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Bijna 9 op de 10 Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen gelukkig te zijn. Dit
aandeel is door de jaren heen zeer stabiel. Mensen met een Nederlandse achtergrond
zeggen vaker gelukkig te zijn dan mensen met een niet-westerse migratie
achtergrond. Naast het hebben van een partner, een als goed ervaren gezondheid,
vertrouwen in instanties en mensen en de mate van contact met vrienden, zijn ook
persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het gerapporteerde geluksniveau van
mensen. Volgens dit onderzoek is de kans groter dat mensen zeggen gelukkig te zijn
naarmate zij ook extraverter en emotioneel stabieler zijn. Ook andere persoonlijk
heidskenmerken, zoals altruïsme (onbaatzuchtigheid) en consciëntieusheid (eerlijken zorgvuldigheid), blijken een positief verband met de mate van gerapporteerd
geluk te hebben. Dit heeft onder andere te maken met omgevingsfactoren zoals het
huishoudensinkomen en het hebben van een partner en met de levenshouding die
mensen hebben, zoals veel vertrouwen in de medemens.

1. Inleiding
Geluk verwijst in de literatuur vaak naar iemands eigen beoordeling van hoe hij of zij zich
voelt. De aandacht voor het vergroten van geluk is de laatste jaren sterk toegenomen,
mede doordat een hoge mate van geluk op zowel individueel als nationaal niveau veel
voordelen heeft. Zo hebben gelukkige mensen over het algemeen een betere gezondheid
dan mensen die niet gelukkig zijn (Veenhoven, 2008). Daarnaast toont onderzoek aan dat
gelukkige mensen creatiever en productiever zijn (Oswald, Proto en Sgroi, 2015), minder
lang en snel werkloos zijn (Lyubomirsky, King en Diener, 2005) en socialer gedrag vertonen
(Aknin, Dunn en Norton, 2012). Deze voordelen van geluk beïnvloeden uiteindelijk de
maatschappij als geheel (Diener, Kesebir en Lucas, 2008). Geluk kan op veel aspecten van
het leven als een opwaartse spiraal werken; bepaalde aspecten van het leven worden door
geluk veroorzaakt, maar vergroten op hun beurt ook het geluk. Zo zouden bijvoorbeeld
goede sociale relaties het geluk van een persoon vergroten en deze grotere mate van
geluk zou weer tot betere relaties leiden (Lyubomirsky et al., 2005).
Onderzoek toont aan dat geluk onder andere positief gerelateerd is aan omgevings
kenmerken, zoals het hebben van een vaste partner, betaald werk, huishoudensinkomen
en een als goed ervaren gezondheid. Daarnaast blijken meer intentionele gedragingen en
opvattingen, zoals het regelmatig hebben van contact met familie, vrienden en buren, een
hoge mate van vertrouwen in instanties en in anderen en een regelmatige deelname aan
verenigingsactiviteiten, ook positief samen te hangen met het geluksniveau van mensen
(Van Beuningen en Kloosterman, 2011). Een deel van deze omgevingskenmerken en
intentionele activiteiten zijn tot op zekere hoogte te beïnvloeden door beleid en kunnen
daardoor mogelijk (indirect) geluk beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt echter ook dat geluk
minder maakbaar is dan vaak gedacht wordt. Het geluksniveau hangt namelijk niet alleen
samen met bepaalde omgevingskenmerken of activiteiten, maar wordt ook bepaald door
iemands persoonlijkheid. En iemands persoonlijkheid is lastig te beïnvloeden (Steel,
Schmidt en Shultz, 2008).
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In het huidige onderzoek zijn, voortbouwend op eerdere onderzoeken van het CBS (Van
Beuningen en Kloosterman, 2011; Coumans en de Witt, 2018), naast demografische
kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten, ook persoonlijkheids
kenmerken (kader 1) meegenomen om verschillen tussen mensen in geluk te verklaren.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in factoren die samenhangen met
geluk en om na te gaan welke rol persoonlijkheidskenmerken hierin spelen.
Het is de verwachting dat persoonlijkheid zowel directe als indirecte verschillen in geluk
kan verklaren. Bij een direct verband is er een rechtstreeks verband tussen een
persoonlijkheidsstructuur en geluk. Bij een indirect verband hangt een bepaalde
persoonlijkheidstrek samen met bijvoorbeeld bepaald gedrag van mensen, dat op zijn
beurt weer samenhangt met de mate van geluk. Zo gaan meer extraverte personen
bijvoorbeeld vaker op pad en komen ze vaker in contact met anderen. Uit onderzoek is
bekend dat sociale contacten positief samenhangen met geluk. Een hogere mate van
extraversie kan daardoor indirect zorgen voor een grotere mate van geluk.

Big Five-persoonlijkheidskenmerken
De vijf persoonlijkheidskenmerken zijn brede begrippen en omvatten elk meerdere
verschillende facetten (Costa en McCrae, 1992):
Extraversie omvat de facetten hartelijkheid, sociabiliteit, dominantie, energie,
avonturisme en vrolijkheid.
Neuroticisme omvat de facetten angst, ergernis, depressie, schaamte, impulsiviteit en
kwetsbaarheid.
Altruïsme omvat de facetten vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid,
inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven.
Consciëntieusheid omvat de facetten doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid,
ambitie, zelfdiscipline en bedachtzaamheid.
Openheid omvat de facetten fantasie, esthetiek, gevoelens, veranderingen, ideeën en
waarden.

