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7 op de 10 Belgen verlangt 
naar een hoger inkomen

PERSDOSSIER: Resultaten Nationaal Geluksonderzoek 2018, geld en geluk

Brussel, 8 november 2018 – Hoewel de Belgische levensstandaard een stuk hoger ligt dan het 

Europees gemiddelde, is zeven op de tien Belgen niet tevreden met zijn huidig inkomen. Dat 

blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en levensverzekeraar 

NN. Opmerkelijk: volgens het onderzoek bereikt ons geluk een piek bij een netto genormaliseerd 

inkomen* van 4000 à 4500 euro per maand. 

In het algemeen zijn mensen met een hoger inkomen meer tevreden met hun inkomen, met hun 

sociale relaties, hun hoofdberoep en hun woonomstandigheden, maar bij de hoogste inkomens 

zakt die tevredenheid opnieuw. Het voortdurend verlangen naar meer geld in combinatie met 

minder goede vriendschappelijke banden maken deze groep ongelukkiger. Volgens experten is 

het essentieel om werk te maken van een verbeterd economisch systeem dat vertrekt vanuit 

de zaken die we intrinsiek waardevol vinden en ons gelukkig maken. 

Financiële gemoedsrust is een belangrijke factor voor ons geluk. Zo maken Belgen die schulden 

hebben en daarover bezorgd zijn – ongeacht het niveau van hun inkomen – tot 46% minder 

kans om gelukkig te zijn. Mensen die aan pensioensparen doen en een levensverzekering 

hebben vertonen een 17% hogere kans om gelukkig te zijn.

Dankzij het Nationaal Geluksonderzoek van UGent met 
steun van levensverzekeraar NN komen de Belgen dit jaar te 
weten wat hen gelukkig maakt, en hoe zij (nog) gelukkiger 
kunnen worden. Het team van Lieven Annemans, titularis 
van de NN leerstoel, vertrekt steeds vanuit die specifieke 
levensdomeinen die het geluk van de Belg mee bepalen en 
maakt op geregelde tijdstippen resultaten uit het onderzoek 
bekend. Uit de vorige resultaten bleek al dat Belgische 
senioren vandaag gemiddeld gelukkiger zijn dan millenials. 
En dat meer dan de helft van de jonge Belgen onder de 34 
jaar zich geregeld eenzaam voelen. 

Met nieuwe wetenschappelijke inzichten over geld biedt het 
onderzoek een nieuwe kijk op de impact van ons inkomen 
op ons nationaal geluk. In totaal namen 3770 mensen deel 
aan de studie. Uit dit aantal werd een representatieve 
sample geselecteerd op basis van regio, leeftijd, 
opleidingsniveau, beroepscategorie en geslacht. Het geluk 
of subjectief welzijn werd geanalyseerd op basis van de 
wetenschappelijke methode van de zogenaamde Cantril 
ladder die de algemene levenstevredenheid meet.

* Het netto ‘genormaliseerd’ inkomen per persoon (ook wel inkomensequivalent genoemd) vertrekt vanuit het netto gezinsinkomen en deelt dat door het 
aantal gezinsleden. Meer uitleg achteraan het persdossier.

Maar bij de hogere inkomens daalt het geluk 



1 op 5 Belgen heeft een netto genormaliseerd inkomen van minder dan 1000€ per maand

Uiteraard heeft het verlangen naar een hoger inkomen te maken met het eigen inkomen. Mensen die het minder breed 
hebben verlangen logischerwijze meer naar een hoger inkomen. De Belg heeft een gemiddeld netto genormaliseerd inkomen 
van 1716 euro. Eén vijfde (20,6%) van alle Belgen heeft een netto genormaliseerd inkomen van minder dan 1000 euro per 
maand.

