
Beleidsplan en doelstelling Stichting De Weg naar het Geluk

Doelstelling

In de boodschap en de doelstelling van de Stichting “De weg naar het geluk” zijn als 
belangrijkste feiten vervat:

1. dat er zaken niet zijn zoals ze zouden moeten zijn in de maatschappij en in het persoonlijk 
leven en

2. dat de oplossing daarvoor berust bij meer kennis over de grondlagen van ons bestaan en 
hoe daarmee om te gaan.

Die kennis komt eenvoudig neer op het besef van de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen, 
andere levensvormen en de materiële wereld.

Die kennis is niet afwezig. Het probleem is dat er niet naar wordt gehandeld.

Stichting De weg naar geluk beschikt als middel om daar iets aan te doen, over het boekje “De 
weg naar geluk”, geschreven door L. Ron Hubbard.

Het unieke van dat boekje is dat het:

1. de inherent aanwezige vermogens tot harmonieuze omgang met anderen en met de 
levende en materiele natuur weer wakker roept,

2. beschrijft door welke handelingen of nalatigheden die harmonie wordt verstoord,
3. beschrijft wat de gevolgen daarvan zijn, en
4. beschrijft wat men kan doen om de dingen (weer goed te laten gaan.

In de praktijk is gebleken dat de benadering die in het boekje gehanteerd wordt, bij mensen uit 
alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke geledingen een snaar raakt en veranderingen ten goede 
teweeg brengt waar de gangbare benaderingen geen doel treffen.

De verklaring daarvoor is te vinden in het overige werk van de auteur maar is hier niet van belang 
– van belang is dat het een bruikbaar hulpmiddel is in de hedendaagse omstandigheden.



Wat is de Weg naar Geluk?
 
De Weg naar Geluk is de eerste morele code die geheel gebaseerd is op gezond verstand. Het is 
oorspronkelijk gepubliceerd in 1981 in de vorm van een boekje in zakformaat dat gemakkelijk en 
betaalbaar aan anderen kan worden doorgegeven. Het doel ervan is om het huidige morele verval 
in de samenleving af te doen nemen en het herstel van de integriteit en het vertrouwen aan de 
mensheid terug te geven. De nieuwere titel, De weg naar een gelukkig leven, staat het in het 
Guiness Book of Records als ’s werelds meest vertaalde niet-religieuze boek in de wereld. Het is 
geschreven door L. Ron Hubbard als zelfstandig werk, los van een religieuze leer. Het vult het 
morele vacuüm in een maatschappij die steeds materialistischer aan het worden is, met 21 
basisprincipes die leiden tot een betere kwaliteit van leven.
Deze gedragscode kan worden gevolgd door iedereen, van welk ras, kleur of geloof dan ook en 
werkt aan het herstel van de banden die de mensheid verenigen.

L. Ron Hubbard
Amerikaanse auteur en mensenvriend

Stichting De weg naar geluk houdt zich bezig met een van de toepassingen van dat deel van de 
nalatenschap van L. Ron Hubbard, dat hulpmiddelen biedt voor praktische oplossingen bij de 
meest urgente problemen van de mensheid.

Hubbard gaf zelf aan: “ I like to help others and count it as my greatest pleasure in life to see a 
person free himself of the shadows which darken his days.” Vanuit dat oogpunt is er inmiddels 
een wereldwijde beweging gestart. Deze is nu vele miljoenen sterk en bezig in meer dan honderd 
landen.

Zoals Hubbard zegt in De weg naar het Geluk: “Iemand kan zich af en toe voelen als een 
dwarrelend blad dat over een vieze straat wordt geblazen; hij kan het gevoel hebben dat hij een 
korrel zand is die op een plaats is blijven steken. Niemand heeft dan ook gezegd dat het leven 
kalm en ordelijk is – dat is het zeker niet. Maar iemand is geen gehavend blad, en ook geen korrel 
zand – hij kan min of meer zijn eigen weg uitstippelen en die dan volgen… Er is geen mens op de 
wereld die niet een nieuw begin zou kunnen maken.”

Is De weg naar een Gelukkig leven een religieus boek?

De weg naar een Gelukkig leven is geen religieus boek en Stichting De weg naar Geluk is een 
seculiere organisatie.