De verwachting is dat vooral extraversie en neuroticisme een directe relatie hebben met
geluk. In de literatuur worden deze kenmerken direct in verband gebracht met het
geluksniveau van mensen, omdat deze persoonlijkheidskenmerken bepalen in hoeverre
mensen gevoelig zijn voor positieve en negatieve emoties. Het brein van meer extraverte
personen zorgt ervoor dat zij meer positieve emoties uit bepaalde situaties kunnen halen
en positieve emoties sterker ervaren dan hun meer introverte tegenpolen. Dat zorgt naar
verwachting voor een hogere mate van ervaren geluk. Mensen die hoog scoren op
neuroticisme zijn gevoeliger voor negatieve emoties en reageren op bepaalde situaties
sneller met depressieve gevoelens, angst en stress. Dat zorgt voor een lagere mate van
geluk (Lucas en Diener, 2009). Altruïsme, consciëntieusheid en openheid worden in de
literatuur niet direct in verband gebracht met geluk. Deze kenmerken zorgen er namelijk
niet per se voor dat mensen positieve of negatieve emoties sterker kunnen ervaren,
waardoor ze naar verwachting geen directe invloed op geluksgevoelens hebben.
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In de literatuur worden wel alle persoonlijkheidskenmerken van de Big Five (kader 1)
indirect in verband gebracht met geluk. Iemands persoonlijkheid heeft invloed op de
situaties waarin mensen terecht komen; die situaties kunnen vervolgens het geluk
vergroten of verkleinen (McCrae en Costa, 1991). Meer extraverte en/of open mensen zijn
vaak naar buiten gericht, hebben vaak contact met anderen en zijn daardoor mogelijk
gelukkiger dan mensen die minder extravert en/of open zijn. Meer altruïstische mensen
zouden door hun meer zorgzame, hulpvaardige gedrag en empathische vermogen beter in
staat zijn goede sociale contacten te ontwikkelen en behouden en daardoor gelukkiger
zijn. Mensen die meer neurotisch zijn, zijn sneller geneigd sociale situaties te vermijden en
hebben minder goede emotionele vaardigheden om relaties te kunnen onderhouden.
Hierdoor hebben ze een kleinere kans om gelukkig te zijn. Omdat altruïsme, consciëntieus
heid en openheid niet op een directe manier in verband worden gebracht met geluks
gevoelens, is het aannemelijk dat het verband tussen deze kenmerken en geluk verdwijnt
wanneer rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld sociale contacten. Iemands
persoonlijkheid kan ook invloed hebben op bijvoorbeeld het hebben van een baan, het
vertrouwen in mensen, het algehele onveiligheidsgevoel en het al dan niet verrichten van
vrijwilligerswerk. Dat zijn allemaal factoren die samenhangen met het geluksniveau.
Met meervoudige logistische regressieanalyses is nagegaan in hoeverre persoonlijk
heidskenmerken zijn gerelateerd aan geluk in vergelijking met demografische kenmerken,
omgevingskenmerken en intentionele activiteiten. Vervolgens is nagegaan of verschillen in
geluk door persoonlijkheidskenmerken blijven bestaan wanneer rekening wordt gehouden
met verschillen in demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele
activiteiten. Zo kan bekeken worden of persoonlijkheidsstructuren op een directe wijze
samenhangen met geluk, of vooral verklaard worden door andere kenmerken, dus op
indirecte wijze. Deze andere kenmerken worden meegenomen omdat uit eerder onderzoek
is gebleken dat demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele
activiteiten gerelateerd zijn aan geluk en daarmee de relatie tussen persoonlijkheid en
geluk kunnen beïnvloeden (Van Beuningen en Kloosterman, 2011; Van Beuningen, 2018).
Door middel van meervoudige logistische regressieanalyses wordt tevens nagegaan in
welke mate persoonlijkheidskenmerken, demografische kenmerken, omgevingskenmerken
en intentionele kenmerken bijdragen aan de verklaring van verschillen in geluk.
Geluk is in dit onderzoek gemeten met een tienpuntsschaal, waarbij respondenten aan
konden geven in welke mate zij zichzelf een gelukkig mens vinden. Een 1 staat voor
volledig ongelukkig en een 10 voor volledig gelukkig. Geluk verwijst daarbij alleen naar de
gevoelsmatige en niet de cognitieve evaluatie van iemands eigen leven. Geslacht, leeftijd
en migratieachtergrond van de respondent zijn meegenomen om demografische
kenmerken te meten. Omgevingskenmerken en intentionele activiteiten zijn onder andere
gemeten met het gestandaardiseerde huishoudensinkomen, ervaren gezondheid,
woonsituatie, contactfrequentie met vrienden, familie en buren en politieke interesse. In
de bijlage worden de overige kenmerken beschreven.
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Voor het meten van persoonlijkheidskenmerken is gebruik gemaakt van een verkorte versie
(kader 2) van de Big Five Inventory (BFI). De Big Five is een veel gebruikte methode en
maakt onderscheid in de volgende kenmerken: altruïsme, openheid, consciëntieusheid,
extraversie en neuroticisme (McCrae en John, 1992; John, Naumann en Soto, 2008).
Altruïsme verwijst naar de mate waarin mensen goed met elkaar op kunnen schieten
en de kwaliteit van sociale relaties. Dit persoonlijkheidskenmerk zet een sociale en
gemeenschapsgerichte oriëntatie — gekenmerkt door warmte, empathie en vertrouwen –
af tegen een meer vijandige afwerende instelling. Openheid beschrijft de breedte, diepte,
originaliteit en complexiteit van het mentale en experimentele leven van iemand. Het
kenmerk verwijst naar de mate van creativiteit en avontuurlijk gedrag. Consciëntieusheid
beschrijft de mate van doelgerichtheid en efficiënt gedrag. Naarmate mensen
consciëntieuzer zijn, zijn zij georganiseerder, plannen meer vooruit en werken
gedetailleerd en nauwkeurig. Extraversie kenmerkt zich door spraakzaamheid,
hartelijkheid, assertiviteit en kwantiteit en intensiteit van sociale situaties. Extraverten zijn
naar buiten gericht en krijgen energie van sociale situaties. Mensen die extraversie in
mindere mate bezitten, die introverter zijn, zijn terughoudender en sociale situaties kosten
hen juist energie. Neuroticisme verwijst naar de manier waarop mensen met uitdagingen
en stress omgaan. Daarbij wordt emotionele stabiliteit en gelijkmoedigheid afgezet tegen
emotionele instabiliteit, waaronder bijvoorbeeld angsten, zenuwachtigheid en gevoelens
van verdriet of spanning (McCrae en John, 1992; John et al., 2008).

