
‘Door de wereldreis die we met ons vieren hebben gemaakt, gaan we  
nog steeds samen het avontuur aan’W
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Onder het motto Geluk op 13 werden ge-
durende een aantal maanden de geluk-
smomenten van mensen die in Amster-

dam op nummer 13 wonen, verzameld en 
gedocumenteerd. 
De vraag is simpel: Waar wordt u gelukkig van? 
Het resultaat representeert een dwarsdoorsnede 
van de bevolking van Amsterdam in foto’s, inter-
views en een TV serie.
Geluk op 13 bundelt de krachten van onderwijs, 
onderzoek, cultuur en welzijn. 
In Amsterdam hebben de volgende organisaties 
bij dit project samengewerkt: 
ROCTop Welzijn
HvA opleiding CMV
UvA Sociologie
FOAM
Museum Het Schip
Reinwardt Academie
TU Delft
AT5
Bijzondere Collecties van de UvA

Studenten van UvA Sociologie stelden de onder-
zoeksopzet en de bewonersenquête samen. 
Studenten van ROCTop, HvA en UvA voerden ge-
sprekken met bewoners van huisnummer 13 over 
hun geluk en maakten een foto van de bewoner 
met zijn geluksvoorwerp in de deuropening. 
De HvA was betrokken bij de begeleiding, orga-
nisatie en de lessen op ROCTop. 
Zo krijgen studenten van verschillende opleidin-
gen een onderdeel dat aansluit bij de te behalen 
competenties. Het doel is om verschillende oplei-
dingsniveaus met elkaar te laten samenwerken 

zodat zij van elkaar kunnen leren en, door contact 
te leggen met bewoners, meer betrokken te 
raken bij de samenleving.
FOAM gaf een workshop fotografie. 
Bijzondere Collecties ondersteunde bij de pre-
sentaties die te zien zijn in Museum Het Schip, 
ROCTop, bij de HvA, de UvA en Gemeente Am-
sterdam. 
Geluk op 13 draagt bij aan een veelzijdig en re-
presentatief verhaal van bewoners van Amster-
dam over wat hen gelukkig maakt. 
Geluk op 13 is een ‘slice of the city’ (doorsnede 
van de stad) en een ‘slice of education’ (kruisbe-
stuiving binnen het onderwijs).
AT5 heeft samen met een groep leerlingen van 
ROCTop in januari 2017 een tv-serie gemaakt die 
ondertussen al is uitgezonden. 
Studenten van de Reinwardt Academie hebben 
onderzoek gedaan en adviezen gegeven over de 
verdere ontwikkeling van het presenteren van het 
materiaal via website, tentoonstellingen en an-
dere mogelijke platforms en media. 
Studenten van UvA Sociologie, hebben de inter-
views en ander beschikbaar materiaal verwerkt 
tot inzichtelijke grafieken voor op de website en 
in dit magazine – zie pagina 5 t/m 11.

Stichting Boots regelde de financiering van het 
project, dat verder mogelijk werd gemaakt door 
financiële bijdragen van het VSB fonds, Gemeente 
Amsterdam Dialoog, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Maatschappij tot Nut van het Algemeen en 
met de inzet van alle partnerorganisaties en vrij-
willigers.

Geluk op 13 in 
Amsterdam
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In 2015 is door Willemien van Heugten en Gert-
Jan Cornel voor het project Geluk op 13 con-
tact gezocht met Universiteit van Amsterdam 

Sociologie, HvA CMV en ROCTop Welzijn. De drie 
onderwijsinstellingen waren meteen enthousiast. 

Het project past goed bij UVA Sociologie van-
wege hun meerjarig onderzoek uitgevoerd door 
eerstejaars studenten in samenwerking met Sta-
tistiek, Informatie en Onderzoek van de gemeente 
Amsterdam naar wonen, welzijn & geluk van Am-
sterdammers. 
UVA Sociologie heeft in overleg met TU Delft In-
dustrieel Ontwerpen een uitgebreide vragenlijst 
voor de interviews ontwikkeld, waarin ook vragen 
zijn opgenomen over gebruiksvoorwerpen in re-
latie tot geluk. In totaal zijn zo’n 140 eerstejaars 
studenten sociologie op bezoek gegaan bij be-
woners van nummer 13 om interviews van mini-
maal 45 minuten af te nemen. 

HvA CMV-stagiaire Melvin Portz heeft vanaf de 
start van het project werk verricht op het ROCTop 
Dongestraat met het begeleiden van studenten 
en docenten bij de opzet van het project. De stu-
denten ROCTop kregen ‘Lessen over Geluk’ tij-
dens het vak ‘Kijk op de Wijk’. 
Een aantal groepen van ROCTop kregen college 
van Gerben Moerman van Sociologie over ‘Collec-
tief Geluk’. Van FOAM ontving ROCTop workshops 
fotografie.

In het voorjaar van 2016 ging een groep studen-
ten van ROCTop met docenten op pad voor de 
interviews. De uitgebreide vragenlijst is met stu-
denten ROCTop ingekort en aangepast. 
Ook in het najaar 2016 zijn verschillende groepen 
studenten van ROCTop, HvA CMV en UVA Sociolo-
gie op pad gegaan.

AT5 heeft met zes ROCToppers een TV serie ge-
maakt die in januari 2017 is uitgezonden.
UvA Erfgoed is betrokken voor het tentoonstellen 
van het fotomateriaal.

Studenten van de Reinwardt Academie hebben 
onderzoek naar de tentoonstellingsmogelijkhe-
den voor Geluk op13 uitgevoerd en leverden 
goede ideeën voor een doorstart in andere ste-
den.

Social Science Research master studenten Laurens 
Steehouder en Sander Kunst hebben een analyse 
van alle interviews gemaakt en dit op speelse 
wijze gevisualiseerd. 

Charlotte Fischer heeft ons geweldig ondersteund 
met het vormgeven van de website, de tentoon-
stelling en het magazine.

De stimulerende samenwerking van MBO, HBO, 
WO en Amsterdamse partners hebben geleid tot 
dit resultaat. Te zien op www.gelukop13.nl

Actief op zoek naar 
geluk: onderzoek 
en samenwerking
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‘Mooie planten in huis zorgen ervoor dat je zelf ook meer gaat stralen’
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‘De buurtbewoners blijven hier graag komen, daar hebben we geluk mee’
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‘Deze gitaar staat voor mij voor geluk, omdat muziek een grote houvast is  
geweest in mijn leven’
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‘Met onze boot maak je wat mee, zoet, zout, zon, wind, golven, onbekende  
havens en vrijheid’
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‘Spelen met mijn Barbiepoppen’
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‘Eerst wilde ik dit huis niet vanwege het nummer maar mijn vrouw zei het is 
gewoon een getal, en nu zijn wij heel gelukkig, ook met de buren en de buurt’
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‘Als ik uit bed kom gaat meteen m’n radiootje an, heerlijk’
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‘Dit mopshondje geeft me het gevoel dat ik miljonair ben’
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‘Ik ben heel blij dat ik hier voor mijn geld mag werken dus ik doe mij best om  
alles fris te maken’ 
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‘Wij bedenken altijd iets, hoeven ons nooit te vervelen en komen altijd  
tot een akkoord’
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‘Na de renovatie een grotere woning in een van de mooiste gebouwen van 
Nederland’
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‘Mijn paard Cenrose is een spiegelbeeld van mezelf en geeft me vrijheid, 
zelfvertrouwen en onvoorwaardelijke liefde’



‘Mijn buurman op nummer 15 heeft een prachtige tuin voor mijn raam gekweekt 
waar wij met de hele buurt van genieten’


