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hoogbegaafdheid onder volwassenen. Dr. Noks Nauta, mijn afstudeerbegeleidster en 
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mogelijkheid een onderzoek voor dit instituut te schrijven. Naast Noks Nauta hebben onder 
andere Rianne van de Ven en anderen mij geholpen. Voor allen wie niet genoemd, ook u 
bedank ik.   
 
Daarnaast wil ik graag de opleiding Toegepaste Psychologie bedanken, voor de prachtige 
begeleiding gedurende dit schommelende proces. Mijn afstudeer coach, Rian van Son, wil ik 
bedanken voor haar geduld en enthousiasme. Rian heeft me enorm geholpen met het 
toevoegen van humor tijdens deze serieuze tijd, bedankt Rian. Naast Rian wil ik graag de 
afstudeerbegeleidsters Nique van Overbeek en Joyce Kootker bedanken voor de gezellige én 
zeer kritische blikken tijdens de interactieve bootcamp colleges. Deze bijeenkomsten hebben 
voor stress én geweldige inzichten gezorgd, bedankt! 
 
Ten derde wil ik graag mijn medestudenten bedanken voor alle kritische vragen die zij mij 
gesteld hebben, de veelbelovende en veelzeggende complimenten, geruststellingen en nieuwe 
inzichten. 
 
Tenslotte bedank ik mijn familie, vrienden en in het bijzonder mijn ouders en vriend. Bedankt 
voor het geven van tijd om aan dit onderzoek te werken en de steun die ervoor zorgde dat ik 
door bleef zetten. 
 
Ik wens u enorm veel plezier bij het lezen van dit rapport.  
 
Lise van Beijsterveldt  
 
Nijmegen, juni 2017 
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Samenvatting 
Veel mensen denken te weten wat en wie een hoogbegaafde is. Echter is er nog niet veel 
literatuur over de hoogbegaafde volwassene. De missie van het Instituut Hoogbegaafdheid 
Volwassenen (IHBV*) is het verbeteren van het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen, 
zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen. Het IHBV wil op een bruisende en 
kleurrijke wijze hoogbegaafdheid positief op de kaart zetten, vooroordelen wegnemen en 
kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen, bewerken en verspreiden. 
 
Eén van de activiteiten die het IHBV organiseert zijn HB-Cafés. “Een HB-Café is een 
informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in 
hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een 
ongedwongen en laagdrempelige sfeer over te kunnen praten” (IHBV, 2010),  
 
Het IHBV wil graag weten of hoogbegaafde volwassenen behoefte hebben aan uitwisseling 
met andere hoogbegaafden, daarnaast willen ze weten of de HB-Cafés voldoen aan deze 
behoeften en welke verbeteringen mogelijk zijn omtrent het HB-Café concept. Aan de hand 
van deze probleemstelling zijn er hoofd- en deelvragen opgesteld. Om deze te beantwoorden 
zijn er interviews en vragenlijsten afgenomen onder hoogbegaafde volwassenen die het HB-
Café Zuidwest bezocht hebben.   
 
Hoofdvraag:  
In hoeverre draagt HB-Café Zuidwest bij aan het vervullen van de behoeften van 
hoogbegaafde volwassenen op het gebied van contact met andere hoogbegaafden?   
 
Uit de afgenomen interviews en vragenlijsten blijkt dat de ondervraagde hoogbegaafde 
volwassenen, bezoekers van HB-Café Zuidwest, het meeste behoefte hebben aan erkenning 
voor hun hoogbegaafdheid, herkenning in andere hoogbegaafden en (nieuwe) informatie 
omtrent hoogbegaafdheid bij volwassenen. De behoefte van de meeste respondenten omtrent 
bovenstaande aspecten zijn grotendeels vervuld. Bezoekers geven aan dat “het HB-Café voelt 
als thuiskomen” en zijn positief. Het lijkt er zelfs op dat bezoekers de erkenning en 
herkenning zo fijn vinden dat een thema loze bijeenkomst een optie wordt.  
 
Echter springt er een punt uit ter verbetering: respondenten willen leren hoe zij hun 
hoogbegaafdheid positief in kunnen zetten. De meeste respondenten geven aan dit nog niet te 
leren en wat zijn nu eigenlijk precies de positieve aspecten van hoogbegaafdheid. Deze 
aanbeveling wordt verder uitgewerkt in het draaiboek “Hoogbegaafdheid Positief!” 
(Beijsterveldt, 2017)  
 
Daarnaast een tweede aanbeveling: het organiseren van een laagdrempelige en thema loze 
avond voor hoogbegaafde volwassenen om gewoonweg met elkaar te praten over alles wat zij 
willen bespreken.  
 
