
Sturen op Geluk in het sociaal domein

Aanknopingspunten met Cultuur



Geluk is subjectief
niet iedere persoon is gelukkig met dezelfde dingen.

In de gelukswetenschap is door de jaren heen gebleken dat geluk het beste kan 
worden gemeten door mensen gewoonweg te vragen een rapportcijfer te geven 
van hun algemene geluk. 

• Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw leven? 

• Alles bij elkaar genomen, in hoeverre vindt u dat de dingen die u doet in uw 
leven zinvol zijn?   

• Hoe gelukkig voelt u zich vandaag? 

De eerste twee vragen meten levenstevredenheid en het gevoel van zinvolheid. De laatste 
vraag meet daarentegen een meer tijdelijk humeur of gevoelsbalans. 



Manipuleren kun je leren

Je kunt iedereen gelukkig laten zijn

Ethisch dilemma







Quality of life. 

Zelf gerapporteerde tevredenheid met het leven

• Geld
• Gezondheid
• Wonen
• Veiligheid
• Samenleven
• Werken en leren





Welke deelaspecten, invloed gemeente

• woonruimte, 

• Woon- en leefomgeving, (een leuke buurt maakt gelukkiger)

• sociale leven, 

• gezondheid en 

• financiële middelen.



Sturen op geluk

• Nemen we woon- en leefomgeving

• De gemeente stuurt op voorzieningen in de buurt. Dan verwacht je meer 
geluk. Dat blijkt zo te werken. Wel verschil per gemeente. Zo zie je in 
onderzoek in Schagen dat sturen op sportvoorzieningen een bijdrage aan 
geluk levert. En sturen op winkelaanbod en culturele voorzieningen 
nauwelijks.

• Ander aspect is kwaliteit openbare ruimte. Zoals straat schoon, perken 
bijgehouden, straat meubilair heel, trottoir begaanbaar.

• Betrokkenheid, stimuleert gemeente inzet van de buurt bij leefbaarheid, 
zorg en veiligheid in de buurt. 



negatief

• Geestelijke gezondheid

• Financien

• Fysieke beperkingen

• Gevoel er niet bij te horen



oplossingen

• Lid worden van een vereniging

• Inzet voor anderen

• Mogelijkheden om terug te kunnen vallen op mensen in de buurt





Met de bus naar Schagen



Maakbaarheid

Bemoeizucht

Achter de voordeur 







Sociaal kapitaal Competenties

Zelf doen Autonomie

Met en voor elkaar doen Verbondenheid



is 2 kanten veranderen

Is 2 kanten veranderen









https://www.youtube.com/watch?v=TDM_nRg4bl4


Oefening

• Ga willekeurig ergens in de ruimte staan. 

• Neem twee personen in de zaal in gedachten

• Probeer op gelijke afstand te gaan staan van beide personen. 

Met dank aan Gert Schout en Adri de Wit













Nobody want to come to a welfare party



Neighbourhood Matching Fund



Cultural Centers



Public Art



“Not everything that 
can be counted 
counts and not 
everything that 
counts can be 
counted.”

“Not everything that can 

be counted counts and 

not everything that 

counts can be counted.”



Sociaal kapitaal Competenties

Zelf doen Autonomie

Met en voor elkaar doen Verbondenheid



Dragen culturele voorzieningen bij aan Geluk?





Dilemma opgelost?



Uitdagingen in het lokaal sociaal domein SCP

• 1. Vooral nog transitie, nog geen transformatie (o.a. belang cultuur, 
betere informatievoorziening, inrichten kennisinfrastructuur). 

• 2. Stapeling achterstanden meer dan zorg en werk, ook schulden, 
onderwijs en opvang. 

• 3. Kwetsbare mensen gaan niet snel in beroep; hebben kleine 
netwerken en zijn soms `onzichtbaar’. 

• 4. Meest kwetsbaren wonen vaker bij elkaar; risico van isolement. 

• 5. Geen groot reservoir mantelzorgers; regionale verschillen.

er komen nieuwe groepen die niet meedoen



Samen Werken

Dat betekent voor iedereen veranderen. 

Competenties

Autonomie

Verbondenheid



Bruto nationaal Geluk

technologie

Taal en democratie



Technologie en daklozen in Dublin



Watson



Kunst op recept 



https://www.youtube.com/watch?v=NVoVmDHXjI4




Dank voor uw aandacht

ChrisKuypers@LCGW.nl

www.lcgw.nl
Het grootste netwerk van gemeente ambtenaren in het sociaal domein.

mailto:Kuypers@LCGW.nl
http://www.lcgw.nl/



