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jouw dag als een bus 
je stapt in 

kiest je plek 

licht 
of schaduw 

elke bus 
ieder pad 

elk moment 
ieder mens 

heeft plus en min 
licht en duister 

waar zit jij gewoonlijk 
waar zit je nu 
wat beslis je 

“every single day 
you decide” 

de mensen om je heen 
naar welke kant gaat hun blik 

wat doe jij voor hen 

hoe zou het zijn 
als de lichtkant jouw gewoonte wordt 

ieders gewoonte wordt 
dat onze ogen vooral zien wat goed is 

en wat mogelijk is 

positiviteit 
dankbaarheid 

hoe zou het zijn 
als we dat samen leren 

gewoon geluk 
samen doen 

het kán 
nu 



Wat is belangrijk in het leven? In jouw leven? 

‘Rewind’, 

even terugspoelen in de tijd

toen jij een dreumes was.

Ik vraag het je trotse ouders:

“Wat wil jij dat jouw kind later wordt?”

Ze antwoorden direct uit het hart:


“Maakt mij niet uit wát, als ie maar gelukkig is.” 

Ouders weten: geluk staat bovenaan, met stip op één. Word wakker! Het ‘later’ van jouw 
ouders is jouw ‘nu’. Vandaag. Dit moment. En? Kunnen ze met een glimlach naar je kijken?  
“als ie maar gelukkig is…”


‘Fast forward’, 

even vooruitspoelen in de tijd.

Hoe wil jij straks terugkijken op je leven? 

Met glimlach en dank, of met frons en spijt?

Ieders leven is eindig, het jouwe ook. 

Bronnie Ware verpleegde jarenlang terminale patiënten. Ze vroeg hoe ze op hun leven 
terugkeken. Ze publiceerde een top 5 van spijt. Wat zie ik daarin staan…


“I wish I had let myself be happier” !! 

Mensen hadden achteraf graag minder gewerkt, meer contact met dierbaren onderhouden 
en meer hun eigen leven geleefd. Wat een fraaie zin: I wish I had let myself be happier. 

Het geluk wás er wel, maar ik liet het niet toe. Het is er nu ook, voor jou. Kun je het zien, 
mag je het oprapen? Of vandaag even niet?

Te druk voor geluk?


Wakker worden! De spijt van straks wordt geboren in wat je doet vandaag. 

Dankbaarheid ook. 


“wat jij ‘later’ wordt is wat jij NU bent!” 

Je bent rijk, je leeft elke dag met twee prima adviseurs. Eén achter je roept liefdevol: 
“Maakt niet uit wát je doet, als je maar gelukkig bent”. En één voor je op je levenspad 
waarschuwt: “Let yourself be happy today”. Maak van vandaag gewoon een geluksdag, 
dan kijk je straks terug op gewoon een gelukkig leven. 

Ik heb een idee! 

Zullen we dit sámen doen?


Wij geluk gewoon dóen, dat is in vier woorden waar dit h-h-handboek over gaat. Deel 1 
over wij, deel 2 over geluk, deel 3 over gewoon, het eindigt in vieren en dóen.

Een dun h-h-handboek, geen gewichtig geluksboek, waarom?


Geluk is onze beste gewoonte.  
Gewoontes kun je leren.  
En je leert het door samen te doen.  

Leef mooi

Chiel van der Linden


Meerlo, 20-3-20 

HappyWe.nl     geluksman.com
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http://HappyWe.nl
http://geluksman.com


deel 1: WIJ 
geluk is een Wij 
In verbondenheid woont ons gewone geluk. Dat willen we thuis, op het werk, op straat, op 
reis: mens zijn tussen fijne mede-mensen. Happy We.

Dit is een persoonlijk hoofdstuk. Een inkijkje in mijn ziel en in mijn brein. In het ultieme 
‘waarom’ van Geluksman Chiel. Veertien jaar ben ik nu bezig, bezig, bezig met gewoon 
geluk. Ik schrijf regelmatig het GewoonGelukMagGezien, artikelen en boeken; ik geef 
lezingen, workshops en trainingen; ik werk continu aan onze social happiness app en de 
groeiende community rond OneGoodThing. Veertien jaar kom ik elke dag in beweging. 
Maar waarvoor? Wat bezielt mij? Ik heb het mezelf vaak afgevraagd.


‘Zouden we de héle wereld gelukkiger kunnen kleuren, jij en ik?’  

