
Programma Uitwisselingsbijeenkomst De Geluksroute 18 maart 2020 
 
 
12.45 -13.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het atrium 

In het atrium van de Technohal van de campus van de Universiteit 
Twente bent u vanaf 12.45 uur van harte welkom voor een kop koffie 
of thee. Hier kunt u zich ook aanmelden en ontvangt  u een badge. Om 
13.25 uur kunt u zich richting  de zaal (technohal 3138)  van onze 
bijeenkomst op de 3e verdieping begeven.  

    
13.30-13.40 uur           Opening door dagvoorzitter Gerdien Rots 

Warm welkom en toelichting op het programma. 
  
13.40-13.55 uur        Introductiecollege over de historie van de Geluksroute – Laura Weiß 

In het introductiecollege van deze middag neemt Dr. Weiß u mee in het 
ontstaan van het geluksgericht werken in het algemeen en de 
Geluksroute in het bijzonder.  

    
13.55-14.40 uur          Uitwisselen ervaringen met de Geluksroute  - Gerdien Rots & Ruth 

Deddens 
In deze sessie gaat u onder begeleiding van Gerdien Rots en Ruth 
Deddens met elkaar in gesprek over ieders ervaringen met de 
Geluksroute. De focus zal daarbij liggen op hoe de Geluksroute zich 
sinds 2016 heeft doorontwikkeld. Door wie? Op welke manier? Voor 
welke groepen? Wat werkt? En wat juist niet? 

  
14.40-15.00 uur          Pauze in het atrium 
   Een kort pauze. Beneden in het atrium staat wat te drinken klaar. 
    
15.00-15.15 uur          Inspiratiecollege nieuwe (wetenschappelijke) inzichten-  Gerben 

Westerhof 
Professor Westerhof maakt u deelgenoot van de nieuwste 
(wetenschappelijke) inzichten in de wereld van de positieve 
psychologie en het geluksgericht werken. 

  
15.15-15.50 uur          Uitwisselen ideeën over de toekomst- Gerdien Rots & Ruth Deddens 

Geïnspireerd door wat u deze middag geleerd en besproken heeft gaat 
u  in deze laatste sessie van vanmiddag in gesprek over de toekomst 
van de Geluksroute en het geluksgericht werken. Welke  aanpassingen 
of doorontwikkelingen  in de werkwijze en/of de  tools zijn nog nodig? 
Kan de Geluksroute (dan) erkend worden als een bewezen interventie 
in het sociaal domein? Wat is daarvoor nodig? Wie zijn daarbij nodig?   
  

15.50-16.00 uur           Afsluiting door dagvoorzitter Gerdien Rots 
Na een korte samenvatting en  een dankwoord wordt iedereen 
uitgenodigd voor een afsluitend drankje in het atrium. 
  

16.00-17.00 uur           Borrel in Atrium 