In deze categorie is er een duidelijke impact op geluk, want Belgen met een netto genormaliseerd inkomen onder de 1000 
euro per maand hebben een gemiddelde levenstevredenheid die meer dan 20% lager ligt dan bij mensen met een netto 
genormaliseerd inkomen boven de 2000 euro. Deze resultaten bevestigen dat het inkomen van essentieel belang is om te 
kunnen voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en verwarming. Maar een hoger inkomen helpt niet enkel om 
te voldoen aan de basisbehoeften, het zorgt ook voor een betere score op het zogenaamde ABC van ons geluk. 

PERSDOSSIER: Resultaten Nationaal Geluksonderzoek 2018, geld en geluk

5.0%

0.0%

<€1000 €1000-€1500 €1500-€2000 €2000-€2500 ≥ €2500

Genormaliseerd inkomen in 5 categorieën

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20,6%

23,4%

21,8%

14,3%

20,0%

Het ABC van het geluk bestaat uit drie grote peilers: de A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate men zelf beslissingen 
kan nemen. De B staat voor betrokkenheid en houdt verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor 
competenties en geeft aan hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt in dagelijkse activiteiten. Het ABC is zowel van 
toepassing in het privéleven als op het werk. Vrij uniek aan het Nationaal Geluksonderzoek was dat het ABC van het 
privéleven werd onderscheiden van het ABC op het werk. Wie voor zichzelf beslissingen kan nemen en keuzes kan maken, 
zonder daartoe gedwongen te worden, voelt zich gelukkiger. Ook wie een boeiend sociaal leven heeft en zich bekwaam 
voelt in het leven of op het werk is meer tevreden. 

7 op 10 Belgen wil een hoger inkomen

Uit het onderzoek blijkt nu ook dat de gemiddelde Belg zijn tevredenheid met zijn financiële status slechts een 6 op 10 geeft. 
En 70% van de Belgen verlangt naar een hoger inkomen, terwijl slechts 11% daar (helemaal) niet naar verlangt.

Verlangen naar een hoger inkomen

Neutraal (18,9%)

Ja (47,6%)

Heel Veel (22,3%)

Helemaal Niet  (5,6%)

Niet (5,5%)

Professor Lieven Annemans: ‘Hoewel 
inkomen belangrijk is voor geluk, leidt 
steeds meer inkomen niet tot steeds 
meer geluk. Als de Belgen met hogere 
inkomens minder tevreden zijn met hun 
inkomen en woonomstandigheden dan 
zouden we kunnen stellen dat het 
voortdurend verlangen naar meer een 
negatieve impact heeft op ons geluk.’



Gelukseconoom Lieven Annemans 
verklaart deze daling als een effect van 
de hedonistische tredmolen: ‘Als we al 
enig genot puren uit materiële rijkdom, 
dan is dat sowieso van korte duur. Het 
prettige gevoel dat sommigen ervaren 
als ze bijvoorbeeld een nieuwe dure 
wagen kopen vervaagt zeer snel.  
Vaak ziet men ook dat men dure 
dingen koopt om een gebrek aan echt 
geluk te compenseren. En hoe meer 
men heeft hoe meer sommigen nog 
extra lijken te willen. We zien bij de 
hogere inkomenscategorieën 
overigens nog een sterkere impact van 
eenzaamheid op het geluk.’

Netto genormaliseerd inkomen

Relatie tussen netto genormaliseerd inkomen en levenstevredenheid
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Levenstevredenheid daalt bij de hogere inkomens

Eén van de opvallende conclusies van het onderzoek is dat de gemiddelde levenstevredenheid weliswaar stijgt met het 
inkomen, maar opnieuw daalt bij de hogere inkomens. Dit ongeacht de leeftijd, het geslacht, de regio, het opleidingsniveau 
en de fysieke gezondheid. En dat blijkt ook gepaard te gaan met een tanende of zelfs dalende tevredenheid met de sociale 
relaties zoals vrienden, woonomstandigheden, het werk én het inkomen.

