
WAT IS DUTCH HAPPINESS WEEK?

Dutch Happiness Week (www.dutchhappinessweek.nl) is een 
jaarlijkse themaweek rondom de internationale dag van het geluk 
(20 maart). DHW is een initiatief van Fontys, Parktheater 
Eindhoven en Breda University of applied sciences. De week biedt 
organisaties, bedrijven en individuen een podium voor activiteiten 
of projecten die bijdragen aan de kennis over geluk (bijvoorbeeld 
lezingen, openbare colleges en workshops) en activiteiten en
projecten die actief en gericht bijdragen aan een gelukkigere 
samenleving (brede welvaart). Maar ook activiteiten, zoals 
workshops, die gericht zijn op persoonlijk geluk in werk en leven 
staan op het programma.

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties vormen een belangrijke leidraad voor de programmering 
van DHW en de initiatieven die daaruit voortvloeien. 

SAMENWERKING
Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week ligt in Eindhoven, 
Tilburg en Breda, maar samenwerking met partners in andere 
steden of regio’s behoort tot de mogelijkheden. DHW wil een 
actief netwerk bouwen van bedrijven en organisaties die samen 
willen werken aan het behalen van de SDG’s, met als uiteindelijke 
doel een gelukkige(re) samenleving. Samenwerking tijdens DHW, 
maar waar mogelijk ook daarbuiten.

WAAROM GELUK?

Geluk is een universeel streven. Vraag mensen naar hun diepere beweegredenen en vaak krijg je hetzelfde antwoord: “Ik wil 
een gelukkig leven voor mezelf en mijn kinderen”. Toch wordt geluk in onze samenleving lang niet altijd op de juiste waarde 
geschat. Harde economische indicatoren zijn vaak nog leidend bij het nemen van belangrijke beslissingen over onze toe-
komst. Toch zien we in de afgelopen jaren een kentering. Steeds meer landen, gemeentes, organisaties en instellingen zien 
geluk als een belangrijke graadmeter of zelfs als doel. Beleid wordt steeds vaker afgestemd op de vraag wat het bijdraagt aan 
het welzijn van bewoners. Steeds meer organisaties zien in dat gelukkige werknemers uiteindelijk betere werknemers zijn. En 
ook op individueel niveau vragen we ons steeds vaker af wat ons nu echt gelukkig maakt. Werken we echt alleen maar om dat 
grote huis of die dure auto te kunnen kopen of willen we met ons werk en in ons leven een betekenisvolle bijdrage leveren aan 
een betere samenleving?



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
We moeten ook wel, want het varen op enkel en alleen eco-
nomische indicatoren heeft de wereld op een punt gebracht 
waarop bijvoorbeeld klimatologische problemen en ongelijkheid 
ons voortbestaan in gevaar brengen. Niet voor niets stelden de 
Verenigde Naties een aantal jaren geleden de Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG’s) op. Zeventien doelen op het gebied van 
bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusiviteit die we samen moeten 
behalen als we op een verantwoorde en gelukkige manier met 
elkaar verder willen leven. Deze SDG’s vormen een belangrijke 
leidraad voor het programma van DHW en de initiatieven die 
daaruit voortvloeien.

GELUK IN WERK EN LEVEN 
Maar ook op persoonlijk vlak is werken aan geluk geen over-
bodige luxe. De druk op mensen, zeker op jongvolwassenen, is in 
de afgelopen jaren enorm toegenomen. Stress en burnout zorgen 
ervoor dat mensen op hun werk langdurig uitvallen en ook in de 
privésfeer tegen problemen aanlopen. Geluk in werk en leven zijn 
daarom ook belangrijke ingrediënten van  DHW. 

MISSIE EN VISIE DHW

Visie: Geluk is een universeel streven. Samen zijn 
we verantwoordelijk voor een gelukkige(re) 
samenleving.

Missie: DHW biedt een platform waarop individuen, 
bedrijven en organisaties samenwerken aan een 
duurzaam gelukkige samenleving.

