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Noot Bijzondere aandacht voor Alex Koek op Sionshof 13 die werd
geïnterviewd door Wietse Verhagen en Nina Guurink. Zijn quote is: ‘Als raken
verbinden wordt, volgt delen vanzelf’. Alex is in het voorjaar van 2018
overleden en na overleg met zijn dochter Charissa en zoon Tristian hebben we
toestemming gekregen voor het gebruik van de foto (pagina 23) en het
verwerken van het interview.

Geluk op 13 in Leiden
Onderwijsvernieuwing door samenwerking van
studenten
Stichting Boots heeft in het studiejaar 2017-2018 het
project Geluk op 13 in Leiden uitgevoerd onder leiding van Gert-Jan Cornel. Hij heeft met veel organisaties samengewerkt: Hogeschool Leiden, MBO Rijnland,
Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen),
Museum Volkenkunde, Libertas Leiden, Tympaan Instituut en de gemeente Leiden. Samen bundelden zij de
krachten van onderwijs, onderzoek, cultuur en welzijn.
Het doel van Geluk op 13 is om studenten van verschillende opleidingsniveaus te laten samenwerken zodat
zij van elkaar kunnen leren en bovendien om studenten te betrekken bij de samenleving door echt contact
te maken met de Leidenaren. Deze vaardigheden zijn
essentieel voor de opleiding van deze toekomstige
sociale professionals.
De wereld van Leiden, de straten, hofjes en deuren
openden zich voor de studenten. De centrale vraag
was simpel: waar wordt u gelukkig van, en welk voorwerp hoort daarbij?
Het resultaat is een dwarsdoorsnede van de bevolking
van Leiden die met foto’s, tentoonstelling, magazine,
website en een videoserie wordt gepresenteerd.
Geluk op 13 komt met een veelzijdig beeld van de
bewoners van Leiden en wat hen gelukkig maakt.
De aanpak
In september 2017 werd de jacht op geluksmomenten
geopend. Studenten van de minor Sociaal Ondernemen van de Hogeschool Leiden ontwierpen de onderzoeksopzet en enquête voor de bewoners. Hester
Konings en Mirjam Ligtvoet-Janssen van het Tympaan
Instituut maakten daarvan een digitale versie en deden
de statistische voorbereidingen. Vervolgens hielden de
hbo’ers de interviews en verzamelden daarbij quotes
en voorwerpen, die ze op foto vast legden.
Op 13 november 2017 zijn ook de mbo-studenten van
Welzijn gestart. Zij kregen een presentatie over de
hbo-resultaten, een college van Marike van IJssel van
de Geluksroute en een rondleiding door het Museum
Volkenkunde. Wethouder van Onderwijs, Paul Dirkse,
deed de formele aftrap. Hij benadrukte het belang van

contact van studenten met de inwoners van Leiden.
Gedurende de wintermaanden zijn de mbo’ers de wijken van Leiden in getrokken en hebben zij interviews
gehouden en materiaal verzameld.
Buurtopbouwwerkers Ingrid Stegeman, Ali el Ali, Marianne Hendriks en Halima Karim van Libertas Leiden
verzorgden de introductie in de wijken. De studenten
hebben ook hun eigen ‘geluksbeleving’ beschreven en
deze beschikbaar gesteld aan het project. De meest
productieve studenten van MBO Rijnland ontvingen
een prijs: Eline Bekooij, Jochem Valk, Valentina Bouman-Smit, Rabia Arpacay en Sherise Menzo.
De productie: verwerking en presentatie
Vanaf februari 2018 zijn de Honoursstudenten van de
Faculteit Sociale Wetenschappen, Niki Nikakis en
Michiel Knoester, gestart met hun stage. Zij hebben de
gegevens van de mbo-studenten verwerkt en alle
opbrengsten geanalyseerd om onderzoeksresultaten
te kunnen presenteren aan het publiek.
Masterstudenten culturele antropologie Eslin Cohen
Stuart en Maarten Teunisse hebben in samenwerking
met Niki, Michiel en Gert-Jan filmopnamen gemaakt
van de stappen van het werkproces, diepte-interviews
gehouden met bewoners en deze verwerkt tot filmpresentaties. Gezamenlijk heeft het team de tentoonstelling in Museum Volkenkunde ontwikkeld met begeleiding van Eijda Tervoort.
Deze is op 21 juni 2018 geopend en zal gedurende de
gehele zomer van 2018 te zien zijn.
De uitvoering van het project is begeleid door Stichting
Boots en mogelijk gemaakt door financiële bijdragen
van Fonds1818 en de gemeente Leiden (Onderwijsvernieuwing en Participatie & Ontmoeting). Het was een
flinke klus. Zo speelden weersomstandigheden en
andere zaken parten bij het proces. Maar door de
extra inzet in vrijwillige uren van studenten en projectleider zijn alle doelen toch op tijd bereikt. Bekeken
wordt nu hoe deze vorm van samenwerking en onderwijsvernieuwing een plek kan krijgen in de curricula
van de verschillende sociale opleidingen.
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(On)gelukkig in Leiden

Geluk
Geluk betekent voor iedereen iets
anders, maar hoe gelukkig zijn we
eigenlijk? Om hier een idee van te
krijgen, vragen onderzoekers
wereldwijd aan mensen hoe
tevreden zij zijn met hun leven als
geheel. Nederland staat ergens
aan de top. In 2017 gaf de
gemiddelde Nederlander zijn
geluk een 7,9. Met een 8,1 zitten
onze Leidse respondenten daar
net iets boven. Wat zou hun
geheim zijn?

