IHBV JAARVERSLAG 2012
Opgemaakt 1 september 2013

1. Vijf kennisdomeinen van het IHBV
1.1. HOOGBEGAAFDEN OP HET WERK
Arbeidsconflicten van hoogbegaafden.
Een projectgroep bestaande uit Ido van der Waal, Rebecca Lindhout en Noks Nauta heeft een
onderzoek afgerond. Artikel is in eerste concept klaar, we willen in het Engels publiceren (GTI heeft
belangstelling) en in het NL een samenvatting maken. Op basis van de uitkomsten willen we geld voor
een vervolgproject aanvragen (zoeken naar best practices) en trainingen gaan opzetten.
Onderzoek UU
Gaby Reijseger, promovenda aan de UU heeft onderzoek gedaan naar werkbeleving en daar een
groep hoogbegaafden in meegenomen. Ruim 1260 respondenten. Eerste concept rapport is klaar. Er
komt nog in 2012 een korte openbare rapportage met een aantal beschrijvende uitkomsten, Noks zal
daarvan een bericht maken voor de doelgroep en voor de website, maar geen persbericht. De tweede
meting onder dezelfde respondenten wordt gepland voor ongeveer maart 2013. Gaby gebruikt voor
haar proefschrift enkele onderdelen uit de studie, die in een bepaald model passen. Van de
beschrijvende onderdelen kunnen eventueel artikelen worden geschreven en men zal op de UU
nagaan wier die zou kunnen gaan schrijven.
Met deze kennis kunnen we tzt wellicht een congres organiseren voor professionals.
Artikelen over HB en leidinggevenden
N.a.v. een eigen onderzoek onder Mensaleden zijn twee artikelen geschreven. Gepubliceerd op de
site in febr 2012. Ze zijn ook vertaald in het Engels en komen t.z.t. op een Engelse pagina op de site.
1.2. WELZIJN VAN HOOGBEGAAFDEN
Hulpverlenerslijst
De beschikbare namen van hulpverleners die zelf aangeven dat ze geschikt zijn voor hoogbegaafden
zijn verdeeld naar regio. Vrij regelmatig krijgen we vragen op dit gebied. Van individuele
hoogbegaafden en ook van professionals die hun cliënten willen verwijzen. Via de e-mail van het
secretariaat krijgen mensen nu zo’n lijstje met een disclaimer.
We moeten hier in de toekomst beleid op maken:
- Wie komen er wel en wie niet op de lijst? Maken we criteria? Gaan we feedback vragen van
cliënten?
- Maken we de lijst openbaar?
- Zou dit kunnen gaan leiden tot een project of activiteit van het IHBV waarbij we aan
kwaliteitscriteria met accreditatie gaan werken (vergelijk het Nederlands Mediation Instituut of
een soort beroepsvereniging)?
HB senioren
Er is een project plan om hoogbegaafde senioren beter te herkennen en te laten zien dat zij andere
behoeften hebben dan mensen met een gemiddelde intelligentie. We moeten besluiten of we dit in
2013 bij fondsen gaan indienen.
Noks heeft met Karel Jurgens een artikel over hoogbegaafde senioren geschreven. Het komt in het
decembernummer 2012 van Gerõn.
Er is een leaflet over dit thema op de website van het IHBV gepubliceerd en begin september 2012
breed verspreid. Er is al zeer positief op gereageerd. De tekst komt o.a. in het blad van de PCOB.
HB en GGZ
Er lopen enkele kansrijke contacten met de GGZ.
Noks zal in februari 2013 een presentatie over HB geven bij een refereerbijeenkomst van GGZ
Breburg.
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Noks zal ook in februari 2013 een presentatie over HB geven bij een bijeenkomst van het landelijke
ADHD netwerk, waar 600 professionals bij zijn aangesloten.
Daarnaast zijn er in 2012 enkele individuele contacten (geweest) bij PsyQ in Leiden, bij het Centrum
Autisme te Leiden en met een vrijgevestigde psychiater in Nieuwerkerk a/d IJssel.
HB en andere diagnosen
Karel Jurgens en Noks hebben een plan voor het samenstellen van een publicatie, uit te geven door
IHBV, over HB in combinatie met andere (mogelijke) diagnoses (ADHD, ASS, fysieke probleme,
psychische problemen, leermoeilijkheden). Nog nagaan of we hier een fonds voor gaan benaderen
(Stichting Webb heeft wellicht mogelijkheid) of dat we het zelf kunnen voorfinancieren. Op 16
december 2012 is er een eerste focusgroepinterview met hoogbegaafden met een of meer andere
diagnoses om van hun ervaringen te leren.