Meten van de Big Five-persoonlijkheidskenmerken
Persoonlijkheidskenmerken zijn in 2016 in het onderzoek Sociale Samenhang en
Welzijn gemeten aan de hand van de verkorte vertaalde versie van de Big Five
Inventory (John, Donahue en Kentle, 1991; Denissen, Geenen, Van Aken, Gosling en
Potter, 2008): De Big Five Inventory Short (BFI-S) (Gerlitz en Schupp, 2005; Hahn,
Gottschling en Spinath, 2012). Deze verkorte versie is ontwikkeld om persoonlijkheid
in grote onderzoeken te kunnen meten, waarbij de vijf persoonlijkheidskenmerken
elk door drie items worden gemeten. Deze verkorte versie meet de persoonlijkheids
kenmerken niet in dezelfde mate van detail als de oorspronkelijke vragenlijst.
Omwille van de grote vraag naar handzame meetinstrumenten die zicht geven
op de persoonlijkheidskenmerken van iemand, is deze verkorte versie van de
vragenlijst ontwikkeld. Deze is niet bedoeld om uitvoerig onderzoek te doen naar de
persoonlijkheid van mensen, maar kan wel worden gebruikt om een beeld van de
persoonlijkheidskenmerken te krijgen.
Onderstaande stellingen zijn voorgelegd aan de respondenten met de vraag:
‘Kunt u telkens aangeven in hoeverre u de eigenschappen bij u vindt passen?’. De
antwoordcategorieën zijn: helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens/niet mee
oneens, mee oneens en helemaal mee oneens.
Altruïsme
Ik zie mijzelf als iemand die soms grof tegen anderen is*
Ik zie mijzelf als iemand die vergevingsgezind is
Ik zie mijzelf als iemand die attent en aardig is voor bijna iedereen
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Openheid
Ik zie mijzelf als iemand die origineel is, met nieuwe ideeën komt
Ik zie mijzelf als iemand die waarde hecht aan kunstzinnige ervaringen
Ik zie mijzelf als iemand die een levendige fantasie heeft
Consciëntieusheid
Ik zie mijzelf als iemand die grondig te werk gaat
Ik zie mijzelf als iemand die geneigd is lui te zijn*
Ik zie mijzelf als iemand die dingen efficiënt doet
Extraversie
Ik zie mijzelf als iemand die spraakzaam is
Ik zie mijzelf als iemand die hartelijk, een gezelschapsmens is
Ik zie mijzelf als iemand die terughoudend is*
Neuroticisme
Ik zie mijzelf als iemand die gemakkelijk zenuwachtig wordt
Ik zie mijzelf als iemand die zich veel zorgen maakt
Ik zie mijzelf als iemand die ontspannen is, goed met stress kan omgaan*
Voor elke stelling krijgen respondenten een score tussen 1 (helemaal mee eens)
en 5 (helemaal mee oneens). Per persoonlijkheidskenmerk zijn er drie vragen. De
gemiddelde score van deze vragen bepaalt de mate waarin iemand een kenmerk
bezit. Hoe hoger de score, hoe hoger de mate waarin iemand aan het betreffende
kenmerk voldoet. Een aantal stellingen zijn negatief geformuleerd om te voorkomen
dat mensen ‘automatisch’ dezelfde antwoorden geven. Deze stellingen zijn hierboven
gekenmerkt met een sterretje (*). Een hoge score op een van deze stellingen betekent
dat iemand een lage mate van het desbetreffende kenmerk heeft. Deze stellingen
zijn gehercodeerd, zodat een hoge score op een van deze stellingen betekent dat de
respondent hoog scoort op het betreffende kenmerk.

