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Noblito, Racynes, NokNok en
Griet Deca gelukkige winnaars
van de eerste NN Geluksawards
Initiatieven die bijdragen aan ons nationaal geluk worden beloond
Brussel, 15 oktober 2019 – Noblito, Racynes, NokNok en Griet Deca zijn de winnaars van de
allereerste NN Geluksawards. Gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans, die de afgelopen
jaren het Nationaal Geluksonderzoek voerde aan de UGent, maakt vandaag samen met een jury van
experten de winnaars bekend uit 119 inzendingen in vier categorieën: de algemene NN Nationale
Geluksaward, de NN Geluksaward Financieel Welzijn, de NN Geluksaward Gezondheid en de NN
Gelukspersoonlijkheid van het jaar. Uit de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek die
levensverzekeraar NN op 20 maart bekendmaakte, bleek dat geluk voor een groot deel maakbaar is.
De jury koos dan ook voor initiatieven die impact hebben op die domeinen die een belangrijke invloed
hebben op het geluk in onze samenleving.
Noblito wint NN Nationale Geluksaward
Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN en
jurylid: ‘Noblito is een app die senioren met elkaar in
contact brengt. Noblito betekent letterlijk ‘vergeet me
niet’ en werkt aan verbinding als remedie tegen
eenzaamheid. Het digitale karakter van Noblito vergroot
het bereik, maar het is geen absolute must om digitaal
vaardig te zijn. Ook mantelzorgers, buren of vrienden
kunnen een profiel aanmaken voor de kwetsbare
persoon. Een fantastisch en noodzakelijk initiatief in een
land waar bijna de helft van de mensen zich eenzaam
voelt. Dat eenzaamheid een belangrijke impact heeft op
ons geluk, is dankzij het Nationaal Geluksonderzoek dat
we initieerden, wel duidelijk: het verviervoudigt onze
kansen om ongelukkig te zijn. Initiatieven zoals Noblito
kunnen het verschil maken.’
Andere genomineerden in deze categorie: Leg’s Go,
Sportpret (meer info, zie p. 3).

Patrick Dillen, oprichter Noblito (©Jan Crab, Xpair)

Jan Van Autreve: ‘Dat eenzaamheid een belangrijke impact heeft op ons geluk, is
dankzij het Nationaal Geluksonderzoek dat we initieerden, wel duidelijk: het
verviervoudigt onze kansen om ongelukkig te zijn. Initiatieven zoals Noblito kunnen
het verschil maken.’
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Racynes wint NN Geluksaward Financieel Welzijn
Cynthia Ghysels, Life Planner en jurylid: ‘De vele vrijwilligers van Racynes werken al 15 jaar aan een duurzaam project
tegen armoede. Voor een klein bedrag kunnen behoeftige gezinnen er terecht voor gezonde voeding. Ook jongeren
kunnen er tijdelijk onderdak vinden. Er is een schooltje waar kinderen kunnen aankloppen met huiswerk en er is sociale
tewerkstelling op het land en in de boomgaard… Zo werkt Racynes niet alleen aan financieel welzijn, maar ook aan de
eigenwaarde van de mensen die er langsgaan. Met deze award willen we ook alle andere gelijkaardige initiatieven in ons
land een pluim geven. Vandaag vallen of staan dergelijke initiatieven vaak bij de goodwill van individuen. Wordt het niet
dringend tijd om deze ook structureel vanuit de overheid te ondersteunen?’
Andere genomineerden in deze categorie: Happonomy, Financial Wellbeing Academy (meer info, zie p. 4).

NokNok wint NN Geluksaward Gezondheid
Koen Kas, gezondheidsfuturoloog en jurylid: ‘Voor mentaal welzijn geldt dezelfde regel als voor onze fysieke gezondheid:
er valt heel wat te winnen met preventie. NokNok.be is een interactief coaching platform om de veerkracht van jongeren
tussen 12 en 16 jaar te versterken, om later sterk en positief in het leven te staan. Het platform werd mee bedacht door
jongeren zelf. De ‘gamification’ van preventieve gezondheidszorg spreekt aan. Sinds de oprichting in maart werden al
meer dan 50.000 jongeren bereikt. Dit is dan ook een heel beloftevol initiatief. Dergelijke initiatieven zouden structureel
moeten aangeboden worden binnen het onderwijs.’
Andere genomineerden in deze categorie: Smile at Work, vzw Straatverplegers (meer info, zie p. 5).

