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Drie Belgen genomineerd als  
NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019  
 
Brussel, 9 september 2019 -  Na het afronden van het Nationaal Geluksonderzoek zal NN op 
15 oktober de allereerste NN Geluksawards uitreiken. Hiermee wil NN organisaties en 
personen in de kijker zetten die het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben 
geleverd aan ons geluk. De NN Geluksawards worden uitgereikt in vier categorieën: de 
algemene NN Nationale Geluksaward, de NN Geluksaward Financieel Welzijn, de NN 
Geluksaward Gezondheid én de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar. En voor deze laatste 
categorie mag ook het publiek mee stemmen!  
Vandaag maakt de jury onder leiding van professor Lieven Annemans de drie 
genomineerden bekend voor de award van de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019: 
Griet Deca, Sigrid Voorspoels en Bruno Delepierre. Tot en met 22 september kan iedereen 
mee stemmen voor deze award via www.gelukkigebelgen.be.  
 
Drie Belgen dingen naar de titel van NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 
 
Uit de 119 inzendingen selecteerde de jury van de NN Geluksawards Griet Deca, Sigrid 
Voorspoels en Bruno Delepierre als kandidaten voor de NN Gelukspersoonlijkheid van het 
jaar 2019. Vanaf vandaag kan ook het publiek een stem uitbrengen. Het oordeel van het 
publiek zal bij de finale beslissing een even grote rol spelen als het advies van de jury.  
 
Griet Deca uit Lichtaart, Chief Happiness bij Tryangle: ‘Als je gelukkig bent op je werk dan 
heeft dat ook een grote invloed op je persoonlijk geluk. Mensen spenderen immers een groot 
deel van hun wakkere leven op het werk. Daarom zet ik me als Chief Happiness actief in om 
het werkgeluk van de Belg te verhogen. Als ik ervoor kan zorgen dat mensen na hun werk 
naar huis gaan met hun mondhoeken twee millimeter de hoogte in, dan ben ik gelukkig.’  
 

Sigrid Voorspoels uit Grobbendonk, ambassadeur van de campagne '30 dagen zonder 
klagen - Kies positief': ‘Ik wil mensen bewust maken van het feit dat we door een lach van 
hart tot hart allemaal ons positief steentje kunnen bijdragen aan een gelukkigere wereld. 
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk, maar ook mede-verantwoordelijk 
voor het welzijn van anderen. Ik wil mensen inspireren om te gaan voor wat hen echt 
gelukkig maakt, want het leven op zich is een waarde(n)vol geschenk.’ 

 
Bruno Delepierre uit Leuven, oprichter ‘Happonomy’: ‘Onze economie is een middel voor 
geluk, geen doel op zich.  Met Happonomy wil ik mensen in de eerste plaats doen nadenken 
over de rol van geld, werk en technologie in hun leven.  Daarnaast bouwen wij oplossingen 
voor een economisch systeem dat positief bijdraagt aan de verschillende facetten van 

   

 

 

 

http://www.gelukkigebelgen.be/


 

levenskwaliteit. Een economie die zorgt voor meer zekerheid en gezondheid, fairness, 
persoonlijke groei en duurzaamheid, dat is ons mikpunt.’   
 
Een jury van experten 
 
De jury van de NN Geluksawards bestaat uit een team van experten en wordt voorgezeten 
door professor Lieven Annemans, die het Nationaal Geluksonderzoek leidt aan de UGent. Hij 
wordt  binnen de jury ondersteund door de CEO van NN, Jan Van Autreve (categorie 
‘algemeen’), gezondheidsfuturoloog Koen Kas (categorie ‘gezondheid’), life planner Cynthia 
Ghysels (categorie ‘financieel welzijn’), professor psychologie aan de UCL Stephan Van den 
Broucke en psychologe Sylvie Loumaye (categorie ‘gelukspersoonlijkheid van het jaar’).  
 
Juryvoorzitter professor Lieven Annemans: ‘Uit het Nationaal Geluksonderzoek in 
samenwerking met NN is gebleken dat bijna 60% van ons geluk maakbaar is en beïnvloed kan 
worden door initiatieven of personen die bijdragen aan ons maatschappelijk geluk. Het is 
belangrijk dat we inzien dat een gelukkig leven leiden haalbaar is voor iedereen, als we er 
samen werk van maken. Met deze awards belonen we mensen die zich hiertoe engageren.’ 
 
Jurylid Jan Van Autreve, CEO van NN: ‘Het leven gaat om meer dan een job hebben en je 
bijdrage leveren aan de economie. Als er iets is wat iedereen belangrijk vindt, dan is het wel 
geluk. En het goede nieuws is: geluk is maakbaar. Deze zomer hebben we alle 119 inzendingen 
voor de NN Geluksawards met plezier doorgelezen. Stuk voor stuk hartverwarmende 
initiatieven die de aandacht verdienen. We hopen dat deze eerste editie van de NN 
Geluksawards ertoe kan bijdragen dat er nog meer aandacht komt in ons land voor welzijn en 
geluk. Op die manier willen we uiteindelijk bijdragen aan een gelukkiger België.’  
 
Stem nu op je favoriete NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 
 
Vanaf vandaag tot en met 22 september kan je stemmen voor je favoriete 
gelukspersoonlijkheid van het jaar via www.gelukkigebelgen.be. De winnaars van deze 
eerste editie van de NN Geluksawards worden bekend gemaakt op dinsdag 15 oktober 2019.  
 
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 1,6 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 
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