Gelukseconoom Lieven Annemans: ‘Ons geluk bereikt een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4000 à 4500 
euro per maand. Een dergelijk inkomen is echter voorbehouden voor een kleine groep, wetende dat het gemiddeld netto 
genormaliseerd inkomen van de Belg 1716 euro bedraagt. Dat wil zeggen dat we ons economisch systeem moeten herdenken 
opdat we het gemiddeld geluksniveau kunnen opkrikken.’

An Lammens, verantwoordelijke voor het onthaal van de winnaars van de Nationale Loterij, begeleidt lotto-winnaars en 
bevestigt dat het hebben van veel geld niet alles is: ‘Voor alle winnaars, of ze nu veel geld hebben of niet, is een grote som 
geld ontvangen altijd een aangename verrassing, maar ook een shock. Voor mensen die het minder breed hebben, is het 
ontvangen van een fikse som geld uiteraard een grote verandering. Vanuit mijn ervaring kan ik zeker bevestigen dat geld 
een impact heeft op onze levenstevredenheid, maar zeker niet de enige weg is naar geluk. Mensen die al tevreden zijn met 
hun leven, blijven dat meestal ook nadat ze de lotto winnen. Terwijl mensen die van nature ontevreden zijn, hun attitude niet 
noodzakelijk veranderen wanneer ze een grote som geld ontvangen.’
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Financiële gemoedsrust voor meer geluk

Het inbouwen van zekerheid, zoals bijvoorbeeld door 
aan pensioensparen te doen of met een levensverzekering 
heeft een positieve impact op ons geluk. 

Mensen die aan pensioensparen doen en een 
levensverzekering hebben, scoren hoger op 
levenstevredenheid – ongeacht het inkomen. Zij hebben 
maar liefst 17% meer kans om zeer tevreden te zijn met 
het leven dan de groep zonder pensioensparen of 
levensverzekering. 

De meerderheid (57,6%) van de Belgen doet vandaag 
aan pensioensparen. 40,7% van de Belgen heeft een 
levensverzekering. 

Jan Van Autreve, CEO van NN: ‘Er zijn 
heel wat onzekerheden in het leven, 
maar beschermen wat we belangrijk 
vinden, draagt bij tot gemoedsrust en 
heeft een positieve impact op onze 
levenstevredenheid. Een degelijk 
pensioenplan en een levensverzekering 
kunnen vandaag alvast zorgen voor 
financiële gemoedsrust.’ 

Life planner Cynthia Ghysels vult aan: ‘Geld is geen doel, maar een middel waar je zelf een bepaalde waarde aan geeft. Het 
altijd maar meer willen bezitten, leidt niet automatisch tot geluk. Het is belangrijk om te connecteren met je echte interesses 
en dromen. Hoe beter je weet wat jou gelukkig maakt en welke zaken echt bij jou passen, hoe beter je je geld daarnaar kan 
richten. Heel wat mensen verlangen bijvoorbeeld naar meer tijd en meer verbinding. Geld dat je verdient door hard te werken, 
kan je soms ook bewust inruilen voor meer tijd om te spenderen met de mensen die je gelukkig maken.’

Schulden en alle zorgen daarrond, verstoren daarentegen onze financiële gemoedsrust en zijn dan ook nefast voor ons 
geluk. Minder dan de helft van de Belgen (47%) heeft een lening of hypotheek openstaan en drie kwart (77%) van hen doen 
dit uitsluitend om een woning, auto, nieuwe zaak of verbouwingen te kunnen betalen. 13% van de Belgen heeft naast de 
lening of hypotheek ook nog andere schulden. Wanneer zij bovendien ook nog bezorgd zijn om die schulden hebben ze over 
het algemeen 46% minder kans om gelukkig te zijn dan Belgen zonder schulden. 

Professor Lieven Annemans: ‘Dit toont dat we onze resultaten niet enkel mogen toeschrijven aan het feit dat Belgen minder 
gemakkelijk tevreden zijn. De inkomensverschillen en het gegeven dat mensen zich vaak in schulden (moeten) steken 
moeten door het beleid beter aangepakt worden.’   