Dat was de vraag die mij in 2006 greep en die mij nog steeds leidt: ‘Letterlijk de héle 
wereld!? Wow, stel dat het kán… dan moet iemand de heilige graal toch ontdekken?’ Het 
maakt mij eindeloos nieuwsgierig, want één ding is zeker: het is nooit eerder in de 
geschiedenis gelukt. Dus áls het kan, zal de oplossing uit een radicaal andere hoek moeten 
komen, in lijn met Einstein:


“We kunnen een probleem niet oplossen  
met de dezelfde denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt.” 

Ik ben het pad gaan lopen. Op eigen-wijze wijze. De afgelopen jaren vallen de kwartjes. Ik 
begin te begrijpen, hoe dit écht gaat werken. Ik snap nu ook mijn eigen ‘waarom’: 


Ik wil leven op een menselijke planeet. Een wereld van ‘de menselijke maat’, waarbij elke 
dag op elk moment één vraag leidend is: worden wij hier als mens(en) gelukkig van? Ik gun 
elk medemens een gezonde planeet, waar ieder ‘zijn beste leven kan leven’. Niemand 
uitgezonderd. 


Wil jij ook zo’n wereld? Deze ‘Why’, dit visioen, noem ik


The Human Planet 

Ieder mens wil Positiviteit en Verbinding. Ik wil het, jij wil het, we verlangen er allemaal naar. 
Het zijn de sleutels tot The Human Planet:


- Positiviteit = oog hebben voor het goede, vieren van het leven (‘HappyWeLive’), 
dankbaar zijn voor wat ons gegeven is


- Verbinding = ik ben mens, net als jij, wij zijn een Wij; we zijn 99% gelijk en ons verschil 
is een feestje.


Er is een derde sleutel: de menselijke maat. Wij willen uniek zijn (ik), we horen ook graag 
ergens bij (wij), en heel af en toe voelen we ons één met iedereen (wereld). Maar in ‘de 
massa’ vinden we zelden geluk; niet voor niets blijkt bij massasocialmedia: hoe meer 
‘friends’ hoe eenzamer. Wij willen menselijk contact beleven, de ander zien en aanvoelen.


Je kunt je verbonden weten met de mensheid,  
verbinding voel je met een mens. 

Ziedaar mijn puzzel: hoe kun je je verbonden voelen met de hele wereld, terwijl je je 
concreet met een paar mensen positief verbindt? Het antwoord op de puzzel blijkt 
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TheRealSocialNetwork 

Gewoon Geluk is de menselijke maat van mij en mijn medemensen. Ik & Wij, de kleine 
cirkels om je heen, de groepjes op het plein, micro-communities van P(ositiviteit) & 
V(erbinding). We gaan deze planeet omhullen met een fijnmazig netwerk van miljoenen 
micro-communities van positiviteit en verbinding. We weven een Wereldwijd Web van 
Menselijke Maten. Dan groeit vanzelf The Human Planet. 


Waarom de naam TheRealSocialNetwork?

- Real: het gaat om échte mensen, die oprechte momenten 

delen, levensecht.

- RealSocial: het focust 100% op het elkaar je beste leven 

gunnen. Op het jezelf en elkaar supporten om vandaag 
het leven mooi te kleuren. Op authentiek delen: 


“gedeelde vreugd is dubbele vreugd,  
gedeelde smart is halve smart.” 

Hoe bouwen we dat netwerk zo, dat het echt gaat werken? 
Dat P en V een wereldwijde gewoonte worden? 

Door via ‘technology for good’ een 100% zuiver 
communicatiekanaal te bouwen als bindmiddel voor positieve micro-communities. 

Met als belangrijke voorwaarde: 


 voor ieder mens

waar ook ter wereld


op elk moment 

drempelloos beschikbaar!


Dat bindmiddel hebben we inmiddels gebouwd: een eenvoudige, zuivere app, die 
toepasselijk HappyWe heet, want we doen geluk elke dag gewoon met elkaar. Hoe? Binnen 
je eigen micro-community deel je per dag één ding wat jou vandaag geluk bracht: 
‘OneGoodThing’.


Werkt het? Jazeker. Negentig procent van de mensen die dagelijks OneGoodThing delen 
ziet meer geluk in elke dag bij zichzelf en bij anderen. Deze eenvoudige dagelijkse gewoonte 
leidt tot meer positiviteit en meer verbinding. In Nederland wordt nu (maart 2020) elke 
minuut iemand gelukkiger via de app. En in ruim drie jaar tijd hebben HappyWe’ers samen 
een miljoen geluksmomenten beleefd. Een paar minuten OneGoodThing per dag doet 
mensen meer genieten van de kleine dingen en meer oog krijgen voor het goede. Het bouwt 
veerkracht voor de mindere momenten van het leven. 