Griet Deca is NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019
Stephan Vanden Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de UCL en jurylid: ‘Griet Deca ziet het als haar
persoonlijke missie om België op weg te helpen naar meer werkgeluk. Zo organiseerde ze dit jaar voor de tweede keer de
Week van het Werkgeluk. Haar enthousiasme en resultaten wisten naast de jury ook het grote publiek te overtuigen. Dit
was immers de enige award waarbij ook het publiek kon meestemmen. En Griet haalde een overtuigend resultaat met
meer dan 1000 stemmen. Een duidelijk signaal dat België nood heeft aan initiatieven voor welzijn op de werkvloer. Heel
wat Belgen ondergaan dagelijks te veel stress op het werk om gelukkig te kunnen zijn.’
Andere genomineerden in deze categorie: Sigrid Voorspoels en Bruno Delepierre (meer info, zie p. 6).

Juryvoorzitter Lieven Annemans (Gezondheids- en
welzijnseconoom, UGent) besluit: ‘Een belangrijke graadmeter
bij het beoordelen van de 119 inzendingen was de impact op ons
nationaal geluk. Alle genomineerden dragen op hun manier
substantieel bij aan een gelukkiger België. Noblito werkt aan
verbinding als remedie tegen eenzaamheid. Racynes heeft naast
een financieel doel ook heel duidelijk een sociale dimensie.
NokNok maakt onze jongeren veerkrachtiger en mentaal sterker.
En Griet Deca ziet het als haar missie om mensen meer
werkgeluk te bieden. Naast de winnaars zijn er nog twee
initiatieven die een bijzondere vermelding verdienen. De ‘Week
van de Verbondenheid’ van Bond Zonder Naam haalde het net
niet, maar is wel een prachtig initiatief tegen eenzaamheid. Ook
Bruno Delepierre verdient een speciale vermelding want hij werd
twee keer genomineerd als bezieler van ‘Happonomy’. Hij werkt
aan een economisch systeem dat gericht is op het bereiken van
een gelukkigere samenleving. En laat dat nu net ons streven zijn:
een samenleving creëren waar het gemiddelde geluk beduidend
hoger ligt dan vandaag.’
Lieven Annemans, Gezondheidseconoom UGent (©Jan Crab, Xpair)
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NN Nationale Geluksaward
Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN, zat de jury van de NN Nationale Geluksaward voor. Als
beschermingsexpert leidt en inspireert NN vandaag het debat rond gezondheid en geluk. De wetenschap dat je geluk in
grote mate kan beïnvloeden, heeft NN overtuigd om deze eerste editie van de NN Geluksawards te organiseren.
Jurylid Jan Van Autreve (CEO van NN): ‘De afgelopen twee
jaar hebben we de factoren die een belangrijke invloed hebben
op ons geluk uitgebreid in kaart gebracht met het Nationaal
Geluksonderzoek, onder leiding van professor Lieven Annemans
(UGent). De top drie van doorslaggevende factoren wordt
aangevoerd door onze sociale relaties. Daarom maken initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie een belangrijk verschil.
De gemiddelde Belg scoort vandaag met 5,78 op 10 ondermaats
op vlak van sociaal welzijn in de privé-situatie. Heel wat Belgen
voelen zich eenzaam, hebben niet het gevoel zichzelf te kunnen
zijn en ondervinden behoorlijk wat stress.
De hoofdwinnaar van de eerste NN Nationale Geluksaward,
Noblito, is een prachtig en concreet initiatief dat een remedie
kan bieden voor eenzaamheid bij senioren. Het is een soort
Facebook voor ouderen, met dat verschil dat je hier niet jezelf
centraal plaatst, maar wel een kwetsbare persoon. Andere
genomineerden zijn Leg’s Go en Sportpret. Leg’s Go helpt
mensen na het amputeren van een been dankzij sport en
sociaal contact opnieuw op weg naar geluk. En de vzw Sportpret richt zich met laagdrempelige sportactiviteiten op de meest
kwetsbare kinderen.’
Jan Van Autreve, CEO NN (©Jan Crab, Xpair)

Over winnaar Noblito
Noblito is een app die erop gericht is om senioren met elkaar in contact te brengen. De naam ‘Noblito’ betekent letterlijk
‘vergeet-me-niet’ en is een digitaal platform tegen eenzaamheid. Noblito is een atypisch digitaal platform, want erop
gericht om mensen van achter hun computer te halen en naar activiteiten of andere personen te leiden. Wie behoefte
heeft aan meer sociale contacten, kan zelf een profiel aanmaken of toestemming geven aan een goede vriend, buur of
mantelzorger. Je hoeft dus niet per se digitaal vaardig of actief te zijn om ermee aan de slag te gaan.