Bruno Delepierre, onderzoeker, auteur en catalysator van ‘Happonomy’: ‘Vandaag 
vertrekt onze maatschappij vooral vanuit een economisch denken. Het is essentieel 
dat we bewustzijn creëren rond wat ons gelukkig maakt en daar onze economie op 
afstemmen. En dan gaat het over die dingen die intrinsiek waardevol zijn, zoals 
veiligheid en financiële zekerheid maar ook vriendschap, ontplooiing en duurzaamheid 
bijvoorbeeld. Onze economie zou moeten helpen om onze levenskwaliteit te verhogen. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat wij aan levenskwaliteit inboeten omwille van onze 
economie.’



PERSDOSSIER: Resultaten Nationaal Geluksonderzoek 2018, geld en geluk

• Een duidelijke meerderheid (70%) van de Belgen verlangt een hoger inkomen.

• Tevredenheid met het leven bereikt een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4000 à 4500 euro per maand.

• Mensen die het minder breed hebben verlangen logischerwijze meer naar een hoger inkomen. Eén vijfde (20,6%) van 
alle Belgen heeft een netto genormaliseerd inkomen van minder dan 1000 euro per maand. De Belg heeft een gemiddeld 
netto genormaliseerd inkomen van 1716 euro.

• De gemiddelde levenstevredenheid daalt bij de hogere inkomens. En dat blijkt ook gepaard te gaan met een tanende 
of zelfs dalende tevredenheid met de sociale relaties zoals vrienden, woonomstandigheden, het werk én het inkomen. 

• Financiële gemoedsrust is een belangrijke factor voor ons geluk. Zo maken Belgen die schulden hebben en daarover 
bezorgd zijn – ongeacht het niveau van hun inkomen – tot 46% minder kans om gelukkig te zijn.

•  Mensen die aan pensioensparen doen en een levensverzekering hebben, vertonen – ongeacht het niveau van hun 
inkomen – een 17% hogere kans om gelukkig te zijn. 

De belangrijkste conclusies van het Nationaal Geluksonderzoek over 
geld en geluk:

*Netto genormaliseerd inkomen 

Het netto ‘genormaliseerd’ inkomen (ook wel inkomensequivalent genoemd) vertrekt vanuit het netto gezinsinkomen en deelt dat door het aantal 

gezinsleden. Dat aantal wordt wel aangepast via ‘gewichten’. Deze zijn gebaseerd op de ‘OECD-modified scale’: de respondent krijgt het gewicht 

1, andere volwassenen krijgen een gewicht van 0,5 en kinderen 0,3. 

Voorbeeld 1 

Respondent woont samen met 1 volwassene. Hun maandelijks netto gezinsinkomen is €3000.

Gewicht = 1 + 0,5 = 1,5   Inkomensequivalent = €3000/1,5 = €2000

               

Voorbeeld 2 

Respondent woont samen met 2 kinderen. Hun maandelijks netto gezinsinkomen is €1600.

Gewicht = 1 + (2*0,3) = 1,6   Inkomensequivalent = €1600/1,6 = €1000



Over NN
Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. 
Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en 
gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. 

Haar expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij 
wetenschappelijke inzichten en die wil ze ook breed maatschappelijk inzetten met 
het oog op een gelukkige Belg. Centraal staat vandaag de NN leerstoel met het 
‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat 
maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn 
geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan 
waarmee de Belg zelf aan de slag kan. 

Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen 
(invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van 
makelaars en bankpartners. NN telt 1,4 miljoen klanten in België en behoort tot 
NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uit- 
stekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd. 

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een 
gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be 

Voor meer informatie over NN: www.nn.be

0494 17 02 00

Perscontact
Annelore Van Herreweghe

communicatie@nn.be

mailto:communicatie%40nn.be?subject=


De belangrijkste conclusies uit het Nationaal 
Geluksonderzoek tot vandaag

Ongeacht huidskleur, cultuur of geloof is er één zaak die mensen bindt: iedereen 
wil graag een gezond en gelukkig leven. Het Nationaal Geluksonderzoek van 
UGent en NN gaat sinds 20 maart van dit jaar op zoek naar wat de Belg het 
komende jaar gelukkig maakt en hoe zij (nog) gelukkiger kunnen worden. 
Professor dr. Lieven Annemans, titularis van de NN leerstoel, presenteerde op 
geregelde tijdstippen resultaten uit het onderzoek. Een overzicht van de 
belangrijkste conclusies tot nu toe. 

