
Programma

Welkom en introductie

Praktijkmiddag 
Sturen op Geluk 

28 juni 2017
Stadhuis 

Eindhoven

13.00 uur  Ontvangst in het Stadhuis van Eindhoven met koffie/thee.

13.30 uur Opening door wethouder Yasin Torunoglu. 

13.45 uur  Guy van Liemt, zakelijk directeur EHERO (Erasmus Happiness Economics  
Research Organisation) en marketing expert - Geluk en gemeente,  
de kracht van ‘purpose’. 

14.00 uur  Martijn Burger, wetenschappelijk directeur EHERO - Hoe gelukkig zijn de  
inwoners van Eindhoven, en wat kan ons dat vertellen? 

14.15 uur Marjon Ouwens-Reus, St. Geluk Eindhoven/Parktheater Eindhoven -  
Hoe het thema geluk mensen in beweging zet / bij elkaar brengt.

In 8 verschillende workshops van 30 minuten kunt u zien hoe 
diverse gemeentes nu al met geluk als leidraad of indicator voor 
beleid aan de slag gaan. Alle workshops worden 2x gegeven, in 
totaal kunt u er dus 4 van de 8 volgen. Neem een collega mee, 
dan hoef je er samen niet een te missen ;-)

14.20 uur  Aanvang eerste ronde workshops 
14.55 uur Aanvang tweede ronde workshops
15.30 uur Pauze voor koffie/thee en versnapering
15.45 uur Aanvang derde ronde workshops
16.20 uur Aanvang vierde ronde workshops 
16.50 uur Afsluiting met gelijktijdig een borrel tot ca. 17.30 uur 

14.20 uur 14.55 uur 15.45 uur 16.20 uur 
Almelo Eindhoven Smile Factor Almelo Eindhoven Smile Factor
Schagen i.s.m. Martijn Burger Geluk voor Eindhoven Schagen i.s.m. Martijn Burger Geluk voor Eindhoven
Hollands Kroon Akshaya de Groot

Geluk & beleid
Hollands Kroon Akshaya de Groot 

Geluk & beleid
Roerdalen Nieuwegein Roerdalen Nieuwegein

Locatie: Stadhuis Eindhoven Stadhuisplein 1, Eindhoven

Overige bijzonderheden 
De kosten voor dit programma bedragen € 75,- per persoon.  
Via het aanmeldingsformulier graag ook het factuuradres  
doorgeven. De betaling voor uw deelname aan dit event moet 
uiterlijk 15 juni bij ons binnen zijn. Onder het Stadhuisplein  
is een Q-park parkeergarage aanwezig. Het Stadhuis ligt op 
circa 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station.  
Wanneer u vanaf het station met de bus wil gaan,  
dan rijden de volgende busnummers langs het Stadhuisplein: 
11, 16, 19, 319, 324 en 407. 

Praktijkervaringen van gemeentes



Gemeente Almelo
Leny Claessens, Senior Adviseur Sociaal Domein, zal een 
toelichting geven over de essentie en positieve werking 
(blijkens onderzoek!) van de geluksroute/geluksbudget.  
Maar zij zal ook vertellen wat dit Almelo verder heeft  
gebracht: de olievlekwerking van Geluk. 

Gemeente Schagen
De gemeente Schagen neemt het thema geluk op diverse 
manieren serieus, tot en met het niveau van de wethouder. 
Projectleider Nancy Peeters heeft een stedelijk geluksonder-
zoek laten uitvoeren door de Erasmus Universiteit (EHERO).  
Zij zal hier samen met onderzoeker Martijn Burger graag e.e.a. 
over toelichten en de eerste stappen delen die n.a.v. dit 
onderzoek in gang zijn gezet. 

Gemeente Roerdalen
Laurens Bijl, controller en tevens gelukscoordinator/ 
programmamanager zal een toelichting geven over  
Klein Geluk Roerdalen en het interne beleid m.b.t.  
sturen op geluk. 

Gemeente Nieuwegein
Namens het Institute for Positive Health zal Carl Verheijen  
een toelichting geven over het ontwikkelde programma voor 
‘positieve gezondheid’, dat de gezondheid en veerkracht van 
individuen én groepen inwoners van gemeenten gedurende hun 
hele levensloop versterken. In het project participeren de vier 
samenwerkende gezondheidscentra in Nieuwegein (GHC4), 
MOvactor, de gemeente Nieuwegein, Gezondheidscentrum  
De Nije Veste en de Universiteit Twente, in de persoon van  
Jan Walburg, Hoogleraar positieve psychologie.

Gemeente Eindhoven - Smile factor – Arjan uit het Broek
“Onze ambitie is om de openbare ruimte vriendelijker en  
leuker te maken. De openbare ruimte biedt mogelijkheden om 
de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat kan met grote, 
maar ook met kleine ingrepen. Een glimlach kan al zoveel 
veranderen. Wij willen hiervoor ruimte bieden in de stad om  
de smile op onverwachtste plekken in de stad aan te brengen. 
Maar ook sport en kunst in de openbare ruimte kan hieraan 
bijdragen. Daarnaast kunnen wij met kleine ingrepen het gedrag 
van mensen beïnvloeden. In de gedragswetenschappen heet  

 
dit ‘nudging.’ Een bekend voorbeeld is de vlieg in urinoirs 
(waardoor goed wordt gericht) of voetstappen op de grond die 
naar de trap leiden in plaats van de lift (waardoor je wordt 
verleid om de trap te nemen en meer te bewegen). Zo kunnen 
we Eindhoven gezonder maken en schoner, heler en veiliger.”
  
Geluk voor Eindhoven
Marjon Ouwens-Reus, Parktheater Eindhoven en Erwin Hoeks, 
Fontys, zullen een toelichting geven over de Geluksplekken van 
Eindhoven die zijn ontstaan i.s.m. Geluksambassadeur  
Leo Bormans en de studenten van Fontys HRM & Psychologie. 
Tevens zullen zij vertellen over de eerste Dutch Happiness  
Week die in maart 2017 in Eindhoven door Parktheater en  
Fontys is georganiseerd. 
 

Gemeente Hollands Kroon, Michiel Koster
Ondersteunen en versterken zelfredzaamheid, zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid van de inwoners en wat dit betekent 
voor inwoners en collega’s in de gemeente Hollands Kroon. 

Geluk & Beleid
Elke gemeente of provincie maakt graag beleid dat resultaat 
heeft. Beleid is extra waardevol wanneer dit het geluk van 
burgers blijvend kan vergroten. Dat vergt een nieuwe kijk op 
beleidsontwikkeling en -evaluatie. De wetenschap heeft 
hiervoor inmiddels de bouwstenen in huis. Hierdoor ontstaat 
meer oog voor welbevinden en sociale relaties, maar de 
denkwijze sluit verrassend goed aan bij het gangbare  
economisch redeneren: hoe krijg je voor dezelfde kosten of 
inspanning het meeste geluk? Een kennismaking met dit 
perspectief.

Drs. Akshaya de Groot is docent en programmaleider van  
het executive program “Sturen op Geluk in het  
Publieke Domein” dat wordt gegeven aan de Erasmus  
Universiteit. Deelnemers aan deze 8-daagse opleiding zijn  
o.a. beleidsambtenaar, (ex)wethouder, gemeentesecretaris, 
gemeentelijk controller, strategisch adviseur, wijkmanager 
etc. Als geluksdeskundige heeft De Groot zich toegelegd op  
de thema’s ‘beleid’ en ‘onderwijs’. Hij schreef o.a. het boek 
“Geluk voor Kamerleden” en blogt op geluksdoctorandus.nl.

gegeven door

workshops