Al met al betekenen de bevindingen dat bezoekers van HB-Café Zuidwest grotendeels 
tevreden zijn, dat de meeste behoeften in zeker maten vervuld worden. Enkele behoeften en 
suggesties kunnen verder uitgewerkt worden zoals: een thema loos HB-Café, enkele nieuwe 
thema’s en als aandachtspunt: leren hoe hoogbegaafdheid positief in te zetten. Zoals gezegd: 
deze punten zijn verwerkt in de aanbevelingen.  
 
*IHBV staat voor: Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. “Het IHBV is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 
2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) (IHBV, 2010).” 
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1 Inleiding 
1.1   Hoogbegaafdheid 
Hoogbegaafdheid omvat volgens velen (Rost, 2013; Kooijman – Thiel, Corten, Nauta & 
Verhoef, 2009; Streznewski, 1999) meer dan allen een hoog intelligentiequotiënt (IQ). 
Iemand met een IQ van 130 of meer op de schaal van Wechsler (WAIS of WISC) wordt als 
hoog intelligent beschouwd, vaak ziet men dat als identiek aan hoogbegaafdheid (Rost, 2013).  
 
Hoogbegaafd zijn, of een hoge intelligentie bezitten, heeft een groot aantal voordelen (Emans, 
2017). Volgens Streznewski (1999) beschikken hoogbegaafde volwassenen naast een hoog IQ 
over de volgende eigenschappen: creatief, leiderschap, fysieke vaardigheden, verhoogde 
waarneming, humor en het vermogen om complexe ideeën snel in elkaar te zetten. Een 
hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Een sensitief en 
emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij 
schept plezier in creëren (Kooijman – Thiel, 2008) (Bijlage A).  
Volgens Emans (2017) kan hoogbegaafdheid ook gepaard gaan met specifieke nadelen. Het 
gaat dan om problemen met betrekking tot aansluiting bij anderen en de maatschappij, 
eenzaamheid, conflicten, (moeite met) zingeving, psychisch welbevinden en dergelijke 
(Emans, 2017). Daarnaast is de werkvloer een valkuil: die zelfstandige en nieuwsgierige 
hoogbegaafde werknemer kan doorslaan in te snel oordelen, te eigenwijs, te emotioneel, te 
overgevoelig zijn, of juist niet te stoppen zijn en te veel onnodige dingen doen (Emans, 2017), 
dit vergroot de afstand tot zijn/haar collega’s die dit als storend ervaren en hierdoor ontstaat 
de kans op een boreout of burnout (Waal et al., 2013). 
 
Naast al deze eigenschappen en het hoge IQ zijn hoogbegaafden in veel opzichten hetzelfde 
als gemiddeld begaafde mensen. Zij gaan graag relaties aan met mensen van hetzelfde 
intelligentie level (Nauta, 2013), en kiezen hun vriendschappen naast nabijheid, 
toegankelijkheid en persoonlijke kwaliteiten op basis van overeenkomst (Jacobs, Lataster & 
Strom-Stevelmans, 2011). Hoogbegaafde volwassenen hebben net als iedereen behoefte aan 
contact met lotgenoten, mensen met hetzelfde intelligentie level (Emans et al., 2017; Corré, 
2017). Echter heeft maar 2,3% (waarvan ruim 600.000 volwassen) van de Nederlandse 
bevolking zo’n hoge IQ-testscore (Kooijman – van Thiel, Corten, Nauta & Verhoef, 2009) 
waardoor de kans kleiner wordt om in de eigen omgeving mensen van hetzelfde intelligentie 
level tegen te komen. Hierdoor wordt de kans op de nadelige aspecten van hoogbegaafdheid 
vergroot (Emans, 2017; Waal et al., 2013).  
 
1.2 Herkenning en Erkenning  
Een gemiddeld begaafde Nederlander ziet overal ‘soortgenoten’, voor een hoogbegaafde 
Nederlander ligt dit niet zo voor de hand (Kooijman, et al. 2009). Hoogbegaafde volwassenen 
zijn een minderheidsgroep, want zij wijken af van het gemiddelde en zien mede daardoor 
weinig herkenning en erkenning bij naasten. Zij hebben hier echter wel behoeften aan, in de 
vorm van ‘contact met lotgenoten’ (Emans, Visscher & Nauta, 2017). Uit de literatuur blijkt 
dat ‘alle mensen’ herkenning en erkenning nodig hebben.  
 
