ongeluk.” De onderlig-
gende boodschap van Loumayes schema 
en visie: je gelukkig voelen is geen kwestie 
van geluk dat je in de schoot valt, je hebt 
er wel degelijk impact op.

“Hoe meer concentrische cirkels naar 
behoren werken, hoe gelukkiger”, zegt 
Loumaye. “Hoe meer je ze versterkt, hoe 
beter je je beschermt. Geluk zit vooral in 
relaties. Helaas wordt geluk in onze maat-
schappij vaak verward met succes. En dat 
succes vertaalt zich in het hebben van 
het huis of een mooi buitenverblijf, een 
chique auto of het maken van een mooie 

reis. De impliciete boodschap wordt dan: 
koop dit voor je geluk. In plaats van: 
praat eens wat meer met je buurman.”

Aan geluk kun je werken, wijst het NN Nationaal Geluksonderzoek uit. Ook op het werk. Voor HR-dienstverlener 
Acerta is de vraag ‘Hoe kunnen ondernemingen en organisaties bijdragen tot het geluk en welzijn van de me-
dewerkers?’ cruciaal. Annelies Baelus (Director Open Opleidingen, Legal & Reward) en Tom Vlieghe (Director 
Acerta Career Center): “In deze tijden van talentschaarste is het geen kwestie van willen, maar van moeten om
de juiste mensen aan te trekken en te houden.”

Annelies Baelus & Tom Vlieghe

“Aan geluk werken 
kan ook op het werk”

TEKST/DIRK REMMERIE FOTO/JAN CRAB

Van de drie belangrijkste factoVV -
ren die ons geluk beïnvloeden,VVspringt ‘voldoende geld’ als vanVV -

zelf naar voren als we denken aan ‘werk’. 
Want werken we niet om – het liefst goed 
– te leven? Toch schiet de één-op-éénrela-
tie ‘meer loon’ is ‘meer geluk’ ferm tekort 
als we spreken over jobtevredenheid.

Baelus: “Dat loon op zich niet gelukkig 
maakt, is een open deur intrappen. Al 
is een te laag loon natuurlijk een demo-
tiverende factor, het is zo dat vanaf een 
bepaald niveau méér geld niet gelukkiger 
maakt. Waar werknemers wél gelukkiger 
van worden, is van het gevoel dat ze de 
zaken zelf in handen hebben. Ook wat 
hun loon betreft. Hoe meer een werkgever 
toelaat dat medewerkers hun loonpakket 
zelf invullen, hoe gelukkiger die daarmee 
zijn. Het gaat dus om meer dan centen, 
bijvoorbeeld ook om de mogelijkheid om 
in het kader van een cafetariaplan een deel
van premies of loon om te zetten naar 
vakantiedagen. Ook de kans om van thuis 
uit te werken kun je zien als een return 
in ruil voor arbeid, dus als een onderdeel 
van een beloning. Glijdende werktijden is 
nog zo’n facet. Oog hebben voor die vele 
mogelijkheden wordt steeds belangrijker 
om de juiste mensen aan te trekken en te 
houden. Het is een misvatting om te den-
ken dat medewerkers vooral minder willen 
werken of meer thuis willen zijn. Vaak wil-
len ze méér werken, maar wel anders. En er 
kan veel, alleen moet je ervoor zorgen dat 
goed juridisch te onderbouwen.”

Zijn sommige sectoren creatiever 
of sneller in die mindshift?
Baelus: “De social profit is vaak een haan-
tje-de-voorste als het gaat om bijvoor-
beeld work-lifebalans. Grotere bedrijven 
zijn dan vaak de primussen voor cafeta-
riaplannen en flexibele verloning. Sinds
een paar jaar zijn ook kmo’s daar heel
intens mee bezig. Ook zij willen geluk-kk
kige en loyale medewerkers, wat tot voor 
kort vaak als van nature gemakkelijker
ging dankzij een sterk sociaal weefsel.”

Vlieghe: “Dankzij een grote betrokken-
heid, met andere woorden. Los van het
financiële is dat een grote factor voor
jobtevredenheid: de impact zien van wat je
doet op het geheel en op het eindresultaat.
Die zoektocht naar zingeving kunnen 
werkgevers tegemoetkomen door helder 
inzicht te geven in de doelstellingen en de 
resultaten van de onderneming.”

Baelus: “En die collectieve doelstelling 
koppelen aan die van de medewerkers en er
bijvoorbeeld tussentijdse rapporteringen en

winstpremies of niet-recurrent resultaatge-
richte bonussen aan verbinden, dat voedt de
goesting van heel wat medewerkers.”

Vlieghe: “Dat alles maakt deel uit van
een overkoepelend verhaal: medewer-
kers willen ergens bijhoren. En dat is 
meer dan deelnemen aan het resultaat, 
het is ook deelnemen aan de sturing van 
het bedrijf. Als je inbreng niet wordt 
gevraagd of gewaardeerd, koop je dat
niet af met een premie. Het één valt niet 
los te koppelen van het ander.”

Begint geluk op je werk niet vóór je 
aan de slag gaat? Met de keuze van 
het ‘juiste’ bedrijf? En omgekeerd?
Vlieghe: “Daarom is het belangrijk dat 
mensen weten waarvoor je organisatie
staat. Dat mensen die zich hiermee kun-
nen identificeren de weg naar jou vinden
en je bekijkt hoe jullie elkaar kunnen
versterken. Dat impliceert dat je niet 
langer aan gap thinking doet, waarbij je 
focust op talenten of skills die kandidaten
nog ontbreken om zo goed mogelijk in de
vooraf bepaalde puzzel te passen. In die
filosofie wint de kandidaat met de minste 
tekortkomingen. Het is zaak om dat om
te denken en niet te vertrekken bij een 
waslijst aan verwachtingen, maar bij de
sterkten en talenten van het individu en
te kijken hoe die zouden kunnen passen
in de organisatie en hoe je de functie op
basis daarvan kunt (om)vormen.”

“Als je vertrekt vanuit het individu in
plaats vanuit de functie, vraagt dat een 
grotere flexibiliteit. Maar als je weet dat
meer dan een op de vier contracten van
onbepaalde duur binnen het jaar stopt,
besef je dat het loont. In elk van die geval-
len was het de initiële intentie van beide 
partijen om voor een langere periode sa-
men te gaan, maar liep het ergens spaak.
Kern van de zaak en essentieel voor
‘geluk’ is dat je erin moet slagen mensen
‘op hun talent’ in te zetten. Te vertrekken
vanuit de sterktes van individuen en dat
koppelen aan wat de organisatie nodig 
heeft. Dat betekent afstand nemen vanheeftheeft. DDat betekent afstand nemen van 
vastvastvastomliomliomliomliomlioml jndejndejndejndej dej funf ctieomschrijvingen en
plaaplaats mts mmmakenakenakenakenake voovoovoo hhr her her heel vel vel vel vel eel e individuele
functies. Kmo’s hebbh en vaak het voordeel 
dat at att zzezeze ee en minder rigide systeem hebben 
van van va functieomschrijvingen en er al van 

itguitguitguitguitgaanaanaanaan aan dat dat dat dat dat ‘i d‘ied‘ied‘iediedereeereeereeereeereen van van van vv n aln a les moet 
kunnen.’ Je hebt veel kal kkl kans onns ons p gep gep geluk luk als je
werkw t in een organisatie waarin je gje gelooelooftft 
en waar je mag doen waar je goedoed enen en en tstersterk k 
in bent.”
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