
Over ons

Wij, Chiel van der Linden en Bert van Dam delen een missie: de hele wereld een 
stuk gelukkiger kleuren. 
We delen ook een fascinatie: eenvoud. We zoeken steeds naar ‘het kleinste deeltje 
met het grootste effect’ op geluk wereldwijd.

Onze best guess yet is OneGoodThing: dagelijks één moment wat jou positieve 
energie geeft, delen met anderen, waardoor vitamine P zich verspreidt. Daarvoor 
bouwden we de social app HappyWe, onze gratis ‘gift to the world’ voor iedereen. 
Met een honderd procent zuivere PureAppPromise (www.multiplyhappiness.nl/
pureapppromise/).

Voor bedrijven bieden we OneGoodCompany voor méér positiviteit en verbinding 
in de organisatie, op de meest eenvoudige manier. We bereiken dat met tooling, 
training en consult als drie pijlers.

We doen dit vanuit MultiplyHappiness, een social enterprise met als missie: multiply 
happiness worldwide, en vanuit het Centrum voor Positief Leiderschap.
Onze ambitie: elke dag in 2024 deelt 10% van de wereld -800 miljoen mensen- 
OneGoodThing. Deze tien procent doet de wereld kantelen naar optimisme en 
geluk.

Chiel van der Linden (1954) – na ruim 30 jaar als 
trainer, coach en consultant stelde Chiel zich in 2006 
een compleet andere vraag: is het mogelijk voor mij om 
letterlijk de hele wereld een stukje gelukkiger te kleuren? 
Deze zoektocht vormde hem tot ‘Geluksman’. Hij werd 
verliefd op positiviteit en ontdekte de ongekende kracht 
van ‘technology used for good’, wat leidde tot HappyWe.

Bert van Dam (1966) – studeerde Bedrijfskunde  aan de 
Universiteit Twente (cum laude). Was algemeen directeur 
Planet Internet (KPN) en CEO CarphoneWarehouse 
Europe. In 2014 gooide hij het roer om en startte met Chiel 
van der Linden MultiplyHappiness om invulling te geven 
aan zijn levensdoel om mensen te helpen hun beste leven 
te leiden.

Heb je vragen of wil je contact met ons? Mail ons op bert@multiplyhappiness.nl of 
chiel@multiplyhappiness.nl.



Er werd door velen naar uitgekeken. Het eerste boek van de Geluksman, 
Chiel van der Linden.  
Zijn eenvoudige tips over ‘hoe je geluk dagelijks doet’ met OneGoodThing 
hebben bij veel mensen net zo’n vast plekje gekregen in hun dagelijks 
patroon als tandenpoetsen. Precies daar zit Chiel’s ‘handtekening’: 
eenvoud in dagelijkse positiviteit, méér zien wat goed is en wat mogelijk is. 
 
Nu gaat de Geluksman -samen met ervaren CEO Bert van Dam- 
organisaties helpen om de ongekende kracht van positief leiderschap 
te benutten. Uiteraard op eigen wijze: waar anderen de weg kiezen van 
werkgeluk, kiest Chiel het pad van vitamine P(ositiviteit), de kortste weg 
naar succes en geluk. 
Positief leiderschap zorgt voor een mindset van positiviteit en de energie 
van verbinding, waardoor buitengewone prestaties binnen handbereik 
komen. 
 
Hoe leer je dit vandaag nog te doen? Daarover gaat Vitamine P. 

ons Vitamine P-recept: deel éénmaal daags OneGoodThing

Wat was vandaag één concreet moment dat jou positieve energie gaf?

Wat gebeurde er en wat deed het jou? 

Deel je moment met anderen in social app HappyWe.

 