OneGoodThing blijkt de kleinste bouwsteen 
van het wereldwijde TheRealSocialNetwork. 
Het ‘atoom van geluk’, het kleinste deeltje 
met de grootste impact. Daarmee is het 
verhaal rond voor een bezielde beweging:

1.Why: de ‘magneet’, het grote beeld wat 
aantrekt: The Human Planet. 
2.How: samen: verbinding met anderen om 
op de menselijke maat in beweging te 
komen: TheRealSocialNetwork.

3.What: één universele handeling, een 
dagelijkse actie, die bijdraagt aan het grote 
goed: OneGoodThing.
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deel 2 GELUK 
geluk is eenvoud  
Mijn kleinkind Ise is ruim een jaar. Ik kijk elke keer weer naar een zielsgelukkig wezen, met 
liefde omgeven. Heel af en toe een pijntje, een traan, een snik, en dan… snel weer spelen, 
eten, ontdekken, knuffelen. Puur geluk zonder woord. Daar zijn we voor gemaakt. 

Geluk staat altijd te popelen om jou toe te vallen. Dat gelukt makkelijker als je niet vol zit 
met ingewikkelde denkbeelden en opinies. Wij zijn geen kind meer, maar volwassen en 
opgeleid. Onze hersenpan is knap gevuld. Om met wijzebeerwoorden te spreken:


“Konijn is knap”, zei Poeh peinzend. 
“Ja”, zei Knorretje, “Konijn is knap.” 

“En hij heeft Hersens.” 
Het was een hele tijd stil.  

“Daardoor komt het zeker”, zei Poeh, “dat hij nooit iets begrijpt.” 

Hoe vinden we ondanks onze handicap ons gewoon geluk? Gelukkig kán dat, wetend zijn 
én gelukkig. Ik ga h-h-handvatten delen. Eén woord staat daarin centraal: EENVOUD!

Geluk ís er, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Het is een pure levenskunst, waar je 
meesterlijk in kunt worden:


“de geleerde maakt het eenvoudige ingewikkeld, 
de meester dóet het ingewikkelde eenvoudig” 

Vriend Erik vertelde me onlangs hoe eenvoudig en direct geluk werkt op een 
maandagochtend in de file:


“Ik was een weekje op vakantie geweest met het hele gezin. Op maandagochtend zat ik 
weer in de auto naar het werk. Het regende pijpenstelen en onstuimig raasde de kille 
januariwind. Het nieuws op de Hollandse autoradio was weinig opbeurend. Ik belandde in 
een dikke file, mijn gedachten bij een belangrijke contractbespreking, die me te wachten 
stond. Ging ik nog te laat komen ook! Flink de pest in dus, daar in mijn eentje in de file.

En ineens dacht ik: Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen!? Ik heb een supervakantie 
achter de rug, allemaal genoten, iedereen weer gezond en veilig thuis. Ik heb werk, ik zit 
droog en warm in mijn auto en straks ga ik naar mijn moeder die vandaag tachtig wordt. 
In één klap sloeg mijn stemming om, ik zette lekkere muziek op, volume open en zong 
luidkeels mee. Ik voelde een brede glimlach opkomen en had zin in deze maandag, wat er 
ook zou gebeuren. Alsof er een knop omging en alles in en om mij lichter werd!” 

Herken je die laatste zin: ‘alsof er een knop omging en alles in en om mij lichter werd’?

Dat lichtknopje héb jij. Sterker nog…
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jouw lichtknop is je geluk! 



Mijn favoriete omschrijving van geluk is een universeel beeld: het lichtknopje. Geluk voel je 
als het knopje binnen jezelf ‘aan’ staat. Dan voelt het leven licht, zie je lichtpuntjes en ben 
je een lichtpuntje voor je medemens.

Je loopt door het gewone leven met een innerlijke glimlach, wat er ook gebeurt. Je voelt je 
licht, kijkt licht én geeft licht. Af en toe die glimlach kwijtraken hoort erbij. 


“Geluk is je lichtknop vaak ‘aan’ hebben staan.  
En weten dat je zelf aan de knoppen zit.” 

geluk is universeel 
We hebben geen woorden nodig, want geluk voelt voor iedereen op aarde hetzelfde. 