De organisaties achter DHW zijn zich sterk bewust van hun rol 
in de samenleving. Het Parktheater Eindhoven heeft als missie 
“Mensen willen raken”. Het laatste beleidsplan heet niet voor niets 
“Meer dan jij”. Fontys draagt door talent- en kennisontwikkeling 
bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstuk-
ken. Zo werkt Fontys, samen met bedrijven en instellingen uit de 
regio en daarbuiten, aan een duurzame, inclusieve en gelukkige 
samenleving. BUas werkt vanuit de visie “Discover your world” om 
aanstaande professionals te inspireren om hun ontwikkeling te 
spiegelen aan de bijdrage die zij aan de wereld kunnen leveren.

Om de missie van DHW te laten slagen, zijn we voortdurend op 
zoek naar mensen, bedrijven en instellingen die deze samen met 
ons willen volbrengen.  Mensen en organisaties die zichzelf 
vragen stellen als: Hoe kunnen wij bijdragen aan het geluk van 
mensen in onze wijken en steden, maar ook verder weg? 
Hoe dragen wij bij aan een duurzame en inclusieve samenleving?



WAT BIEDT DUTCH HAPPINESS WEEK?

Dutch Happiness Week biedt een unieke mix van kansen voor 
participerende organisaties en individuen:

CO-CREATIE/ SAMENWERKING 
DHW biedt een unieke kans om samen onderwerpen en initiatieven 
omtrent geluk (projecten, onderzoeken, evenementen) op 
te pakken. Natuurlijk tijdens Dutch Happiness Week, maar zeker ook 
daarbuiten. 

VERBINDING/ NETWERK 
DHW verbindt de kennis en expertise, het netwerk en de locaties van de 
betrokken organisaties om zo nieuwe en bestaande initiatieven op het 
gebied van geluk, en brede welvaart te versterken. Denk aan ontmoe-
tingen, workshops, projecten en onderzoeken. We brengen partijen 
samen rond gezamenlijke thema’s en ambities op het gebied van geluk 
en brede welvaart. De Sustainable Development Goals van de VN zijn 
daarbij leidend. 

ETALAGE EN PODIUM
Dutch Happiness Week is een etalage waarin kennis over geluk wordt getoond en is een week waarin we projecten en activiteiten die 
bijdragen aan geluk een podium geven. Projecten en activiteiten van de organiserende partijen, maar zeker ook die van andere 
deelnemers. Wij adviseren en ondersteunen waar mogelijk organisaties en individuen die dit podium willen betreden. 
Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week ligt nu nog in Eindhoven, Tilburg en Breda. Maar initiatieven in andere steden, 
dorpen of provincies zijn welkom. We delen het format van DHW graag met kwartiermakers of kartrekkers op andere plekken in het land. 

HOE KUNT U MEEDOEN?
U kunt meedoen met DHW vanuit verschillende rollen: als bezoeker of deelnemer aan evenementen of activiteiten, workshopgever, 
onderzoeker, theatermaker, initiatiefnemer of als samenwerker. Uit interesse, om uw netwerk te vergroten, om betekenis te geven aan 
uw werk of organisatie of om geluk en brede welvaart een plek te geven binnen uw beleid.

Wilt u meer weten of met ons in gesprek? U kunt ons bereiken via info@dutchhappinessweek.nl



VOORBEELDEN EN RESULTATEN UIT VORIGE EDITIES VAN DHW > 

GELUKSPLEKKEN

De Geluksplekken in Eindhoven en Tilburg zijn een initiatief van 
Fontys Hogescholen, Parktheater Eindhoven en Citymarketing 
Tilburg Parktheater in samenwerking met Leo Bormans, 
geluksambassadeur en schrijver van het World Book of Happiness. 
De inwoners van Eindhoven en Tilburg nomineerden plekken in 
hun stad die hen gelukkig maken. Plekken die symbool staan voor 
sociale cohesie en die dienen als “spiegels en vensters van geluk”.  
Plekken ook voor persoonlijke voor refl ectie en actie in de 
zoektocht naar “maakbaar geluk”. De geluksplekken zijn gebundeld 
in brochures en herkenbaar aan de geluksborden. 