1.  Belgische senioren zijn het gelukkigst, Generatie X hinkt 
achterop
Een op de drie (35%) Belgen is vandaag zeer gelukkig. Zij geven hun leven een 
score van minstens acht op tien. Maar ruim een kwart (28%) van de Belgen is niet 
gelukkig. Bovendien kent het Belgisch geluk duidelijke generatieverschillen. 
Belgische senioren zijn vandaag gemiddeld gelukkiger dan Generatie X (Belgen 
tussen 35 en 49 jaar). De babyboomers, de generatie die na de Tweede 
Wereldoorlog ter wereld kwam, geven hun leven een score van 7,2 op 10. 
Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) daarentegen noteert een magere 6,2 
op 10 en is van alle leeftijdsgroepen het minst gelukkig.

2. Bijna de helft van de Belgen voelt zich eenzaam
Belgen die zich eenzaam voelen, hebben vier keer meer kans om ongelukkig te 
zijn dan mensen die nooit eenzaam zijn. En bijna de helft (46%) van de Belgen 
bevindt zich momenteel in die situatie. Vooral bij jongvolwassenen is eenzaamheid 
een probleem. 54,5% van de jonge Belgen tussen de 20 en de 34 jaar voelt zich 
eenzaam. Ook bij generation X is eenzaamheid al te vaak een harde realiteit, 
want 53% van de Belgen tussen 35 en 50 jaar geeft aan zich eenzaam te voelen. 
Opvallend: hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we ons voelen. Bij de 
oudste leeftijdscategorie (70-plussers) voelt 28,3% zich eenzaam, een stuk 
minder dus dan bij de jonge Belgen. 

3. Inspirerende leerkrachten maken ons later gelukkiger
Inspirerende leerkrachten hebben tijdens onze jeugd is bepalend voor ons geluk 
op latere leeftijd. Mensen die in hun jeugd geïnspireerd werden door leerkrachten 
hebben 68% meer kans om vandaag gelukkig te zijn. Ongeveer 43% van de 
Belgen gaf aan aan dat leerkrachten hen tijdens hun jeugd geïnspireerd hebben. 
Daarnaast heeft ook pesten een significante impact op ons later geluk. 34,2% 
werd tijdens zijn/haar jeugd gepest. Mensen die vroeger gepest werden hebben 
vandaag 77% meer kans om ongelukkig te zijn. Ook de kwaliteit van onze 
contacten tijdens onze jeugdjaren, en de warmte, het vertrouwen en stabiliteit 
die we dan ervaren zijn bepalend voor ons geluk op latere leeftijd. 

4. Bij de hogere inkomens daalt het geluk
In het algemeen zijn mensen met een hoger inkomen meer tevreden met hun 
inkomen, met hun sociale relaties, hun hoofdberoep en hun woonomstandigheden, 
maar ons geluk bereikt een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4000 
à 4500 euro per maand. Bij de hogere inkomens zakt die tevredenheid opnieuw. 
Experten verklaren dat het voortdurend verlangen naar meer geld in combinatie 
met minder goede vriendschappelijke banden deze groep ongelukkiger maakt.

Meer weten? Ontdek het op www.gelukkigebelgen.be

http://www.gelukkigebelgen.be


Save the date: december 2018
De impact van werk op het geluk van de Belg 

 
Het eerst volgende levensdomein op de agenda is werk. In december maakt UGent 
de resultaten die daarop betrekking hebben publiek. Samen met experts binnen dat 
gebied worden dan ook aanbevelingen gedaan om de Belg gelukkiger te maken.