Herdruk of distributie houden geen verbondenheid in met of sponsoring van een religieuze 
organisatie. Het is dus te gebruiken door overheden en organisaties, als een niet-religieuze 
activiteit. Veel verschillende religieuze groepen, maar ook maatschappelijke organisaties, maken  
gebruik van De Weg naar een Gelukkig Leven. De eenvoudige boodschappen zijn compatibel 
met de meeste religies van de wereld, en tegelijkertijd bruikbaar voor allerlei instanties die  
behoefte hebben aan een verwoording van algemeen geldende normen en waarden zonder dat het 
inbreuk maakt op de scheiding tussen kerk en staat. Omdat De Weg naar Geluk niet religieus is, 
is het geschikt voor ieder individu, en elke openbare of privé groepering, om situaties in het leven 
te verbeteren.



Welke middelen worden gebruikt door de stichting voor het bereiken van het doel?

De stichting heeft diverse ondersteunende materialen ter beschikking, zoals een poster waarop 
alle 21 hoofdstukken staan afgebeeld, een activiteitenboek voor jonge kinderen voor wie het 
boekje zelf te hoog gegrepen is, een DVD met een audiovisuele uitbeelding van de 21 
“leefregels” en een film waarin de volledige tekst wordt gesproken, begeleid door levensechte 
verhalen van een aantal hoofdpersonen.

De bovengenoemde materialen worden ofwel verkocht tegen kostprijs of wel geschonken aan 
goede doelen. De boekjes worden veelal gestuurd naar mensen die een gratis boekje aanvragen 
via een van de websites.

Daarnaast zijn er bij de internationale stichting, “The Way to Happiness International”, in alle 
talen verdere materialen verkrijgbaar, zoals uitgewerkte pakketten voor het onderwijs en voor het 
geven van seminars aan bijvoorbeeld bedrijven.

Verdere materialen zijn het geïllustreerde boek in hard en soft cover en als luisterboek. Er is ook 
een schriftelijke cursus die de inhoud van het boek behandelt. De stichting kan aangeven waar 
deze verkrijgbaar zijn.

De te verrichten werkzaamheden

Om de doelstelling van de Stichting – het helpen bevorderen van begrip en de naleving van 
bruikbare, positieve normen en waarden in de samenleving – te bereiken, willen we

1. het boekje “De weg naar geluk” in handen zien te krijgen van zoveel mogelijk mensen
2. zorgen dat de boodschap van het boekje begrepen en toegepast wordt.

Dit wordt onder andere gedaan door bekendheid na te streven via een aantal websites. Mensen 
krijgen daarop een gratis boekje aangeboden.

Er worden door mensen die deze doelstelling onderschrijven, acties ondernomen in het kader van 
een van de hoofdstukken: geef het goede voorbeeld, zoals het opruimen van achtergelaten 
rommel in openbare ruimtes, waarbij aan voorbijgangers boekjes worden uitgedeeld.

Er worden door mensen die deze doelstelling onderschrijven ook lezingen en workshops gegeven 
over de onderwerpen die in het boekje worden besproken.

Hulpmiddelen daarbij zijn posters waarop verschillende hoofdstukken zijn uitgebeeld, en 
activiteitenboeken voor kinderen voor wie de tekst van het boekje een te hoge moeilijkheidsgraad 
vormt.

Het beheer van het vermogen

In de praktijk worden de girorekening en de materialen die in voorraad zijn beheerd door het 
bestuur van de stichting en gebruikt in overeenstemming met de statutaire doelen.



De besteding van het vermogen

Het geld dat op de girorekening staat wordt gebruikt voor lopende kosten en aanschaf van 
materialen naarmate de voorraad ervan uitgeput raakt. De materialen zelf worden aangewend 
zoals hierboven beschreven.

Wijze van werving van gelden

Dit wordt gedaan door in persoonlijk contact te vragen om te doneren aan de stichting, ofwel 
eenmalig, ofwel door een periodieke overboeking op de girorekening.

Planning

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die het werk voor de stichting in hun vrije 
tijd doen. Zij worden niet betaald voor de activiteiten die zij ten behoeve van de stichting 
ontplooien. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de onkosten die zij daarbij maken.
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