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Zaken zijn nu meer geprofessionaliseerd en gecentraliseerd. Wat echter niet is veranderd, is de welwillende ondersteuning die we steeds krijgen van de 

verschillende diensten. 

 

Ruut Veenhoven Directeur van World Database of Happiness 

Als je op de vijfde verdieping van Van der Goot building uit de lift stapt, vallen de boeken en brochures over ‘happiness’ meteen op. Dit is het 

werkgebied van professor Ruut Veenhoven, emeritus-hoogleraar ‘sociale condities voor menselijk geluk’ en grondlegger van het onderzoek naar 

levensgeluk. Hij onderzoekt geluk vanuit EHERO, Erasmus Happiness Economics Research Organisation en is directeur van World Database of 

Happiness. 

Wat is de World Database of Happiness?  

Ruut Veenhoven: "Dat is een ‘findings archive’ waarin de resultaten van onderzoek naar levensvoldoening worden ondergebracht. Onderzoeksuitkomsten, 

zoals gemiddelden en correlaties worden beschreven op elektronische ‘finding pages’ in een standaard format en terminologie. Momenteel bevat de 
database zo’n 25.000 van die pagina’s en er komen dit jaar weer ruim 3000 bij. Die pagina’s kunnen op tal van kenmerken geselecteerd worden, zoals de 

mensen die onderzocht zijn en de onderzoekstechnieken die daarbij zijn gebruikt. 

De database biedt een handzaam overzicht van alles wat er al bekend is over geluk; je kunt er bijvoorbeeld in vinden hoe gelukkig mensen van middelbare 

leeftijd zijn en wat die mensen meer en minder gelukkig maakt. De database maakt ook een nieuwe techniek van literatuur review mogelijk, waarbij vanuit 

e-publicaties gelinkt wordt naar on-line finding-pages in de database. Het systeem is wereldwijd toegankelijk op 

https://worlddatabaseofhappiness.eur.nlOpent extern en trok het afgelopen jaar 35.000 bezoekers. De techniek is ook toepasbaar op andere onderwerpen 

dan geluk." 

Kunt u aangeven op welke manier bedrijfsvoeringsmedewerkers bij de EUR bijdragen aan 

uw onderzoekswerk? 

"De database wordt gehost door ICT, van waaruit nu ook een nieuwe website wordt geïnstalleerd. De UB helpt bij de verzameling van de 

onderzoeksliteratuur over geluk en bewaart de database. De UB heeft ook flink geholpen bij het herontwerpen van de website. Het project draait deels op 

vrijwilligers die via HOVO geworven worden en door het afdelingssecretariaat aan een gastvrijheidsovereenkomst worden geholpen. Voor dagelijkse 
computer problemen kunnen we goed terecht bij het centrale Front Office." 

 

https://my.eur.nl/nl/eur-employee/testimonials
https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/


Ziet u een verschil tussen de jaren ’90 en nu als het gaat om de ICT-ondersteuning?  
"De hosting van de database is van het begin af aan op centraal niveau gebeurd, maar ondersteuning van systeemontwikkeling en -onderhoud gebeurde 

destijds in de faculteit. Nu is die ondersteuning naar centraal niveau verplaatst, maar de hulp is er niet minder om. Zonder de welwillende houding van vele 

ICT-ers had dit low-budget project ook niet kunnen overleven. Naast de gebruikelijke inzet speelt waarschijnlijk dat ze het onderwerp leuk en belangrijk 
vinden." 

  

Meer weten over het werk van over Ruut Veenhoven? 

Kijk op: personal.eur.nl/veenhoven 
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