
Op wat voor wijze kan het geluk voor jongeren 

volgens jongeren worden vergroot?

Aan de hand van zes verschillende domeinen is aan jongeren gevraagd 
op wat voor manier GELUK volgens hen vergroot zou kunnen worden. 
Deze domeinen waren onderwijs, vrije tijd, sociale relaties, werk, 
gezondheid en wonen (op volgorde van hoogste naar laagste prioriteit 
volgens jongeren).  

Inspiratie Café  GELUK 

Vooraf

Op de internationale dag van geluk, dinsdag 20 maart 
2018, organiseerden we SAMEN MÉT DE JEUGD het 
Inspiratie Café over GELUK bij V39 in Tilburg. Tijdens 
deze zesde pizza-sessie werd samen mét 30 jongeren 
nagedacht en gesproken over het actuele jeugdthema 
GELUK. Wat betekent geluk voor jongeren? Waar voelen we ons gelukkig? Wat zijn 
voorwaarden voor geluk? En op wat voor wijze kunnen we ons geluk vergroten binnen  
de domeinen: werk, sociale relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen en onderwijs?

Het Inspiratie Café is een werkvorm van het jongeren-
participatienetwerk SAMEN MÉT DE JEUGD uit de  
regio Hart van Brabant.

Meer info? www.innovatienetwerkjeugd.nl 

meedenken?

meepraten?

meedoen?

16-23 jaar?

Dinsdag 20 maart 2018, vanaf 17:30 tot 20:30.

<24 jaar | Gratis entree bij aanmelding  

V39 - Veemarktstraat 39 in Tilburg

Hoe denken jongeren over...

Geluk

meedenken?

meepraten?

meedoen?

16-23 jaar?

Wat maakt ons gelukkig? Kunnen we ons geluk  

vergroten? Wat zijn voorwaarden voor geluk?  

En kunnen we onze omgeving hierop aanpassen?  

Hoe dan? Wat zou hiervoor moeten gebeuren,  

en wie hebben we hiervoor nodig?

WIL JIJ BIJ DEZE PIZZA-SESSIE ZIJN & MEEPRATEN 

OVER HET ONDERWERP?

MEER INFO 

facebook.com/samenmetdejeugd/

 
instagram.com/samenmetdejeugd/

 
innovatienetwerkjeugd.nl/activiteiten/

jongerennetwerk

Geluk

AANMELDEN VIA 

eventbrite.nl

 

- ‘’Ik voel me het meest gelukkig a
ls ik in het nu kan leven. 

  Bijvoorbeeld wanneer ik kan bewe
gen of wanneer ik  

muziek speel/luister.’’ 

- ‘’Ik voel me gelukkig als ik kan do
en wat ik ZELF graag  

wil en belangrijk vind.’’

- ‘’Het gevoel van veel ruimte, zoal
s natuur, maakt mij gelukkig.’’

- ‘’Plaatsen die veilig voor mij voele
n en goede herinneringen omhoog 

brengen geven mij een gevoel van g
eluk.’’

- ‘’Ik voel me gelukkig als ik kan e
n mag vertragen.’’

Wanneer voelen jongeren zich het meest gelukkig in de regio Hart van Brabant?

Geluk

Jongeren geven aan dat het onderwijs momenteel  

de grootste bepaler is in hun geluksgevoel. Op de 

vraag “Op wat voor manier zou het geluk binnen  

het onderwijs vergroot kunnen worden?’’,  

hadden zij de volgende ideeën:

Wat zou er volgens jongeren  

als eerst moeten gebeuren?
1.   Onderwijs  

- “Ik denk dat wanneer wij volledig zelf mogen kunnen bepalen vanaf leeftijd vier wat wij 
willen leren, dat het gevoel van geluk vergroot zal worden. School is zoveel meer dan een 
kennisconsumptie, anders kunnen we alles wel op Wikipedia opzoeken.’’ 

- “Leerlingen zouden écht gezien moeten worden in het onderwijs.’’ 

- “Kinderen en jongeren zouden op school moeten worden begeleid in het leren over 
zichzelf, over samenhorigheid, over acceptatie, over respect en over waardering door  
het delen van ervaringen en verhalen.’’

- “Er moet meer op maat worden gewerkt in het onderwijs. Ik vind dat er meer begeleiding 
moet komen bij de persoonlijke groei, waarbij deze begeleiding ook laagdrempelig, 
persoonlijk en gratis is.’’

- “Lessen in geluk werken niet als je er een cijfer voor krijgt. Jongeren moeten leren 
gelukkig te zijn met zichzelf en niet alleen met hun prestatie. Prestatiedruk voorkomen 
zou het geluk voor de jeugd kunnen vergroten.’’

1.  Procesmatig beoordelen: begeleid worden in het ontwikkelen van jezelf

Jongeren worden niet gelukkig als ze steeds moeten presteren en goede cijfers moeten halen. Het wordt dan 

meer een competitie tussen de leerlingen dan dat leerlingen zich focussen op hun ontwikkeling. Er moet in de 

beoordeling daarom meer gekeken worden naar de inzet en ontwikkeling van leerlingen in plaats van naar het 

uiteindelijke resultaat. 

2.  Vakken praktischer maken

In plaats van dat jongeren theorie toetsen maken, gaan zij in projectgroepjes aan de slag. Zo leren leerlingen ook 

zelf verantwoordelijkheid te nemen en ontwikkelen zij sociale competenties die je nodig hebt in leven. Daarbij is 

zo ook minder prestatiedruk voor de leerlingen, omdat er wordt gefocust op het leren met en van elkaar. 

3.  In gesprek gaan 

Voorlichting en in gesprek gaan met jongeren over thema’s uit 

bijvoorbeeld het Inspiratie Café. Leer jongeren over de wereld door 

ervaringen en verhalen te delen. Biedt hen nieuwe perspectieven in een 

vaste structuur waarin het dialoog centraal staat. We vinden het 

belangrijk om elkaar bewust te maken van verschillende bevindingen. 

2.  Vrije tijd

- “Geluk kan vergroot worden door anderen in de samenleving te helpen in je vrije tijd.’’

- “Er is teveel tijd voor dingen die moeten, en te weinig tijd om te niets te hoeven doen.  
We zouden van jongs af aan moeten leren om momenten waarop je niets hoeft te doen  
in te plannen.’’ 

3.  Sociale relaties 

- “Een vaak terugkerend thema was dat de mensen in je omgeving heel erg belangrijk zijn. 
Je sociale contacten zijn essentieel voor mijn geluk.’’

- “Het zou mij gelukkiger maken als het niet zou uitmaken of ik met een jonger of een 
meisje ga.’’ 

4.  Werk 

- “Momenteel lijkt alles gefocust op geld en status. Mijn droombaan navolgen zou mij veel 
geluk opleveren, maar waar in de maatschappij is de ruimte en de tijd om uit te vinden 
wat ik écht leuk vindt om te doen.’’ 

http://www.innovatienetwerkjeugd.nl