Professor Annemans licht alvast een tipje van de sluier:

‘We hebben gekeken wat mensen gelukkig maakt op het 
werk. Uit de cijfers blijkt dat mensen dat 3 op de 10 
werknemers  slecht scoort op vlak van 
levenstevredenheid. Dit gaan we zeker verder uitzoeken.’



Bijlage: Biografieën

Hoewel Jan Van Autreve (1973) oorspronkelijk piloot, 
uitvinder, avonturier... wilde worden, startte deze 
licentiaat economie in 1997 als wetenschappelijk 
onderzoeker in de Vlerick Business School. Enkele jaren 
later ging hij aan de slag als financieel analist bij de 
Financieel Economische Tijd (nu: De Tijd) om vervolgens 
trader te worden bij KBC Securities. 

Jan maakte voor het eerst kennis met de 
verzekeringsmarkt toen hij in 2004 Chief Investment 
Officer werd bij Swiss Life Belgium. Bij de fusie van Swiss 
Life Belgium en Delta Lloyd kreeg hij de operationele 
verantwoordelijkheid van het bedrijf toegewezen als 
Chief Operating Officer. 

In 2010, stelde men hem de vraag ‘of hij de nieuwe CEO 
van Delta Lloyd Life wilde worden’. Jan was toen 37 jaar, 
en vader van twee jonge kindjes. Hij aanvaardde het 
aanbod. Het werd één van de sleutelmomenten in zijn 
carrière. 

5 jaar later verliet Jan, Delta Lloyd Life nadat hij het liet 
groeien tot een top 5 levensverzekeraar in België. Op 1 juli 
2016 werd hij aangesteld als CEO van NN Belgium. 
Hij timmerde verder aan het succes van de Belgische 
poot van het internationale NN Group en kreeg daarvoor 
het vertrouwen van Robin Spencer, toenmalig CEO Inter-

national Insurance van NN Group: ‘Jan heeft een solide 
kennis van België, zijn cultuur en de concurrentie in het 
verzekeringslandschap. Dankzij zijn ruime ervaring op 
het gebied van verzekeringen, bedrijfstransformatieskills 
en strategische inzicht is hij de ideale persoon om de on-
derneming doorheen de volgende ontwikkelingsfase te 
leiden.’ Jan voegt daar zelf graag aan toe dat hij dat ver-
trouwen ook dankt aan de skills en competenties van het 
sterke NN-team en dat hij energie en inspiratie haalt uit 
mensen, samenwerking en interactie. 

In 2017 nam NN Group Delta Lloyd Groep over. Ook in 
België bundelden beide de krachten en gingen ze verder 
als één bedrijf, onder de naam NN. Op 18 april 2017 werd 
Jan benoemd tot CEO van het gecombineerde bedrijf in 
België. Een bijzonder weerzien met het bedrijf waar hij 
amper een jaar eerder afscheid van nam. In zijn nieuwe 
rol staat hij in voor de succesvolle integratie van NN 
Belgium en Delta Lloyd Life tot één gecombineerde, 
sterke financiële dienstverlener in België die focust op 
bescherming (overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen) 
en pensioenopbouw in tak23. 

Samen met meer dan 700 medewerkers ambieert Jan 
van NN de meest persoonlijke verzekeraar van België te 
maken en staat er dan ook op om dat door te vertalen in 
een personeelsbeleid dat vertrekt vanuit respect voor de 
persoonlijke dromen, talenten en passies van mensen. 
Als zij ook binnen de kantoormuren aan de slag kunnen 
met hun eigen sterktes en ambities, brengt dit zowel 
onderneming als medewerkers naar een hoger niveau. In 
februari werden deze inspanningen beloond. NN kreeg 
toen het label ‘Top Employer’ toegewezen. 