Over genomineerde Leg’s Go
De vzw Leg’s Go wil mensen waarvan één of twee benen geamputeerd werden opnieuw op weg helpen met de juiste
protheses of aangepast materiaal. Leg’s Go zorgt ervoor dat mensen die door een ingrijpende verandering minder mobiel
zijn, via sport opnieuw in beweging komen en in contact komen met anderen. Dat heeft niet alleen een positieve invloed
op hun gezondheid, maar ook op hun eigenwaarde en op die manier een dubbele impact op hun geluk.

Over genomineerde Sportpret
Sporten, bewegen en spelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en hier wil Sportpret verandering in brengen. Met een
laagdrempelig en gratis sport- en spelaanbod, geeft Sportpret kansen aan kinderen tussen 3 en 9 jaar in kwetsbare of
kansarme situaties om te bewegen en plezier te maken in Turnhout, Antwerpen en Sint-Niklaas. Ze sensibiliseren kinderen
bovendien rond het belang van gezonde voeding met tussendoortjes. Het belangrijkste doel van Sportpret: kinderen
gezonder en gelukkiger maken.
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NN Geluksaward – categorie Financieel
Welzijn
Cynthia Ghysels maakte deel uit van de jury voor de NN Geluksaward, categorie Financieel Welzijn. Ze is één van de
weinige geregistreerde Life Planners in België.
Jurylid Cynthia Ghysels (Life Planner): ‘Na hechte sociale relaties
en een goede gezondheid is geld de derde belangrijkste factor
voor ons geluk. Uit het Nationaal Geluksonderzoek bleek eerder
al dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22%
minder kans maken om ongelukkig te zijn. De sociale zekerheid in
België staat onder druk. De uitdaging van de vergrijzing is enorm.
Daarom zijn initiatieven die bijdragen aan meer financieel welzijn
in ons land van grote waarde.
De vzw Racynes, winnaar van deze eerste NN Geluksaward
Financieel Welzijn, werkt al 15 jaar aan een project tegen
armoede en uitsluiting. De vele vrijwilligers van Racynes
zetten zich dagelijks in op de sociale boerderij om honderden
behoeftige gezinnen te helpen. Zowel om goedkoop aan gezonde
en duurzame producten te komen, als om tijdelijk onderdak te
vinden of om huiswerk te maken en opleidingen te volgen. Op die
manier werkt Racynes niet alleen aan het financieel welzijn, maar
ook aan het sociaal welzijn en de eigenwaarde van honderden
mensen.

Cynthia Ghysels, Life Planner (©Jan Crab, Xpair)

Daarnaast nomineerden we ‘Happonomy’ als pioniers van het
creëren van een nieuw economisch systeem waar geluk centraal
staat. Ook de Financial Wellbeing Academy werd genomineerd.
Zij zetten in op financiële educatie en financieel zelfvertrouwen;
belangrijke pijlers voor ons geluk.’

Over winnaar Racynes
De vrijwilligers van Racynes werken aan een project tegen armoede en sociale uitsluiting. Op de boerderij in Oupeye wordt
voor een klein bedrag gezonde voeding verkocht. Jongeren die in de knoop liggen met hun familie kunnen er goedkoop
onderdak vinden. Er is een schooltje waar kinderen gratis terecht kunnen voor hun huiswerk. En er worden opleidingen
aangeboden voor wie opnieuw aansluiting wil vinden bij de arbeidsmarkt. Elke activiteit heeft zijn nut. Wie in de moestuin
werkt, bijvoorbeeld, levert een bijdrage aan het menu in het restaurant. De filosofie van Racynes vertrekt vanuit respect
voor duurzame ontwikkeling.

Over genomineerde Happonomy
‘Happonomy’, happiness en economy in één woord geduwd, werkt aan innoverende economische oplossingen die
vertrekken vanuit belangrijke thema’s voor onze levenskwaliteit: zekerheid, fysieke en mentale gezondheid, relaties maar
ook betekenis en duurzaamheid. De drijvende kracht achter ‘Happonomy’ is Bruno Delepierre, één van de pioniers in
België als het gaat over het creëren van een economisch systeem dat afgestemd is op ons geluk.