Geluk herken je op elk gezicht, waar ook ter wereld: sterretje in de ogen, glimlach om de 
lippen.  





Als ‘licht aan’ nou eens ieders gewoonte werd…wie wil dat nou niet? 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deel 3  GEWOONte 
geluk is supergewoon en gewoon super 
Geluk is wat we het liefste voelen in álles wat we doen. Veruit het meeste -ruim 95%- van 
wat jij nu doet, doe je op de automatische piloot. Doe je één ding bewust, dan doe je 
tegelijk twintig dingen op routine.


Kijk zelf maar. Stop even met lezen, voel hoe je zit, hoe je ademt, waar je voeten zijn, je 
handen, hoe je stemming is en wat er door je hoofd gaat terwijl je dit leest. Wat een drukte! 
Het is maar goed dat je dat niet allemaal in je bewustzijn had. Hoe zou je dan ooit verder 
kunnen lezen? 

Gewoontegedrag is de norm, bewust gedrag de uitzondering. Dan is het helder waar ons 
duurzame geluk woont: in onze gewoontes. Cruyff zei het simpel:




“Om gelukkig te zijn  
moet je iets doen waar je gelukkig van wordt.” 

Wil je vaak je lichtknop aan, dan kun je je dag positief vullen 
met dagelijkse ‘mini- en atoomgewoontes van geluk’. Kleine 
handelingen, die net zo moeiteloos doet als aankleden en 
tanden poetsen: een glimlach, een dankjewel, oogcontact, 
een vriendelijk woord, oog hebben voor iets moois. Klein en 
zooo fijn. Kost geen geld, maakt schatrijk. Een leven met 
geluksgewoontes is als een duurzaam mozaïek van talrijke 
kleurige steentjes:


“wie geluk tot gewoonte maakt, leeft gewoon gelukkig.” 

Ik loop op straat en kijk om me heen. Gevels, mensen, 
etalages. Mijn benen lopen, ik weet er niks van hoe ze dat flikken. Ze lopen gewoon waar 
mijn ogen naartoe willen. Wat een weelde! Gewoon lopen. Heb jij zelf geleerd met vallen en 
opstaan. Dat kan ook met


gewoon(te)geluk 
Teveel mensen reserveren ‘geluk’ voor de uitzonderlijke momenten van het leven, de pieken 
van ‘vuurwerk en champagne’, groots en meeslepend. Voor hen is de rest van het leven 
‘gewoon = niet interessant’. Riskant, als je het mij vraagt: voor wie uitsluitend gaat voor 
bijzonder geluk, gaan dagen voorbij zonder geluk.


“de kwaliteit van je leven is gelijk aan  
de kwaliteit van je kleine gewoontes” 

Is het moeilijk om geluk tot gewoonte te krijgen? Niet echt. Gewoontes aanleren vraagt wel 
tijd en aandacht. Een leven met geluksgewoontes bouw je rustig op. Eén voor één. Is iets 
gewoonte geworden, dan voeg je een nieuwe toe. Bij elke gewoonte zijn er drie PGB-
sleutels waaraan je kunt draaien:


Prikkel, Gewoonte en Beloning 
Elk automatisme wordt uitgelokt door een prikkel. Ik zie rood licht voor me en mijn voet 
trapt al op de rem. Mijn telefoon trilt en mijn ogen kijken die kant op. Ik ontmoet een nieuw 
iemand en ik geef hem een glimlach. 
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De gewoonte is wát je doet. De schoen die je als eerste aantrekt, de plek waar je je pinpas 
stopt als je de stad in gaat, de voet die je als eerste op een ladder zet. 

De beloning geeft je het goede gevoel. De waardering, klop op je schouders. Je ziet 
vooruitgang, je valt af, je voelt je sterker. 
En… vergeet bij geluksgewoontes nooit:


samen werkt! 
Samen een goede gewoonte aanleren vergroot de kans van slagen. Je kunt elkaar helpen, 
stimuleren, waarderen en corrigeren.


“Wil je snel, ga alleen.  
Wil je ver, ga samen.” 