2. Resultaten
Allereerst zal besproken worden in hoeverre demografische kenmerken, omgevings
kenmerken en intentionele kenmerken bijdragen aan verschillen in geluk. Vervolgens
wordt de relatie tussen persoonlijkheidsstructuren en geluk besproken. Daarna wordt
besproken in hoeverre verbanden tussen persoonlijkheidsstructuren en geluk blijven
bestaan wanneer gecorrigeerd wordt voor verschillen in de overige kenmerken. Tot slot is
gekeken in welke mate persoonlijkheidskenmerken, demografische kenmerken,
omgevingskenmerken en intentionele activiteiten verschillen in geluk verklaren.
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Gelukkiger met partner, goede gezondheid en hoger inkomen
In 2016 gaf 88 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder aan zichzelf
een gelukkig mens te vinden. Demografische kenmerken blijken niet sterk samen te
hangen met geluk. Er zijn geen verschillen in het aandeel gelukkigen tussen mannen,
vrouwen en de verschillende leeftijdscategorieën. Het aandeel gelukkigen verschilt wel
naar migratieachtergrond. Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker gelukkig
(90 procent) dan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (81 procent). Het
aandeel gelukkigen met een westerse migratieachtergrond verschilt niet van dat van
mensen met een Nederlandse achtergrond.
Het aandeel gelukkigen verschilt ook naar onderwijsniveau. Hoogopgeleiden geven vaker
aan zichzelf een gelukkig mens te vinden (93 procent) dan laagopgeleiden (85 procent).
Het aandeel gelukkigen onder middelbaar opgeleiden is 88 procent. Deze verschillen
verdwijnen echter wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in ervaren
gezondheid, inkomen en regelmatig op vakantie gaan. Mensen met een (zeer) goede
gezondheid zijn vaker gelukkig (94 procent) dan mensen die een (zeer) slechte gezondheid
ervaren (58 procent), en mensen met een inkomen in de hoogste drie inkomenskwartielen
zijn vaker gelukkig (87–94 procent) dan mensen in het laagste inkomenskwartiel
(79 procent). Dit is deels te verklaren doordat zij meer geld hebben om bijvoorbeeld
regelmatig op vakantie te gaan. Daarnaast geven personen met een partner vaker aan
gelukkig te zijn (92 procent) dan personen die geen partner hebben (80 procent).
Ook de mate van contact die mensen hebben met familie, vrienden en buren zorgt voor
een verschil in het aandeel gelukkigen. Van de mensen die zelden of nooit contact met
vrienden hebben, is 65 procent gelukkig tegenover 90 procent van degenen die dagelijks
contact hebben met vrienden. Voor contact met familie is dit respectievelijk 69 en
90 procent en voor contact met buren 81 en 89 procent. Het aandeel gelukkigen naar
contact met familie en buren verschilt niet significant meer wanneer rekening wordt
gehouden met de contactfrequentie met vrienden en vertrouwen in instanties en de

2.1 Gelukkigen naar vertrouwen, contact met vrienden en
gezondheid
Vertrouwen in instanties
Veel vertrouwen
Niet zo veel vertrouwen
Helemaal geen vertrouwen
Contact met vrienden
Dagelĳks
Minstens 1x per week, maar niet dagelĳks
Minstens 1x per maand, maar niet wekelĳks
Minder dan 1x per maand
Zelden of nooit
Ervaren gezondheid
Zeer goed
Goed
Gaat wel
(Zeer) slecht
0
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40
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80
100
% personen van 15 jaar of ouder
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medemens. Een verklaring hiervoor is dat vertrouwen in anderen nodig is om contacten
aan te gaan en daardoor inherent is aan de contactfrequentie met buren. Dat vertrouwen
positief bijdraagt aan geluk is ook te zien aan het verschil in het aandeel gelukkigen.
Naarmate men meer vertrouwen in instanties en de medemens heeft, neemt het aandeel
gelukkigen toe.
Verband tussen persoonlijkheid en geluk
Persoonlijkheidskenmerken blijken volgens verwachting een rol te spelen in de verklaring
van verschillen in geluk. Mensen die hoog scoren op neuroticisme geven aan dat ze minder
gelukkig zijn dan mensen die laag scoren op neuroticisme. Voor mensen die een hoge mate
van altruïsme, openheid, consciëntieusheid en extraversie bezitten, geldt het tegenover
gestelde. Zij geven hun mate van geluk gemiddeld een hoger cijfer dan degene die minder
van deze kenmerken bezitten.
Andersom scoren gelukkigen op alle persoonlijkheidskenmerken net iets hoger dan de
anderen, behalve op neuroticisme. Gelukkige mensen scoren een gemiddelde van 2,7 op
de schaal van neuroticisme, tegenover 3,3 voor de anderen.

2.2 Gelukkigen naar persoonlijkheidskenmerken
% personen van 15 jaar of ouder
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Direct verband tussen extraversie en geluk
Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in persoonlijkheidskenmerken,
demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten verdwijnt de
directe relatie tussen openheid, altruïsme, consciëntieusheid en geluk.
Openheid is positief gerelateerd aan geluk, maar wanneer gecontroleerd wordt voor de
overige persoonlijkheidskenmerken blijkt er geen directe relatie meer tussen openheid en
geluk te zijn. Een verklaring hiervoor is dat openheid op bepaalde punten overlapt met
andere persoonlijkheidskenmerken. Zo bezitten veel mensen dezelfde mate van extraversie
en openheid.
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Naarmate mensen altruïstischer en consciëntieuzer zijn, hebben zij een grotere kans
om gelukkig te zijn, maar dit wordt volledig verklaard door omgevingskenmerken en
intentionele activiteiten.
De directe relatie tussen consciëntieusheid en geluk verdwijnt wanneer omgevings
kenmerken aan het model worden toegevoegd. Dat consciëntieuzere mensen vaker
gelukkig zeggen te zijn, wordt verklaard doordat zij over het algemeen een hoger
opleidingsniveau en huishoudensinkomen hebben, een betere gezondheid ervaren en
vaker een partner hebben.
De directe relatie tussen altruïsme en geluk verdwijnt wanneer naast omgevingskenmerken
ook rekening wordt gehouden met intentionele activiteiten. Dit wordt verklaard doordat
altruïstischere mensen over het algemeen meer vertrouwen hebben in de medemens
en instanties, zoals de politie, het leger en de Tweede Kamer. Dit betekent dat mensen
niet per se gelukkiger zijn omdat zij een hoge mate van altruïsme en consciëntieusheid
bezitten, maar omdat zij door die kenmerken vaker in situaties terecht komen, vaker
activiteiten ondernemen en attitudes hebben die hen gelukkig maken.
Rekening houdend met zowel persoonlijkheidskenmerken, demografische kenmerken,
omgevingskenmerken als intentionele activiteiten blijken alleen neuroticisme en
extraversie nog een directe relatie met geluk te hebben. Naarmate een persoon extraverter
is, heeft deze een grotere kans om gelukkig te zijn en naarmate een persoon hoger scoort
op neuroticisme, heeft deze een kleinere kans om gelukkig te zijn.
Een deel van de relatie tussen deze persoonlijkheidskenmerken en geluk kan verklaard
worden door demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten.
Zo is extraversie positief gerelateerd aan vriendencontact en vertrouwen in de mens, en
neuroticisme negatief. Wanneer daar in de analyses voor wordt gecorrigeerd dan blijkt dat
een deel van het verband tussen geluk enerzijds en extraversie en neuroticisme anderzijds,
wordt verklaard door sociale contacten en vertrouwen in anderen.
De demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten voegen in
elk volgend model verklaarde variantie toe aan het model met alleen de persoonlijkheids
kenmerken. Het model met alleen persoonlijkheidskenmerken kan ongeveer 13 procent
van de verschillen in geluk verklaren, waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in
persoonlijkheidskenmerken. Demografische kenmerken verklaren ongeveer 1 procent van
de verschillen in geluk, wanneer gecorrigeerd is voor persoonlijkheidskenmerken.
Omgevingskenmerken verklaren ongeveer 11 procent en intentionele activiteiten
3 procent. Alle kenmerken samen verklaren daarmee 28 procent van de verschillen in geluk
(zie Nagelkerke R2, tabel B2).

