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DE GELUKKIGE STAD 
LIMBURG

vertrekpunt voor een nieuwe 
architectuur van de regio
- Krimp en vergrijzing

- Vastgoed transformatie

- Wonen en zorg

- Openbare ruimte

- Energie transitie

Jules



START PROCES DOEL

BEST
VALUE
PROCUREMENT

PRODUCTKETENSAMENWERKING

KETENSAMENWERKING

Partners selecteren op basis van 
kwaliteiten en niet (alleen) op 
basis van prijs

De samenwerking herhalen
van elk project leren

een langdurige band opbouwen

Innovatiever
Beter doordacht

Meer dan een ‘prototype’

Sandra



‘Geen herrie maar harmonie’

Op basis van transparantie en vertrouwen

FIJNER SAMENWERKEN

+

Jules



JUWEELTJES IN DE 
PRAKTIJK

‘Een collectie geluk projecten’

Sandra



Marleen
“Bomen en vogels 
zijn mooi, maar ze 
praten niet terug”

KLOOSTERVELDEN

Sandra



Omgekeerde 
integratie door 

keten-
samenwerking

KLOOSTERVELDEN

Sandra



“Ik ben nu ZO 
gelukkig! Ik spreek 

elke dag leuke 
mensen”

+
Sandra



SANDERBOUT SITTARD
Jules

Het was 5 over 12
Verloedering, 
criminaliteit, 
overlast en 
perkeerdruk



Bewoners 
betrekken bij de 

keten. 
Gevoeligheden 

blootleggen.

SANDERBOUT SITTARD
Jules



Dhr Siebenheller
“Ik ben weer een 
gelukkig mens” 

SANDERBOUT SITTARD
Jules



Het beeld van een 
rijk gepatineerd en 

aangetast gebouw in 
een prachtig spel 
van zonlicht en 

diepe schaduwen”

WONEN LIMBURG HUIS
Sandra



“De chemiefactor was zonder 
meer het besef dat we bezig 
waren aan een uniek concept 
in een uniek project dat voor 
alle partijen meerwaarde zou 

opleveren.”

BACO GEBOUWWONEN LIMBURG HUIS
Sandra



WONEN LIMBURG HUIS

"Nooit gedacht dat 
je werkomgeving 

voor zoveel 
inspiratie kon 

zorgen. 
Geweldig!"

Sandra



A2 MAASTRICHT

Familie Dresens
“Het was stikken 

langs de 
snelweg”

Jules



A2 MAASTRICHT

Op het dak van 
de A2 leeft 

Maastricht op

Jules



A2 MAASTRICHT

“We kunnen nu 
lekker laveren 
over de paden 

tussen het groen” 

Jules



Maar….
geluk is meer dan 
wat wij bedenken 

en bouwen

Jules







LICHAAMSFUNCTIES

DAGELIJKS
FUNCTIONEREN

SOCIAAL MAATSCH.
PARTICIPEREN

MENTAAL
WELBEVINDEN

ZINGEVING

KWALITEIT VAN LEVEN



• Dopamine 

• Oxytocine 

• Endorfine 

• Serotonine 

GELUK…. 
is niks anders dan de 
volgende hormoontjes



• Trek in koolhydraten

• Depressieve gevoelens 

• Moeite met slapen

• Meer zin in seks 

• Vroegtijdig klaarkomen

• Toename in gewicht

SEROTONINE…. 
belangrijke symptomen 
van een tekort



• Sporten

• Sociale dominantie

• Langzame koolhydraten

• Alcohol beperken

• Kurkuma

SEROTONINE…. 
natuurlijke manieren 
om het te verhogen



PRAKTIJKVOORBEELDEN 





GELUK…. 
is vooral PERCEPTIE
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