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Levensverzekeraar NN reikt dit jaar voor het 
eerst de NN Geluksawards uit 
 
Brussel, 9 april 2019 -  Na het afronden van het Nationaal Geluksonderzoek, lanceert NN 
de allereerste NN Geluksawards voor organisaties en personen die het afgelopen jaar 
een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan ons geluk. Dankzij het wetenschappelijk 
onderzoek, uitgevoerd door de UGent, weten we vandaag dat geluk maakbaar is en 
welke domeinen het belangrijkste zijn voor ons maatschappelijk geluk. Met deze 
volgende stap wil NN initiatieven en personen stimuleren om ons bruto nationaal geluk te 
bevorderen. Daarom gaat NN volop op zoek naar organisaties en personen die het 
afgelopen jaar een verschil hebben gemaakt in onze levenstevredenheid. En dit in vier 
categorieën: de algemene NN Nationale Geluksaward, de NN Geluksaward Financieel 
Welzijn, de NN Geluksaward Gezondheid en de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar. 
Inschrijven kan nog tot en met 20 mei 2019. Een jury van experten zal op woensdag 16 
oktober de finale winnaars bekend maken.  
 
Geluk is maakbaar  
 
De voorbije jaren ging NN samen met UGent op zoek naar wat de Belg gelukkig maakt. 
Wat blijkt? Bijna 60% van ons geluk is maakbaar en kan dus beïnvloed worden door 
initiatieven die bijdragen aan ons geluk. Aangezien onze sociale relaties, onze gezondheid 
en onze financiële situatie de drie belangrijkste domeinen zijn voor onze 
levenstevredenheid, zijn organisaties die strijden tegen eenzaamheid, armoede of 
bijdragen aan onze mentale en fysieke gezondheid van groot belang voor ons geluk.  
 
Daarom gaat NN dit jaar op zoek naar opmerkelijke en relevante initiatieven die bijdragen 
aan ons bruto nationaal geluk. De beste inzendingen zullen bekroond worden met een NN 
Geluksaward, in de kijker gezet worden en ontvangen bovendien een symbolische geldprijs 
die ze kunnen inzetten voor hun acties rond geluk.   
 
Jan Van Autreve, CEO van NN: ‘We leggen vandaag als maatschappij heel vaak de focus 
op welvaart en minder op welzijn. Uiteraard is economische groei belangrijk, maar we 
moeten nog meer durven stilstaan bij wat we echt willen in het leven; geluk en gezondheid. 
Daarom vinden wij het bij NN belangrijk om organisaties en personen die dagelijks 
bijdragen aan het geluk van heel wat mensen in de kijker te zetten. Met de NN 
Geluksawards gaan we hiernaar op zoek. Zo willen we inspireren en uiteindelijk bijdragen 
aan een gelukkiger België.’ 
 
 

   
 
 
 



 

 
Een jury van experten 
 
De jury van de NN Geluksawards bestaat uit een team van relevante experten. Jan Van 
Autreve, CEO van NN, leidt de jury voor de award rond financieel welzijn. Koen Kas, 
gezondheidsfuturoloog, voert de jury aan voor de award rond gezondheid. Stephan Van 
den Broucke, professor psychologie aan de UCL, zal de jury voorzitten voor de 
gelukspersoonlijkheid van het jaar. En professor Lieven Annemans, die vorig jaar het 
Nationaal Geluksonderzoek leidde aan de UGent, zal de jury voor de algemene Nationale 
Geluksaward leiden.   
 
Schrijf je nu in! 
 
Inschrijven of anderen nomineren voor de allereerste NN Geluksawards kan tot en met 20 
mei 2019. De NN Geluksawards zullen worden uitgereikt op woensdag 16 oktober 2019.  
 
Meer informatie?  
 
https://gelukkigebelgen.be/nngeluksawards2019/ 
 
 
Perscontact 
 
Perscontact NN in België 
Annelore Van Herreweghe 
0494 17 02 00 
 
Over NN 
 
Als levensverzekeraar biedt NN bescherming door innovatieve oplossingen (invaliditeit en 
overlijden, pensioensparen en tak 23) en een breed netwerk van makelaars en partners in 
de banksector. NN telt 1,4 miljoen klanten in België en valt onder NN Group, een 
internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalpositie 
die actief is in 18 landen over de hele wereld. 
 
Als expert in beschermende verzekeringsproducten wil NN de meest persoonlijke 
verzekeraar van België worden. Iedereen is uniek op zijn eigen manier en dat verdient een 
persoonlijke benadering. Op die manier wil NN ook de Belgen helpen bij hun zoektocht naar 
een gezond(er) en gelukkig(er) leven. 
 
Voor meer informatie over NN: www.nn.be 
 

 