3. Conclusies
In dit artikel is onderzocht hoe persoonlijkheidskenmerken zijn gerelateerd aan geluk in
vergelijking met demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele
activiteiten. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de bijdrage van persoonlijkheids
kenmerken aan geluk verklaard kan worden door omgevingskenmerken en intentionele
activiteiten.
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In 2016 vond 88 procent van de Nederlandse bevolking zichzelf een gelukkig mens. Dit
aandeel is over de jaren heen stabiel gebleven. Iemands persoonlijkheid blijkt daarbij
samen te hangen met het geluksniveau. Verwacht werd dat vooral extraversie en
neuroticisme direct in verband te brengen zijn met geluk. Altruïsme, consciëntieusheid en
openheid bepalen vooral hoe mensen zich gedragen en wat voor attitudes zij hebben.
Hierdoor werd geen relatie tussen deze persoonlijkheidskenmerken en geluk meer
verwacht wanneer rekening werd gehouden met demografische kenmerken,
omgevingskenmerken en intentionele activiteiten.
De resultaten bevestigen bijna al deze verwachtingen. Mensen hebben een respectievelijk
grotere en kleinere kans om gelukkig te zijn, naarmate zij extraverter en emotioneel
instabieler zijn. Dit is deels toe te schrijven aan de mate van sociale contacten en
vertrouwen in de medemens. Mensen die consciëntieus zijn, zijn ook over het algemeen
vaker gelukkig. Dit wordt echter verklaard doordat zij doorgaans over een hoger
huishoudensinkomen beschikken, vaker een partner hebben en een betere gezondheid
ervaren. Ook altruïstischere mensen zijn vaker gelukkig, maar dit wordt verklaard doordat
zij meer vertrouwen in de medemens en instanties hebben. Alleen de afwezigheid van de
relatie tussen openheid en geluk is niet in lijn met de verwachting. Mensen die open zijn,
zijn wel vaker gelukkig, maar dit verschil is niet aanwezig wanneer rekening wordt
gehouden met verschillen in de overige persoonlijkheidskenmerken. Samen verklaren de
onderzochte persoonlijkheidskenmerken ongeveer 13 procent van de verschillen in geluk.
Verder hebben gelukkigen over het algemeen vaker een partner, een hoger huishouden
sinkomen, regelmatig contact met familie en meer vertrouwen in de medemens en
instanties. De demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele kenmerken
samen verklaren ongeveer 15 procent van de verschillen in geluk en dragen daardoor
ongeveer even sterk bij aan geluk als persoonlijkheid. Persoonlijkheid, demografische
kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten verklaren daarmee ongeveer
28 procent van de verschillen in geluk. Dit wil zeggen dat ongeveer 72 procent van de
verschillen in geluk niet verklaard wordt door kenmerken die in dit onderzoek zijn
onderzocht. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat onder andere de
economische, sociale en politieke omgeving waarin mensen wonen ook een deel van de
verschillen in geluk kunnen verklaren, zoals de inkomensongelijkheid, nationale
werkloosheidscijfers en de mate van democratie binnen een land (Dolan, Peasgood en
White, 2007). Daarnaast kan een deel van de mate van geluk toegeschreven worden aan
genetische factoren.