Nummer 13
In de Westerse wereld staat 13 te
boek als ongeluksgetal, terwijl 12
van oudsher als geluksgetal werd
beschouwd. Denk bijvoorbeeld
aan de twaalf apostelen. Méér dan
het perfecte getal 12, dat kon
nooit iets goeds betekenen. Maar
onze respondenten denken daar
anders over: slechts 6% gelooft
dat het huisnummer waar ze
wonen ongeluk brengt. Ook wel
logisch. Wie gelooft in onheil, zal
dit niet snel opzoeken.
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Wie of wat maakt gelukkig?
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Trots
Trots gaat vaak over prestaties, over gebeurtenissen waar je met een gevoel van erkenning op terug kunt
kijken. Onze respondenten laten zien dat die erkenning lang niet altijd om henzelf draait, al valt de appel niet
ver van de boom. Vele zijn trots op hun kinderen, en de dingen die zij in hun nog prille levens bereikt hebben.

Dankbaarheid
Dankbaarheid staat nooit op zichzelf, maar is altijd het positieve gevolg van iets anders. Dit kan materieel zijn,
geld, een baan of een huis, maar is veelal ook onaanraakbaar. Wederom zijn de momenten met vrienden,
partners en kinderen essentieel voor de respondenten.
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In de buurten van geluk
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Wijken bezocht door studenten
0. Centrum: hbo
1. Centrum: hbo
2. Centrum: hbo
3. Leiden-Noord: mbo
4. Roodenburg: mbo
5. Bos- en Gasthuizen: mbo
6. Morswijk: hbo
7. Boerhaave: mbo
8. Merenwijk: mbo
9. Stevenshof: hbo
Het project
Mbo- en hbo-studenten zijn het gesprek aangegaan met bewoners van
huisnummer 13. Wat maakt hen gelukkig? Welk voorwerp draagt bij aan
hun geluk? Hoe proberen zij dit geluk te vergroten? Het doel van het
project is om de verbondenheid tussen de bewoners en de studenten
van Leiden te vergroten. Dat is ook zeker gelukt. Studenten zijn door
wind, sneeuw en regen gegaan om de bewoners op nummer 13 te leren
kennen. De resultaten zijn enthousiaste bewoners met prachtige verhalen, geluksverhalen van studenten zelf en interessante onderzoeksresultaten.
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Gelukzoekende studenten
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Geluksobjecten?
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Geluksobjecten
Het geluk van de Leidenaren zit in verrassende objecten. We zetten de
belangrijkste vijf op een rijtje, met daarbij een score. Die laat zien in
welke mate dit voorwerp gemiddeld bijdraagt aan het geluk van de
mensen die het bezitten. Onze bewoners blijken niet heel materialistisch
te zijn. Vele hebben een voorwerp dat vooral persoonlijke emotionele
waarde heeft.
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Ongelukkig door social media
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Social media
Tegenwoordig gebeurt veel
contact met anderen via sociale
media. Vooral Whatsapp en
Facebook zijn moeilijk weg te
denken uit het leven van de
Leidenaren. Maar hoe beïnvloeden deze recente ontwikkelingen
het geluk van de bewoners? Veel
onderzoeken linken social media
aan ongelukkigheid en depressie,
oftewel een negatieve invloed.
Maar maakt social media echt
ongelukkig? Het grootste deel van
de respondenten vindt van niet,
want volgens hen heeft social
media überhaupt geen invloed op
de mate van geluk die zij ervaren.
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Toen was geluk heel gewoon

Het verleden
Als je je leven opnieuw zou mogen
doen, zou je dan andere keuzes
maken? 59% van de bewoners
zou, ondanks de tegenslagen die
ze gehad hebben, niets willen
veranderen: ‘Ik ben blij met waar
ik nu sta’, zeiden sommige bijvoorbeeld. Ook kun je van je fouten
leren, beargumenteerden zij vaak.
Desondanks zijn er ook bewoners
die wensten dat ze een andere
studie hadden gedaan in hun
jeugd, of graag waren verhuisd
naar een andere plek.

De toekomst
‘Je bent nooit te oud om een
nieuwe droom te dromen.’ Dat
stelde de Britse schrijver C.S. Lewis
en de respondenten zijn het hier
volmondig mee eens. Maar liefst
77% van de bewoners heeft nog
dingen in het vooruitzicht die ze
graag zouden willen bereiken.
Deze doelen zijn vaak opvallend
dicht bij huis en bijvoorbeeld
gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.
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‘Het geluk hangt door heel mijn huis’
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‘Teveel aan mijn hoofd? Dan pak ik de gitaar’
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‘Er is bij ons geen dag zonder thee’
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‘De bijbel geeft mij hoop en hoop zorgt ervoor dat ik door ga in mijn leven’
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‘Geen 13 kinderen, maar toch gelukkig’
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‘Mijn dochter is mijn grootste geluk’
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‘Je ziet ze opgroeien, dat is iets moois’
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‘Zelf iets bakken daar kun je anderen heel blij mee maken’
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‘Deze cheetah doet ons denken aan alle reizen die we samen gemaakt hebben
en nog gaan maken’
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‘Ik geniet van het leven’
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‘Lekker spelen en teamwork’
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‘De motor geeft je mogelijkheden, als je ze benut’

23

‘Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf’

‘Deze camera geeft mij de kans de mooie momenten vast te leggen’