Jan gelooft in NN: ‘Wij zijn méér dan een verzekeraar. We 
begrijpen onze klant en staan hem bij in zijn persoonlijk 
streven naar geluk dat uiteraard begint met financiële 
gemoedsrust.’ Groot geluk schuilt voor hem in kleine 
dingen, zoals het avondlijke spelletje kicker met zijn gezin 
als vast ritueel voor het slapengaan van de kinderen; 
mama en dochter tegen papa en zoon. Op de vraag waar 
hij binnen 15 jaar wil staan, antwoordt Jan Van Autreve 
alsnog het volgende: ‘Alles kan. Waar we terechtkomen 
dat zien we nog wel. Als het maar ergens is waar ik 
gezond en gelukkig ben en met een glimlach rondloop.’ 

Jan Van Autreve, CEO bij NN



Professor dr. Lieven Annemans is hoogleraar in de 
gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde van 
de Universiteit Gent. Met de huidige NN leerstoel en ‘het 
Nationaal Geluksonderzoek’ wil Annemans een antwoord 
bieden op de vraag ‘Wat maakt de Belg gelukkig?’. Het 
onderzoek vertrekt vanuit de verschillende 
levensdomeinen en bekijkt ook de persoonlijke 
kenmerken van de Belg waardoor een gedetailleerde 
geluksanalyse mogelijk is. Het geluksonderzoek is voor 
Annemans een nieuwe pijler in zijn wetenschappelijk 
curriculum dat de voorbije decennia hoofdzakelijk 
focuste op de link tussen economie en gezondheid. 

Professor dr. Lieven Annemans was acht jaar voorzitter 
van de Vlaamse Gezondheidsraad en president van de 
Internationale vereniging voor Farmaco-economie 
(ISPOR). Van 2000 tot 2003 was hij kabinetsmedewerker 
bij Frank Vandenbroucke. In 2013 en 2017 werd professor 
Annemans bekroond tot Laureaat van de Francqui 
leerstoel. Annemans schreef de boeken ‘De prijs van uw 
gezondheid’ (2014) en ‘Je geld of je leven in de 
gezondheidszorg’ (2016). Hij is ook auteur van meer dan 
250 internationale wetenschappelijke publicaties over 
gezondheidseconomie. 

Professor dr. Lieven Annemans, titularis leerstoel UGent



Soms weten mensen niet meer wat ze willen in het leven. 
Ze twijfelen aan hun job en zouden liever een nieuwe weg 
inslaan, maar ze weten vaak niet hoe. In dat geval kunnen 
zij rekenen op life planner Cynthia Ghysels (50). 

Cynthia is één van de weinige registered life planners in 
België. Meer dan ooit gelooft zij dat je door de aandacht 
voor je persoonlijke ontwikkeling een verschil kunt maken 
in je leven en dat van anderen. Haar passie voor 
persoonlijke ontwikkeling gaat helemaal terug tot haar 
jeugdjaren. Op haar 17e werd zij Belgisch kampioen 
kogelstoten. Na haar studie rechten heeft ze een mooie 
carrière van 22 jaar gehad bij verschillende bedrijven in 
de verzekeringswereld. Daar leerde ze dat een sterker 
inzicht in jezelf leidt naar een sterker leiderschap. 

Als alleenstaande moeder met 2 dochters heeft ze ervoor 
gekozen het leven te leiden dat bij haar past en haar 
passie helemaal tot uiting te brengen via haar eigen 
bedrijf. Zij maakt Life Planning, een methode om te 
ontdekken hoe je jouw eigen leven zinvol kan invullen en 
hoe je hierbij de juiste keuzes maakt, praktisch en 
concreet toepasbaar voor ondernemers, topsporters, 
bedrijven en hun leiders, die op zoek zijn naar persoonlijke 
groei en zakelijke effectiviteit. 

Op de Geluksblog leert Cynthia de Belgen hoe ze hun 
geluk in eigen handen kunnen nemen. Als gelukscoach 
geeft zij tips en reikt zij de middelen aan om de eerste 
stap naar een gelukkiger leven te zetten. Cynthia helpt 
Belgen op weg naar een leven vol goesting. 

Cynthia Ghysels, gelukscoach NN