Over genomineerde Financial Wellbeing Academy
De Financial Wellbeing Academy werkt aan het financieel welzijn en zelfvertrouwen van particulieren, zelfstandigen en
bedrijven. Door kennis op te doen, erover te spreken en ervaringen te delen zorgt de Financial Wellbeing Academy ervoor
dat mensen gemotiveerd worden om hun financieel huishouden aan te pakken en een levensplan op te maken waarbij de
duidelijke focus ligt op het waarmaken van je (financiële) doelen.
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NN Geluksaward – categorie
Gezondheid
Gezondheidsfuturoloog Koen Kas voerde de jury aan voor de categorie gezondheid. Koen Kas is ondernemer, auteur,
biomedicus, gastprofessor en visionair. Hij droomt van een wereld waarin kinderen nooit meer ziek worden.
Jurylid Koen Kas (gezondheidsfuturoloog): ‘We hebben in België
nog heel wat te leren wanneer het gaat over preventieve
gezondheidszorg. Vandaag gaan we naar een dokter als we ziek
worden. Dankzij nieuwe digitale technologieën kunnen we
patiënten constant opvolgen. De preventieve en
gepersonaliseerde gezondheidszorg wordt de toekomst.
De winnaar van de NN Geluksaward Gezondheid ‘NokNok’ van
het Vlaams Instituut Gezond Leven illustreert deze trend. Een
interactief platform voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die zich
niet helemaal goed in hun vel voelen. Het is een excellent voorbeeld van ‘gamification’ toegepast op de digitale en preventieve
gezondheidszorg. En het werkt. Want op korte tijd hebben ze
al 50.000 jongeren bereikt. De lachcoach van ‘Smile at Work’
haalde het net niet. Met lachsessies en lachworkshops zorgen
ze voor gelukkigere werknemers. Een initiatief dat op grote
schaal best wat impact kan hebben. De derde genomineerde is
de vzw Straatverplegers die daklozen in Brussel helpt. Dakloosheid is één van de grootste gezondheidsrisico’s. In Amerika
moeten sommige staten daklozen verplicht van straat halen
als een dokter kan aantonen dat hun gezondheidsprobleem te
wijten is aan dakloosheid.’
Koen Kas, Gezondheidsfuturoloog (©Jan Crab, Xpair)

Over winnaar NokNok
Op de Internationale Dag van het Geluk in maart lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven een gloednieuw interactief
coaching platform op www.noknok.be. NokNok is de site voor jongeren van 12 tot 16 jaar die zich goed of beter in hun vel
willen voelen. Jongeren kunnen er hun veerkracht versterken aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde informatie,
opdrachten en tips. De sterkte van het platform? Jongeren kunnen er zelf – op een speelse en laagdrempelige manier –
vaardigheden inoefenen om sterk en positief in het leven te staan. Zo kunnen ze zich beter in hun vel voelen en ook in de
toekomst beter omgaan met tegenslagen of moeilijke periodes.

Over genomineerde Smile at Work
De lachcoach van Smile at Work wil alle Belgen motiveren om meer te lachen in het leven. Vandaag gaf hij al lachsessies
aan meer dan 10.000 deelnemers uit bedrijven en organisaties. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat lachen
helpt om negatieve stress om te zetten in positieve stress. En gelukkige werknemers zijn productieve werknemers die het
bedrijf en de organisatie een positieve uitstraling geven. Lachende werknemers bereiken meer,
lijden minder aan stress en zijn minder ziek.

Over genomineerde Straatverplegers
De vzw Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die de ambitie heeft om het probleem van de dakloosheid
in Brussel op te lossen. Leven op straat is keihard, risicovol en het ondermijnt je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De gemiddelde levensverwachting van een dakloze is 47 jaar, tegenover een normale levensverwachting van 80 jaar in
België. De straatverplegers zoeken oplossingen om de meest kwetsbare daklozen van straat te halen om zo hun gezondheid te beschermen. Dankzij intense samenwerkingen met andere sociale en medische organisaties zorgen ze voor
duurzame huisvesting met de gepaste hygiëne.
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NN Gelukspersoonlijkheid van het
jaar 2019
Het duo Stephan Van den Broucke (hoogleraar gezondheidspsychologie aan de UCL) en psychologe en seksuologe Sylvie
Loumaye voerden samen de jury aan van de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019.
Jurylid Stephan Van den Broucke (hoogleraar gezondheidspsychologie aan de UCL): ‘De award van de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar verschilt van de andere categorieën. Hiermee
willen we geen organisatie, maar wel personen die het verschil
maken in de kijker zetten. Dit is ook de enige award waar de stem
van het publiek voor 50% meetelde. Tussen 9 september en 22
september kon iedereen mee stemmen op hun favoriete kandidaat
via gelukkigebelgen.be. In totaal hebben meer dan 2000 Belgen
hun stem uitgebracht.