1.3. ONDERWIJS, LEREN DOOR VOLWASSEN HOOGBEGAAFDEN
Hoger onderwijs
Er zijn contacten gelegd met diverse instellingen voor hoger onderwijs. Er is nog nergens echte
aandacht voor het thema (behalve bij de OU, zie hierna).
Er is contact gezocht met het landelijk overleg studentendecanen en met het landelijk overleg van
studentenpsychologen. Reactie was erg lauw.
OU
Noks heeft in 2012 driemaal een (aan het IHBV betaalde) workshop verzorgd voor studenten van de
OU. De zalen waren steeds vol en de reacties positief. De OU wil zich hiermee profileren t.o.v. andere
universiteiten. Hopelijk komt er ook aandacht voor HB bij de docenten.
Leerstijlen
Naar aanleiding van het HB-café in september 2011 is een onderzoek onder hoogbegaafden gestart
naar de verdeling van de leerstijlen van Vermunt. Artikel (Rianne van de Ven en Noks Nauta) staat
sinds begin november 2012 op de website van het IHBV. Een korte versie staat in het tijdschrift van
Mensa (HIQuarterly) in november 2012.
Leren door HB volwassenen
Susanne Oosterveen gaat op het thema afstuderen aan de OU. Noks geeft commentaar op haar
stukken en begeleidt haar informeel.

1.4. HOOGBEGAAFDEN EN CULTUUR
Er zijn nog geen activiteiten op dit gebied.
Marleen Moors (afgestudeerd in wijsbegeerte) heeft wel belangstelling voor het thema beeldvorming
en taboes over HB en gaat zich hier verder in verdiepen.

1.5. FYSIEKE ASPECTEN EN GEZONDHEID VAN HOOGBEGAAFDEN
Hier zijn nog nauwelijks activiteiten, maar wel frequent vragen.
Slapen
Er is in 2010 een onderzoek geweest naar het slapen van HB volwassenen en daarover is in De
slaappoli van het ziekenhuis de Gelderse Vallei wil graag hoogbegaafden met slaapproblemen zien en
ze als aparte groep bekijken. Hier zou nog wat meer PR voor moeten komen.
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2. Overige activiteiten en plannen
2.1. HB café’s
In Arnhem en Delft draaien nu HB-cafés. De gemeente Delft betaalde tweemaal zaalhuur en koffie en
thee. Voor Amsterdam staat een groep van vier mensen in de startblokken, zij komen op 11 januari
2013 bijeen voor kennismaking. Voor nieuwe locaties is er een draaiboek dat men kan gebruiken.
2.2. Training hoogbegaafde werknemers over arbeidsconflicten
We hebben een concreet plan voor het uitvoeren van trainingen voor kleine groepjes hoogbegaafde
werknemers over arbeidsconflicten. Margreeth doet organisatie en financiën tegen betaling. Ido van
der Waal en Peter Overzier voeren de training uit onder de vlag van het IHBV op basis van de
gegevens uit het onderzoek.
Er zijn nu 10 belangstellenden. Er zijn drie data vastgelegd in 2013.
[NB deze training is niet van start gegaan vanwege onvoldoende betalende deelnemers.]

3. Organisatie en financiën
Per 3 juli 2012 is Noks Nauta het enige bestuurslid, doordat Maud van Thiel en Annette Verhoef op 25
mie 2012 resp. 1 juni 2012 waren afgetreden en er geen nieuwe bestuursleden konden worden
gevonden. Dit is een interim periode, waarin Noks Nauta statutair bevoegd is als bestuurder maar
geen beslissingen kan nemen waarvoor een voltallig bestuur vereist is, zoals statutenwijziging of
ontbinding van de stichting. Sinds 15 augustus 2012 hebben Karel Jurgens en Mirjam Vonk als
adviseurs en Margreeth Menkveld als ondersteuner de financiële administratie uitgezocht om de
jaarrekeningen over 2010, 2011 en 2012 te kunnen opmaken. Op basis van de adviezen van deze
commissie heeft Noks Nauta op 19 juni 2013 de jaarrekeningen over 2010, 2011 en 2012 vastgesteld.
Margreeth Menkveld heeft de financiële adminstratie van de stichting bijgehouden van mei 2012 tot en
met september 2012.
Sinds eind september 2012 is Madelène Schippers vrijwillig secretariaatsmedewerker voor ongeveer 7
uur per week. Ze heeft toegang tot de mail en beantwoordt die waar mogelijk. Noks overlegt frequent
met haar over de werkzaamheden. Ze is o.a. bezig met de vele namenlijsten te combineren en
verzorgt mailings voor het HB-café.
De vestigingsplaats van het IHBV is sinds medio 2012 Delft.
Het webbeheer wordt sinds juni 2012 verzorgd door Rianne van de Ven.
Er is een vrijwilligerspagina op de website aangemaakt.
Jacqueline Neijenhuis heeft voor 2012 16 uur advies aangeboden als vrijwilliger. Zij is een ervaren
projectleider en wil o.a. met ons meedenken over projecten waar geld voor te halen zou zijn.
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