Volgens Janet van Horssen-Sollie (2015) kunnen hoogbegaafden te maken hebben gehad met 
stigmatisering en dat zorgt ervoor dat zij terughoudend zijn geworden in het praten over hun 
hoogbegaafdheid. Ervaringsnabijheid kan volgens haar leiden tot herkenning. Vervolgens 
stelt Van Horssen Sollie (2015) dat hoogbegaafden zeggen hoogbegaafdheid in anderen te 
herkennen. Herkenningspunten zijn een bepaalde levendigheid en alertheid in de ogen, 
woordgrapjes, het leggen van onverwachte verbanden, een hoog gesprekstempo, 
communicatie waarin men van de hak op de tak springt, een snel begrip en een goed 
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geheugen. Het contact met andere hoogbegaafden is een belangrijke factor in de ontwikkeling 
van een adequaat en positief zelfbeeld. Bevorderend is de herkenning van de 
hoogbegaafdheid in en door anderen. In contact met andere hoogbegaafden leert men 
betekenis te geven aan de eigen hoogbegaafdheid en dit in perspectief te plaatsen. Men kan 
zich, soms voor het eerst, identificeren (herkennen) met anderen. Dit geeft een “gevoel van 
thuiskomen” en is met name belangrijk voor degenen die voorafgaand aan de identificatie een 
inadequaat zelfbeeld ontwikkelden. Zonder herkenning is het dus mogelijk dat hoogbegaafde 
volwassenen geen adequaat zelfbeeld ontwikkelen (Horssen-Sollie, 2015). Iemand met een 
adequaat zelfbeeld heeft een zelfbeeld dat realistisch is en correct past bij de persoon, precies 
zoals nodig is (Dale, 2017).  
 
Volgens Axel Honneth (1995) hebben alle mensen behoefte aan erkenning. In de existentiële 
psychologie stelt hij dat de strijd om erkenning gaat om rechtvaardigheid, wederkerige 
erkenning die als voorwaarden dienen voor zelfrealisatie. Volgens Honneths theorie van 
erkenning (Honneth, 1995) zorgt erkenning voor het toestaan van zelfvertrouwen, zelfrespect 
en een zelfbeeld dat nodig is voor de volledige ontwikkeling van iemands identiteit, dit is 
impliciet in de structuur van erkenning zelf. Erkenning is waardeloos als het niet komt van 
iemand die men als waardige erkenning ziet (Honneth, 1992) (Honneth, 1995). Daarnaast zegt 
De Dijn (2001, p.22) dat het verlangen naar universele, wederzijdse erkenning een 
fundamenteel verlangen van de moderne mens is. De moderne mens verlangt naar erkenning 
door anderen via bepaalde kenmerken, betekenissen of verschillen die ons uitzonderlijk 
maken. Omgekeerd willen mensen niet afgewezen worden omwille van bepaalde kenmerken, 
betekenissen of verschillen waarmee zij geïdentificeerd worden. Deze erkenning heeft te 
maken met verschillen, die ons differentiëren als individu, of als lid van een speciale groep, 
zoals de groep ‘hoogbegaafde volwassenen’. Doorgaans wil men aanvaard (erkend) worden 
‘zoals ze zijn’ (Dijn, 2001, p.23-26). Zonder erkenning is dus het mogelijk dat hoogbegaafde 
volwassenen geen zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfrealisatie ontwikkelen (Honneth, 1995; 
Dijn, 2001). 
 
Aangezien het lastig is voor hoogbegaafden om herkenning en erkenning te vinden bij 
mensen met een gemiddeld IQ en gebleken is dat contact/uitwisseling met lotgenoten op 
sommige manieren kan helpen is “Het creëren van een heldere en positieve kernschets van 
hoogbegaafdheid van belang voor individuele hoogbegaafden, hoogbegaafden als 
groep(ering), de samenleving als geheel, wetenschappers die hoogbegaafdheid willen 
onderzoeken en voor professionals die hoogbegaafden willen begeleiden” (Kooijman – van 
Thiel, 2008, p. 14).  
 
1.3 HB-Café  
In de context van bovengenoemde aspecten zet het IHBV acties uit, een daarvan is het HB-
Café. De basisgedachte achter de HB-Cafés is dat hoogbegaafde volwassenen behoefte 
hebben aan gelijkgestemden, mensen bij wie ze zich veilig voelen. Het IHBV wil hiermee 
kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen verspreiden en organiseert sinds 2010 HB-
Cafés. Het IHBV stelt: “Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar 
komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en 
daar met andere belangstellenden in een ongedwongen en laagdrempelige sfeer over te 
kunnen praten.” (IHBV, 2010). Dit concept klinkt passend, hoogbegaafde volwassenen 
voorzien van de kennis, erkenning en herkenning die ze missen. Het HB-Café biedt de 
gelegenheid aan hoogbegaafden om met elkaar in contact te komen. In het contact met 
‘mensen met dezelfde golflengte’ komen ze tot herkenning en erkenning die ze op andere 
plekken moeizaam tegenkomen.  
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1.4 Aanleiding 
Het IHBV is enthousiast en overtuigd van de succesfactoren die het concept met zich 
meedraagt. De afgelopen vier bijeenkomsten in Zuidwest (Breda) raakten uitverkocht en een 
wachtlijst ontstond, ook het deelnemersaantal groeit en nieuwe locaties worden opgestart. Een 
echte evaluatie van het concept HB-Café ontbreekt tot nu toe. De reden van de start van dit 
onderzoek is het achterhalen of de huidige HB-Café bijeenkomsten bijdragen aan de 
vervulling van herkenning en erkenning en dus de ontwikkeling van een adequaat zelfbeeld 
van hoogbegaafde volwassenen.  
 