Ik mediteer vrijwel elke avond voor ik ga slapen. Mijn geliefde Myrke ook, samen in dezelfde 
ruimte. Dubbelstil helpen we elkaar al jaren in de gewoonte. Dat helpt. Je ziet het ook bij 
wandelclubs, ‘dry january' en Weight Watchers. Geluk werkt net zo. Het is een wij.


de drie HHH-gewoontes van geluk 
Er bestaan duizenden goede geluksgewoontes. Dat zou moeilijk kiezen zijn, ware het niet 
dat er drie zijn, die altijd fantastisch werken.


Toen de schepper zijn werk had gedaan, na zeven dagen stevig klussen, marcheerde alles 
prima, planeten, aarde, natuur en mens. Alles deed het. 
Foutloos. En toch… 
Hij was trots op het resultaat. Maar hij miste iets. Het 
sprankelde niet. Hij zag geen plezier, vrolijkheid, lol. Na 
een weekendje weg besloot hij alsnog iets toe te voegen: 
de lach. 
Hij koos De Mens uit als wezen dat pret kon beleven. Hij 
schonk elk mens lippen die konden opkrullen en het 
vermogen tot geluk.  
“Zal ik het geluk ook een geluid geven?”, dacht hij, “dan 
kan ik altijd geluk horen, ook als het donker is.” 
En hij schonk de lach van alle mensen op aard hetzelfde 
geluid: hahaha.  
“Waarom h-h-h?” vroegen zijn collega’s. 
En hij antwoordde: “Opdat het de mens altijd zal 
herinneren aan de drie kanalen waarlangs hij zichzelf 
geluk kan schenken, het hoofd, het hart en de handen. 

Zo werkt de h-h-h van geluk:

- ‘hoofd’ is hoe je kijkt en wat je denkt: zien wat goed is en wat mogelijk is, positiviteit 

- ‘hart' is wat je van binnen voelt: dankbaarheid voor wat is, content zijn met het leven

- ‘handen’ is wat je dóet: geven, jouw bijdrage aan je medemens, de natuur en de 

samenleving. Wat je mond zegt hoort ook bij ‘handen’.

Voor elk kanaal zijn talloze gewoontes. Met welk nieuws voed jij je hoofd bijvoorbeeld, hoe 
vaak voel jij je gezegend (hart), en wanneer doe jij iets (handen) om een ander blij te maken?


dé atoomgewoonte van geluk: OneGoodThing 
Zou je een geluks-h-h-h in één keer kunnen doen? Ik hou van de kracht van eenvoud, die 
wérkt. Daarom ben ik hartstochtelijk fan van de ultieme atoomgewoonte van geluk: 
OneGoodThing. Het lijkt de ‘holy grail’ van geluk: breng je aandacht naar één ding dat goed 
voelt in vandaag (hoofd), voel hoe het je goed doet (hart) en deel het met belangrijke 
anderen (handen).
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Het wérkt als een trein, omdat het hoofd én hart én handen in één is. En… omdat je het ook 
nog eens sámen doet. Zonder de deur uit te hoeven, via een heerlijk platform (HappyWe) 
met een warme community van mensen die ook kiezen voor meer gewoon geluk zien in 
elke dag.


OneGoodThing is het neusje van de zalm uit de gelukskunde 
versterkt door de onbegrensde kracht van ‘modern technology used for good’ 
 

En dat mede dankzij de PGB van goede gewoontevorming:

- Prikkel: als een ander een OneGoodThing deelt, krijg jij een ‘geluksalarm’; een prettiger 

positieve reminder bestaat haast niet.

- Gewoonte: OneGoodThing, één eenvoudige actie: zie één moment dat vandaag goed is, 

voel je dankbaarheid en deel het kort.

- Beloning: niets mooier dan mensen die laten weten dat ze gelukkig worden van jouw 

OneGoodThing en er positief op reageren. Dat smaakt naar morgen weer.
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deel & vier DÓEN! 
droom macro, doe micro 

“een droom die je alleen droomt, blijft een droom 
een actie die we samen dóen, bouwt de werkelijkheid van je dromen” 

Mijn puzzel van 2006 is opgelost. Alles ligt panklaar voor de wereld en voor jou: de droom, 
het platform en jouw persoonlijke dagelijkse ‘contributie’ aan een gelukkiger wereld.


Dat OneGoodThing wérkt is inmiddels aangetoond. Nu dit pareltje naar alle mensen 
brengen als ‘gift to the world’. Die stap is nu aan de orde. Het is 2020, de tijd is rijp, de 
wereld is klaar voor een ander klimaat tussen mensen, we zijn klaar met social pollution, 
negativiteit en schaarstedenken! TheRealSocialNetwork gaat mensen zuiver en daad-
werkelijk verbinden in het geluk van elke dag. 


een uniek positief café 
Je kunt in de social happines app verbinding maken met 
bekenden, familie, vrienden en collega’s. 