Technische toelichting
Data
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek Sociale
samenhang en Welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit onderzoek heeft als
doel om ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn van de Nederlandse bevolking
vast te stellen. Sinds 2012 wordt jaarlijks een aselecte steekproef van ongeveer 11 duizend
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personen uit alle in Nederland woonachtige personen van vijftien jaar of ouder getrokken,
die staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie en niet tot de institutionele
bevolking behoren. Onder de institutionele bevolking worden personen verstaan die in
inrichtingen, instellingen of tehuizen wonen.
Mensen uit de steekproef zijn benaderd volgens een mixed-mode-design. Dit betekent dat
steekproefpersonen eerst worden benaderd per brief om via het internet deel te nemen
aan het onderzoek (CAWI). Non-respondenten zijn vervolgens telefonisch opnieuw
benaderd om de enquête telefonisch af te nemen (CATI). Respondenten waar geen
telefoonnummer van bekend is, zijn face-to-face met een bezoek aan huis benaderd om de
enquête in een persoonlijk interview af te nemen (CAPI). Het responspercentage in 2016
was 69 procent.
Om te corrigeren voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale
bevolking wordt een wegingsfactor toegepast. Deze wegingsfactor corrigeert voor
verschillen in geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie,
landsdeel, huishoudgrootte en inkomen.
Beschrijving variabelen
Operationalisatie van geluk
Geluk, een van de componenten van affectief subjectief welzijn, is gemeten aan de hand
van de volgende vraag: “Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate
u zichzelf een gelukkig mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor
volledig gelukkig”. Respondenten die de vraag niet hebben beantwoord (1 procent) of het
antwoord niet wisten (nagenoeg 0 procent) zijn uit het databestand verwijderd. De schaal
is vervolgens gehercodeerd naar twee categorieën, waarbij de respondenten die zichzelf
een zeven of hoger gaven als (1) gelukkig zijn geclassificeerd en de respondenten die
zichzelf lager dan een zeven gaven als (0) niet gelukkig. Deze indeling is in eerder
onderzoek vastgesteld (Van Beuningen, Van der Houwen en Moonen, 2014).
Analyses
Allereerst wordt door middel van bivariate analyses onderzocht in hoeverre persoonlijk
heidskenmerken samenhangen met geluk én met demografische kenmerken, omgevings
kenmerken en intentionele activiteiten.
Demografische kenmerken worden met de volgende kenmerken gemeten: geslacht,
leeftijd en migratieachtergrond.
Omgevingskenmerken worden met de volgende kenmerken gemeten: hoogst behaalde
onderwijsniveau, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, al dan niet hebben
van een partner, aantal betaalde arbeidsuren per week, al dan niet hebben van langdurige
ziekten of aandoeningen, de mate van beperktheid vanwege problemen met gezondheid,
de ervaren gezondheid, woningsituatie (eigen woning of huurwoning) en tot slot de mate
van stedelijkheid van de gemeente waarin de respondent woont.
Intentionele activiteiten worden met de volgende kenmerken gemeten: contactfrequentie
met familie, vrienden en buren, het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk, bieden van
informele hulp, sportfrequentie, al dan niet roken, vertrouwen in instanties en mensen,
onveiligheidsgevoel, frequentie van verenigingsdeelname, politieke interesse en het aantal
keren op vakantie gaan per jaar.
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Om te bekijken of deze kenmerken bijdragen aan geluk is met behulp van meervoudige
logistische regressieanalyse de kans om gelukkig te zijn getoetst. Daarbij wordt gekeken
naar de odds ratio (OR). De OR geeft de kans op geluk aan. Een OR van 1 betekent dat het
desbetreffende kenmerk niet bijdraagt aan verschillen in geluk. Een OR kleiner dan 1
betekent dat de kans op geluk kleiner is en een OR groter dan 1 betekent dat de kans op
geluk groter is. De OR verwijst naar de toenemende, afnemende of gelijkblijvende kans op
geluk wanneer de desbetreffende variabele met één punt toeneemt. Wanneer variabelen
als zogenoemde dummyvariabelen zijn opgenomen, verwijst de OR naar de kans van een
categorie ten opzichte van de referentiecategorie.
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Tabellenbijlage
B1. Gelukkigen en niet-gelukkigen van 15 jaar of ouder naar demografische
kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten
Gelukkig

Niet gelukkig

%

Totaal

88,3

11,7

Man

88,3

11,7

Vrouw

88,3

11,7

15 tot 25 jaar

88,4

11,6

25 tot 35 jaar

88,4

11,6

35 tot 45 jaar

89,3

10,7

45 tot 55 jaar

87,4

12,6

55 tot 65 jaar

88,6

11,4

65 tot 75 jaar

90,7

9,3

75 jaar en ouder

84,0

16,0

Nederlandse achtergrond

89,5

10,5

Westerse migratieachtergrond

87,3

12,7

Niet-westerse migratieachtergrond

80,6

19,4

Laag

85,0

15,0

Middelbaar

88,1

11,9

Hoog

92,8

7,2

1e kwartiel (laagste)

78,6

21,4

2e kwartiel

86,7

13,3

3e kwartiel

90,1

9,9

4e kwartiel (hoogste)

93,6

6,4

Nee

80,0

20,0

Ja

91,8

8,2

Demografische kenmerken
Geslacht

Leeftijd

Migratieachtergrond

Situationele kenmerken
Onderwijsniveau

Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Partner

Aantal uren werk
12 uur of meer

91,2

8,8

Minder dan 12 uur

89,5

10,5

Werkt niet

83,6

16,4

Langdurige aandoeningen of ziekte
Nee

91,2

8,8

Ja

81,8

18,2

Beperktheid
Helemaal niet beperkt

91,8

8,2

Wel beperkt, maar niet ernstig

84,4

15,6

Ernstig beperkt

62,6

37,4
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B1. Gelukkigen en niet-gelukkigen van 15 jaar of ouder naar demografische
kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten (vervolg)
Gelukkig

