
Voor organisaties die inzetten op:
• Duurzame inzetbaarheid 
• Extra productiviteit 
• Employer branding

                 Cambridge 
Happiness Profiler

Investeren 
in het geluk van 
medewerkers



Verhoog werkgeluk 
en duurzame 
inzetbaarheid
Het geluksgevoel heeft een grote impact op het 
functioneren van mensen, privé èn op het werk. Een 
groeiend aantal bedrijven zet daarom in op het geluk 
van de medewerkers. In de praktijk blijkt dat 
gelukkige medewerkers beter functioneren, 
positiever denken over zichzelf en de wereld om hen 
heen, loyaler, stressbestendiger, socialer en minder 
vaak ziek zijn. Geluk komt daarom steeds centraler 
te staan in het HR-beleid. Niet alleen om de 
rendementscijfers. Ook in het kader van 
verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. 
Geluk is de kortste weg naar een optimaal werkende 
organisatie. Geluk is winstgevend!

Cambridge 
Happiness Profiler
Als marktleider op het gebied van geluk helpen 
wij organisaties om het gelukspotentieel van 
hun medewerkers optimaal te benutten. 
Wij hanteren hiervoor de Cambridge Happiness 
Profiler (CHAP®). De CHAP® is een 
wetenschappelijk onderbouwde online test voor 
medewerkers. Van de testresultaten wordt voor 
elke deelnemer een uniek persoonlijk 
Geluksrapport opgesteld. Wij maken geluk 
daarmee meetbaar, zichtbaar en werkbaar. 

We hebben de CHAP®-Test in veel 
innovatieve bedrijven en instellingen 
geïntroduceerd. Dat doen we ook 
graag bij jou. Met als doel: zoveel 
mogelijk mensen gelukkig maken.

• Faciliteren dat medewerkers aan 
eigen geluk werken 

• Uniek vertrouwelijk Geluksrapport 
voor elke deelnemer

• Scorevergelijking met duizenden 
testresultaten

• Tips over geluksacties in lijn met 
geluksprofielen 

•  Managementinformatie over het 
geluk van jouw organisatie in 
vergelijking met andere

• De CHAP® verklaart 84% van de 
verschillen in geluk tussen mensen

• Het CHAP®-Geluksrapport is uniek 
in de wereld!

Waarom de 
CHAP® ?

‘Met de CHAP® investeren 
wij in het geluk van  

onze 800 consultants.’ 
                                     – Edwin van den Elst, CEO Talent&Pro 



Mensen

Oplaadpunten

Doelen
Doelen geven je iets om naar uit 
te kijken; je leven in eigen hand 
nemen. Bezig zijn met dingen die 
bij jou passen. Zo sta je positief en 
actief in het leven. Je keuzes passen 
bij jouw unieke geluksprofiel.

Oplaadpunten zorgen dat je 
bijtankt, kunt ontstressen, 
ontspannen en dat je energie 
opdoet. Een tekort aan passende 
oplaadpunten is een belemmering 
om gelukkiger te zijn.

Investeren in sterke relaties 
met anderen draagt bij aan 
je geluks. Iets doen met 
of voor een ander en daar 
waardering voor krijgen, dat 
maakt gelukkig!

D.O.M.-theorie
De CHAP® is gefundeerd op de bekende 
D.O.M.-theorie voor een gelukkig leven. 
D.O.M. staat voor Doelen, Oplaadpunten 
en Mensen. De testresultaten komen in 
een persoonlijk CHAP®-Geluksrapport. 
Dit geeft inzicht in de score op de drie 
belangrijkste bouwstenen voor een 
gelukkig leven en de 28 onderliggende 
geluksvoorspellers.  



Inzicht in het 
persoonlijk 
geluksniveau
Geluk werkt bij iedereen anders. Het is een 
heel persoonlijke emotie. Gelukkiger worden 
hangt daarom samen met inzicht in wat jou 
gelukkig maakt. Het persoonlijke 
CHAP®-Geluksrapport geeft inzicht in 
hoe het eigen geluk is opgebouwd en waar
verbeterpunten zitten.  

CHAP®

Dit rapport is van 
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Erik Goethart

Fraai geschenk 
Uit ervaring weten we dat 
medewerkers het Geluksrapport 
enorm waarderen. 

Uniek 
persoonlijk 

rapport. 
Digitaal 

of gebonden 
luxe editie

Patrick van Hees 
Founding partner CHAP® 
Happiness Institute 

– Geluksexpert 
– Auteur van vier bestsellers over geluk 
– 1.000+ keynotes verzorgd 
– Executive coach 

Master of Science in Applied Positive 
Psychology, Anglia Ruskin University, 
Cambridge



Zorgen voor een 
impactvolle impuls
We zetten graag onze ervaring in om een
programma op maat samen te stellen. Tijdens de 
intake inventariseren we de ambities, adviseren 
mogelijke onderdelen, denken mee over 
de organisatie bij jullie intern, liefst met een 
spetterende introductie.

Aan tafel voor 
meer (werk)geluk 
Wij vertalen evidence based inzichten uit de 
gelukswetenschap naar concrete toepassingen 
op de werkvloer. 

Wil je eens sparren over een CHAP®-programma 
voor jullie HR-beleid of employer branding? 
Leg het ons voor. We plannen graag een gesprek 
of werksessie in, dat zo vrijblijvend is als jij dat wilt. 

Neem voor meer informatie, een offerte 
of een afspraak contact op via 
info@chaphappiness.com

Basisprogramma

CHAP® -Test 

Persoonlijk CHAP® 
-Geluksrapport

Extra mogelijkheden en services

Event
Inspirerende kick-off van het geluksprogramma in jouw organisatie

CHAP®-certification
Opleiding tot gecertificeerd coach, samen met Fontys Hogeschool 

Workshops
Workshops over de diverse facetten van geluk op het werk en privé

Keynote/masterclass
Presentatie met recente inzichten uit de gelukswetenschap 

Coaching
Persoonlijke gesprekken met medewerkers n.a.v. hun Geluksrapport  

Management rapportage
Geluksniveau-vergelijkingen tussen jouw en andere organisaties

Consultancy
Advies over invoering van geluk als thema binnen je organisatie
 



Neem voor meer informatie, 
een offerte of een afspraak contact 
op via info@chaphappiness.com

CHAP® Happiness Institute 
Keizersgracht 285 
1016 ED Amsterdam 
www.chaphappiness.nl
info@chaphappiness.com