Wat ook gaaf is: mensen die dat willen kunnen random 
verbonden worden met andere geluksactivisten. Nieuwe 
ontmoetingen met geestverwanten. Elke drie dagen 
ontmoet je in het OneGoodThing Café nieuwe mensen. 

Zo weven we steeds nieuwe draden van positiviteit door 
deze wereld.


het geluk ligt in je handen 
De toekomst voorspel je niet, die máák je. Dat doe jij op jouw plek met de mensen om je 
heen. De Human Planet ligt nu letterlijk in handen van de ‘geluksactivist’:


If worldwide happiness is to be 
it’s up to me 

to build my happy We 

OneGoodThing a day 
The Human Planet is on its way! 
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zo EENVOUDIG dóen we het


de 3 app-acties

deel je moment / 
‘one good thing’

reageer

stuur speciaal 
bericht            

1

2

3

1 3

2



�13

 
HappyWe op de grens 1 miljoen geluksmomenten 
Een social medium dat mensen gelukkiger maakt, het klinkt als een contradictie, toch is het 
HappyWe gelukt 90% van haar gebruikers gelukkiger te maken. Heel simpel door een 
gewoonte te maken van het delen van geluk. Op 20 maart, de ‘International day of Happiness’ 
van de VN, staat HappyWe op de drempel van een miljoen geluksmomenten. Dit gebeurt 
allemaal met een app die werkt zonder data mining, sociale druk, likes etc. Naar verwachting 
bereikt de teller van geluksmomenten de eerste week van april het miljoen. Klik hier voor de 
actuele score. 
 
Hoe het werkt 
Uniek in HappyWe is dat je random met max acht personen gedurende drie dagen verbonden 
wordt. In deze groep worden geluksmomenten gedeeld: ‘OneGoodThing’ (max drie per dag). 
Anderen geven aan als ze hier gelukkiger van zijn geworden. Initiatiefnemer Chiel van der 
Linden: Door dagelijks je geluksmoment op te schrijven én te delen, plus die van anderen te 
zien, train je als het ware je ‘geluksspier’. Door deze gewoonte geniet je meer van de kleine 
dingen in de dag, voel je je gelukkiger en bouw je veerkracht op voor momenten dat het minder 
gaat.” Mede-initiator Bert van Dam: “Een gebruiker noemde HappyWe-app een 
geluksdagboekje dat terugpraat. Het verschil tussen de app en talloze boeken is dat de app en 
de community je helpen een gewoonte te maken van deze positieve houding.”  
 
Pure app promise 
Op likes gerichte sociale media die zich richten op ‘kijk eens hoe mooi, goed, gezellig ik ben’, 
zijn precies het tegenovergestelde van wat HappyWe doet. In deze app kun je alleen je eigen 
geluksscore zien. Gegevens worden niet verkocht, er zijn geen advertenties en er wordt niet op 
verslaving ingezet, gebruikers mogen maar drie updates per dag doen. Lees hier de  Pure App 
Promise. De inkomsten komen van de bedrijfsversies. Bij bedrijven als Aegon, Robidus en 
Arriva werken teams met de HappyWe-app 
 
Het Doel en de mensen achter HappyWe 
Chiel van der Linden werkte onder meer als trainer van bedrijfsteams. Na tientallen jaren veel 
impact te hebben gehad op kleine schaal, wil hij nu op veel méér mensen positieve impact 
hebben. “Het doel is groot, de hele wereld gelukkiger maken. Ik geloof dat het kan door van 
geluk een gewoonte te maken. Deze app is een middel om de hele wereld te bereiken.” Chiel 
verdiepte zich jarenlang in de positieve psychologie, en wordt ook wel ‘de geluksman’ genoemd. 
Bert van Dam werkte 25 jaar lang in de top van het bedrijfsleven. Hij  was onder meer managing 
director van Planet en CEO van The Phone House. Na 25 jaar gooide hij het roer om. Hij richt 
zich sinds 2015 op meer maatschappelijke initiatieven. Samen schreven Bert en Chiel het boek 
Vitamine P. 
 

Meer informatie: 
www.multiplyhappiness.nl 

Bert van Dam 06 5389 7791 
Chiel van der Linden 06 1134 2174 
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