Niet gelukkig

%

Ervaren gezondheid
(Zeer) slecht

57,5

42,5

Gaat wel

80,5

19,5

Goed

92,8

7,2

Zeer goed

94,1

5,9

Woonsituatie
Eigen woning

91,4

8,6

Huurwoning met huurtoeslag

76,2

23,8

Huurwoning zonder huurtoeslag

85,4

14,6

Niet stedelijk

91,0

9,0

Weinig stedelijk

90,6

9,4

Matig stedelijk

89,8

10,2

Sterk stedelijk

86,8

13,2

Zeer stedelijk

86,0

14,0

Zelden of nooit

69,1

30,9

Minder dan 1 keer per maand

80,8

19,2

Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks

87,7

12,3

Minstens 1 keer per week, niet dagelijks

88,8

11,2

Dagelijks

89,5

10,5

Zelden of nooit

65,4

34,6

Minder dan 1 keer per maand

80,9

19,0

Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks

88,4

11,6

Minstens 1 keer per week, niet dagelijks

89,6

10,4

Dagelijks

89,6

10,4

Zelden of nooit

80,9

19,1

Minder dan 1 keer per maand

84,4

15,6

Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks

90,8

9,2

Minstens 1 keer per week, niet dagelijks

89,6

10,4

Dagelijks

89,1

10,9

Geen vrijwilliger

85,6

14,4

Wel vrijwilliger

91,0

9,0

Nee

87,6

12,4

Ja

89,4

10,6

Zelden of nooit

84,6

15,4

Minder dan 1 keer per maand

85,3

14,7

Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks

87,2

12,8

Minstens 1 keer per week, niet dagelijks

91,0

9,0

Dagelijks

88,5

11,5

Stedelijkheid

Intentionele activiteiten
Contactfrequentie familie

Contactfrequentie vrienden

Contactfrequentie buren

Vrijwilligerswerk

Informele hulp

Sportfrequentie
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B1. Gelukkigen en niet-gelukkigen van 15 jaar of ouder naar demografische
kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten (slot)
Gelukkig

Niet gelukkig

%

Vertrouwen in instanties
Helemaal geen vertrouwen

81,0

19,0

Niet zo veel vertrouwen

90,3

9,7

Veel vertrouwen

91,3

8,7

Men kan niet voorzichtig genoeg zijn

83,4

16,6

Meeste mensen zijn wel te vertrouwen

92,1

7,9

Sociaal vertrouwen

Onveiligheidsgevoelens
Niet onveilig

91,0

9,0

Een beetje onveilig

82,1

17,9

Wel onveilig

82,4

17,6

Nooit

84,1

15,9

Minder dan 1 keer per maand

90,5

9,5

Minimaal 1 keer per maand

90,9

9,1

Minimaal 1 keer per week

92,1

7,9

Niet geïnteresseerd

84,5

15,5

Weinig geïnteresseerd

89,2

10,8

Tamelijk geïnteresseerd

89,9

10,1

Zeer geïnteresseerd

88,0

12,0

Geen enkele keer

77,3

22,7

1 keer

88,7

11,3

Meer dan 1 keer

94,3

5,7

Verenigingsdeelname

Politieke interesse

Vakantie

CBS | Statistische Trends | 2020

17

B2. Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken,
omgevingskenmerken en intentionele activiteiten
Gelukkigen
Model 2: model 1 aangevuld met
demografische kenmerken

Model 1: persoonlijkheidskenmerken
B

Constante
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1–5, lage-hoge mate)
Openheid (1–5, lage-hoge mate)
Consciëntieusheid (1–5, lage-hoge mate)
Extraversie (1–5, lage-hoge mate)
Neuroticisme (1–5, lage-hoge mate)

SE

Wald

Odds ratio

B

SE

Wald

Odds ratio

2,4

0,4

38,0**

10,5

3,3

0,4

60,0**

27,9

0,2
0,0
0,2
0,3
−0,9

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

5,6**
0,0*
7,5**
31,1**
302,9**

1,2
1,0
1,2
1,4
0,4

0,1
0,0
0,2
0,3
−0,9

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3,9*
0,0
6,7*
22,9**
310,2**

1,1
1,0
1,2
1,4
0,4

−0,3
0,0

0,1
0,0

0,8
1,0

−0,2
−0,7

0,1
0,1

10,1**
9,4**
37,0**
3,3
36,1**

Demografische kenmerken
Geslacht (0–1, vrouw-man)
Leeftijd (15–99 jaar)
Migratieachtergrond (Nederlandse achtergrond = ref.)
Westerse migratieachtergrond
Niet-westerse migratieachtergrond
Situationele kenmerken
Onderwijsniveau (laag=ref.)
Middelbaar
Hoog
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen (0–99,
in percentielen)
Partner (0–1, nee-ja)
Aantal werkuren (werkt niet = ref.)
12 uur of meer
Minder dan 12 uur
Langdurige aandoeningen (0–1, nee - ja)
Beperktheid (helemaal niet beperkt = ref.)
Wel beperkt, maar niet ernstig
Ernstig beperkt
Ervaren gezondheid (zeer goed = ref.)
(Zeer) slecht
Gaat wel
Goed
Woonsituatie (eigen woning = ref.)
Huurwoning met huurtoeslag
Huurwoning zonder huurtoeslag
Stedelijkheid (1–5, niet - zeer stedelijk)
Intentionele activiteiten
Contactfrequentie familie (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Contactfrequentie vrienden (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Contactfrequentie buren (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Vrijwilligerswerk (0–1, nee-ja)
Informele hulp (0–1, nee-ja)
Sportfrequentie (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Vertrouwen in instanties (1–5, helemaal geen-heel veel
vertrouwen)
Vertrouwen in mensen (0–1, men kan niet voorzichtig
genoeg zijn-meeste mensen zijn wel te vertrouwen)
Onveiligheidsgevoelens (1–10)
Verenigingsdeelname (nooit =ref.)
Minder dan 1 keer per maand
Minimaal 1 keer per maand
Minimaal 1 keer per week
Politieke interesse (1–4, niet - zeer geïnteresseerd)
Vakantie (geen enkele keer = ref.)
1 keer
Meer dan 1 keer
-2 Log Likelihood
Vrijheidsgraden (df)
Nagelkerke R2

4 316,83
5
0,129

4 255,80
9
0,144

* p < 0,05; ** p < 0,01
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0,8
0,5