Stephan Van den Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie UCL
(©Jan Crab, Xpair)

Griet Deca zet zich elke dag als ‘Chief Happiness’ actief in voor
het werkgeluk van haar collega’s bij Tryangle, een bedrijf dat inzet
op welzijn op het werk. Samen met haar team wil ze tegen 2025
bovendien één miljoen en één mensen begeleid hebben naar meer
werkgeluk. Want geluk op het werk maakt bijna één vijfde (18%)
van ons geluk uit. Met haar gedrevenheid wist ze niet alleen de
jury, maar ook meer dan 1000 Belgen te overtuigen om op haar
te stemmen. Bruno Delepierre, de bezieler van‘Happonomy’ verdiende de tweede nominatie. Hij is één van de pioniers in België
om een economisch systeem te bedenken dat afgestemd is op
ons geluk. Tot slot werd ook Sigrid Voorspoels genomineerd als
ambassadeur van de campagne ‘30 dagen zonder klagen - Kies
positief’.’

Over winnaar Griet Deca
Griet is ‘Chief Happiness’ bij Tryangle. Elk jaar organiseert ze samen met haar team de Belgische editie van de Week van
het Werkgeluk. Een uniek initiatief dat bedrijven stimuleert om meer in te zetten op werkgeluk en hen bewust maakt van
de voordelen van gelukkige werknemers. De effecten hiervan beperken zich niet tot deze ene week, maar blijven verder
gelden doorheen het volledige jaar. Daarnaast draagt Griet haar missie ook de rest van het jaar uit, zowel binnen als
buiten haar eigen bedrijf. ’

Over genomineerde Bruno Delepierre
Bruno Delepierre is één van de pioniers in België als het gaat over het creëren van een economisch systeem dat
afgestemd is op ons geluk. In 2016 schreef hij een economisch kookboek voor geluk, vandaag is hij de drijvende kracht
achter de beweging rond economie en levenskwaliteit die zich verzamelt onder de naam ‘Happonomy’, happiness en
economy in één woord geduwd. Met Happonomy werkt Bruno aan innoverende economische oplossingen die vertrekken
vanuit belangrijke thema’s voor onze levenskwaliteit, zekerheid, fysieke en mentale gezondheid, relaties maar ook
betekenis en duurzaamheid.

Over genomineerde Sigrid Voorspoels
Sigrid Voorspoels is ambassadeur van de campagne ‘30 dagen zonder klagen - Kies positief’. Meer geluk begint volgens
Sigrid in de eerste plaats bij onszelf. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen geluk, maar ook medeverantwoordelijk voor het welzijn van anderen. Innerlijke rust en meditatie zorgen volgens Sigrid voor een betere relatie
met onszelf en daardoor ook voor betere sociale relaties met anderen. Sigrid wil mensen inspireren om te gaan voor wat
hen echt gelukkig maakt, want het leven op zich is volgens haar een waarde(n)vol geschenk.
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Over het Nationaal Geluksonderzoek
Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger
dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat
is de impact van goede sociale relaties?
Dankzij het Nationaal Geluksonderzoek van UGent komen de Belgen te weten
wat hen gelukkig maakt, maar vooral hoe onze samenleving kan werken aan
een grotere levenstevredenheid voor iedereen. Tussen maart 2018 en maart
2019 maakte professor dr. Lieven Annemans, titularis van deze NN leerstoel,
op geregelde tijdstippen resultaten uit het onderzoek bekend. De onderzoekers
vertrokken steeds vanuit die specifieke levensdomeinen die het geluk van de
Belg mee bepalen. Denk hierbij aan sociale relaties, onderwijs en opvoeding of
gezondheid. In totaal namen 3770 mensen deel aan de studie.
Download hier het persbericht met de belangrijkste resultaten uit het Nationaal
Geluksonderzoek.

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 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale
verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende 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
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