SOCIAAL INNOVATIE CENTRUM 
WERKGELUK

Het Sociaal Innovatie Centrum Werkgeluk in Helmond ontstond 
uit een samenwerking tussen Driessen en Fontys. Studenten van 
verschillende opleidingen (onder andere HRM, ICT en Communicatie) 
ondersteunen vanaf de Brainport Human Campus in Helmond 
organisaties (profi t en non-profi t) in de regio Noord-Brabant die 
behoefte hebben aan kennis en ondersteuning rondom werkgeluk. 
Het SIC Werkgeluk richt zich daarbij voornamelijk op activiteiten 
die de kennis over werkgeluk vergroten.

STEDELINGEN

De eerste voorstelling van Stedelingen, tijdens DHW 2019, was een 
initiatief van Lunet zorg, Carte Blanche en Parktheater Eindhoven. 
Een theatraal en muzikaal avontuur, geïnspireerd op onder andere 
de Mahagonny van Bertold Brecht, gespeeld door cliënten van Lunet 
zorg. De voorstelling zette mensen met een beperking, een groep die 
vaak onzichtbaar is in de stad en in de kunsten in het bijzonder, in de 
spotlights. Hun zoektocht, verlangens, dromen en uitdagingen staan 
centraal. Een voorstelling waar beperking en kracht elkaar vinden. 
Tijdens Stedelingen bleek dat deelname aan dit project voor de 
cliënten van Lunet zorg veel positieve effecten had op onder meer 
hun zelfvertrouwen, zelfbeeld, gedrag en zelfs hun fysieke 
mogelijkheden. Ook de betrokken medewerkers bij dit project waren 
zeer enthousiast. Stedelingen II ‘De koning is dood, leve de koning!’ 
is dan ook een logisch vervolg. Bovendien loopt er inmiddels een 
wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten van 
deelname aan een cultuurinitiatief.



HET GEHEIM VAN GELUK

De lezing “Het geheim van Geluk” van Leo Bormans in de 
Eindhovense Catharinakerk was op 16 maart 2015 de 
allereerste activiteit van Dutch Happiness Week (toen nog 
‘Geluk voor Eindhoven’ geheten). Fontys en Parktheater nodigden 
Eindhovenaren uit om zich te laten inspireren door de inzichten 
van 100 geluksprofessoren van over de hele wereld die Bormans 
in zijn World Book of Happiness verzamelde. Na afl oop gingen ze 
met elkaar uiteen in groepen om te praten over de mogelijkheden 
die zij zagen om Eindhoven een stukje gelukkiger te maken. 
Het was het begin van vele mooie samenwerkingen die later 
een plek kregen in DHW. 

BREDA: BEWONERSINITIATIEVEN 
VERBINDEN MET DE SDG-AANPAK

Terwijl bewoners extra betekenis geven aan hun leven door 
zich, meestal in hun eigen vrije tijd, met allerlei projecten in hun 
gemeenschap bezig te houden, leveren zij meteen ook een 
bijzondere bijdrage aan de realisatie van de SDG’s. Tientallen 
initiatieven zijn door studenten Performatory van Breda 
University of applied sciences per wijk bij elkaar gebracht op 
een groot fysiek bord. Denk hierbij aan Plukroute Princehage, 
Stichting Welkomsttaal, Breda aan Klooster, Gageldonk 
kasteeltuin, Klimaatmars, Breda opgeruimd, en ga zo maar door. 
Met het bord zijn de initiatieven van bewoners en enkele sociaal 
ondernemers zichtbaar gemaakt. Hiermee is hun gezamenlijke 
impact vergroot. 

Wethouder Haagh refl ecteerde in DHW 2021 tijdens een 
live-stream op de bijdrage van bewoners.