B2. Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken,
omgevingskenmerken en intentionele activiteiten (slot)
Gelukkigen
Model 3: model 2 aangevuld met
situationele kenmerken
B

Constante
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1–5, lage-hoge mate)
Openheid (1–5, lage-hoge mate)
Consciëntieusheid (1–5, lage-hoge mate)
Extraversie (1–5, lage-hoge mate)
Neuroticisme (1–5, lage-hoge mate)
Demografische kenmerken
Geslacht (0–1, vrouw-man)
Leeftijd (15–99 jaar)
Migratieachtergrond (Nederlandse achtergrond = ref.)
Westerse migratieachtergrond
Niet-westerse migratieachtergrond
Situationele kenmerken
Onderwijsniveau (laag=ref.)
Middelbaar
Hoog
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen (0–99,
in percentielen)
Partner (0–1, nee-ja)
Aantal werkuren (werkt niet = ref.)
12 uur of meer
Minder dan 12 uur
Langdurige aandoeningen (0–1, nee - ja)
Beperktheid (helemaal niet beperkt = ref.)
Wel beperkt, maar niet ernstig
Ernstig beperkt
Ervaren gezondheid (zeer goed = ref.)
(Zeer) slecht
Gaat wel
Goed
Woonsituatie (eigen woning = ref.)
Huurwoning met huurtoeslag
Huurwoning zonder huurtoeslag
Stedelijkheid (1–5, niet - zeer stedelijk)

Wald

Odds ratio

B

Se

Wald

Odds ratio

3,2

0,5

40,1**

25,4

1,4

0,7

4,4**

4,1

0,2
0,0
0,0
0,3
−0,8

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

6,2*
0,1
0,0
15,2**
191,6**

1,2
1,0
1,0
1,3
0,4

0,1
−0,1
0,0
0,2
−0,7

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1,5*
0,5*
0,3*
4,9**
125,4**

1,1
0,9
1,0
1,2
0,5

−0,4
0,0

0,1
0,0

0,7
1,0

−0,4
0,0

0,1
0,0

0,1
0,1

0,8
0,6

−0,2
−0,3

0,2
0,2

12,6**
1,5*
5,2*
1,2*
4,6**

0,7
1,0

−0,2
−0,5

14,3**
0,8
13,3**
2,2
12,4**

0,0
0,2

0,1
0,1

3,6
0,0
2,5

1,0
1,2

−0,1
0,0

0,1
0,2

0,7*
0,4*
0,0*

0,0
1,0

0,0
0,1

1,0
2,7

0,0
0,9

0,0
0,1

−0,2
0,0
0,2

0,1
0,2
0,1

0,8
1,0
1,2

−0,1
−0,1
0,2

0,1
0,2
0,1

−0,2
−0,4

0,1
0,2

0,8
0,7

−0,2
−0,5

0,1
0,2

−1,8
−1,0
−0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,4
0,9

−1,6
−0,8
−0,2

0,3
0,2
0,2

0,0
−0,1
−0,1

0,1
0,1
0,0

1,0
0,9
0,9

0,1
0,0
−0,1

Intentionele activiteiten
Contactfrequentie familie (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Contactfrequentie vrienden (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Contactfrequentie buren (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Vrijwilligerswerk (0–1, nee-ja)
Informele hulp (0–1, nee-ja)
Sportfrequentie (1–5, zelden/nooit-dagelijks)
Vertrouwen in instanties (1–5, helemaal geen-heel veel
vertrouwen)
Vertrouwen in mensen (0–1, men kan niet voorzichtig
genoeg zijn-meeste mensen zijn wel te vertrouwen)
Onveiligheidsgevoelens (1–10)
Verenigingsdeelname (nooit =ref.)
Minder dan 1 keer per maand
Minimaal 1 keer per maand
Minimaal 1 keer per week
Politieke interesse (1–4, niet - zeer geïnteresseerd)
Vakantie (geen enkele keer = ref.)
1 keer
Meer dan 1 keer
-2 Log Likelihood
Vrijheidsgraden (df)
Nagelkerke R2

Se

Model 4: model 3 aangevuld met
intentionele activiteiten

3 690,21
24
0,247

9,7**
111,9**
3,2
2,7
0,0
2,3
4,8
1,8
4,7*
100,5**
63,3**
31,0**
1,0
0,4
0,0
0,2
3,9*

0,8
0,7

0,9
1,0
1,0
2,6

0,2
0,1
0,0

1,0*
76,1**
1,0*
1,0*
0,1*
2,1*
4,7*
2,8*
4,2**
56,1**
38,3**
16,8**
1,2*
0,5*
0,2*
0,1*
2,6*

0,1
0,1
0,1
0,1
−0,2
−0,1

0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0

2,2*
3,5**
2,9*
0,4*
3,5*
5,2**

1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,9

0,5

0,1

20,5**

1,6

0,3
0,0

0,1
0,0

1,3
1,0

0,3
0,2
0,3
−0,1

0,2
0,2
0,1
0,1

0,4
0,8

0,1
0,1

5,6**
2,6*
5,9*
3,0*
1,2*
4,5**
2,0*
37,9**
13,7**
37,3**

2 989,15
39
0,277

* p < 0,05; ** p < 0,01
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0,9
0,9
1,2
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
1,1
1,0
0,9

1,3
1,2
1,3
0,9
1,6
2,3

Verklaring van tekens
Niets (blanco)

Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

.

Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

*

Voorlopige cijfers

**

Nader voorlopige cijfers

2019–2020

2019 tot en met 2020

2019/2020

Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020

2019/’20
2017/’18–2019/’20

Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven
totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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