Het huidige onderzoek, staat in lijn met het feit dat het IHBV-bestuur, in de zomer van 2017, 
naar een conferentie over hoogbegaafdheid in Amerika gaat. Een presentering van de 
onderzoeksresultaten over de HB-Cafés zal daar plaatsvinden, om mensen elders te motiveren 
dit concept ook op andere plekken in te zetten. Volgens Nauta (Persoonlijke mededeling, 16 
februari 2017) heeft Amerika behoefte aan deze bevindingen.  
 
1.5  Probleemstelling 
Na ruim zes jaar vraagt het IHBV zich af in hoeverre deze HB-Cafés voldoen aan de 
behoeften van hoogbegaafde volwassenen en wil dit onderzoeken bij één van deze cafés: HB-
Café Zuidwest.  
 
1.6 Vraag- en doelstelling 
Hoofdvraag:  
In hoeverre draagt HB-Café Zuidwest bij aan het vervullen van de behoeften van 
hoogbegaafde volwassenen op het gebied van contact met andere hoogbegaafden?   
 
Deelvragen: 

1.   Wat zijn de behoeften van hoogbegaafde volwassenen bij deelname aan HB-Café 
Zuidwest? 

2.   In hoeverre vervult HB-Café Zuidwest de behoeften van hoogbegaafde volwassenen 
met betrekking tot contact met lotgenoten?	  

3.   In hoeverre vervult HB-Café Zuidwest de behoeften van hoogbegaafde volwassenen 
met betrekking tot kennis over hoogbegaafdheid? 	  

 
Hoogbegaafdheid gaat dus gepaard met voor- en nadelen. Verminderd een bezoek aan HB-
Café Zuidwest de nadelen van hoogbegaafdheid? Deze scriptie tracht hier inzicht in te geven.  
 
1.7 Relevantie 
De focus ligt op hoe hoogbegaafde volwassenen hun bezoeken aan HB-Café Zuidwest 
ervaren. De uitkomsten zijn maatschappelijk relevant omdat er naar verwachting bij de 
doelgroep (hoogbegaafde volwassenen) een grote behoefte bestaat aan uitwisseling met 
andere hoogbegaafden.  
 
Aangezien hoogbegaafdheid gepaard kan gaan met specifieke problemen, zijn de uitkomsten 
van dit onderzoek relevant voor de maatschappij. Wanneer blijkt dat het HB-Café concept als 
positief wordt geëvalueerd en het daadwerkelijk zorgt voor communicatie tussen 
hoogbegaafde volwassenen, kan het zorgen voor vermindering van de specifieke problemen 
van hoogbegaafden: zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfrealisatie (Honneth, 1995; Dijn, 2001) en 
een adequaat zelfbeeld (Horssen-Sollie, 2015). Daarnaast kunnen hoogbegaafde volwassenen 
tijdens een HB-Café lotgenoten helpen met deze specifieke problemen, vanuit de eigen 
ervaring. Als blijkt dat hoogbegaafde volwassenen die deelnemen aan HB-Café Zuidwest, 
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daadwerkelijk behoefte hebben aan uitwisseling met andere hoogbegaafden en het HB-Café 
als positief ervaren, is het van belang dat alle hoogbegaafden hiervan weten.  
 
Hoogbegaafde volwassenen worden door het HB-Café in hun waarde gezet, dit maakt dat de 
deelnemers zich beter voelen en zichzelf beter inzetten in de maatschappij (Emans, 2017).  
 
Tevens bestaat er een grote behoefte aan professionalisering van literatuur omtrent 
hoogbegaafde volwassenen (Kooijman et al., 2009). Daarnaast is dit onderzoek relevant 
omdat studies over het welzijn van hoogbegaafde volwassenen zeldzaam zijn, en de 
beschikbare studies zich vaak beperken door methodologische tekortkomingen (Wirthwein & 
Rost, 2011). Wirthwein en Rost (2011) benadrukken die relevantie nogmaals, zij ondervinden 
dat hoogbegaafde volwassenen lager scoren op tevredenheid met het domein ‘vrije tijd’. 
Streznewski (1999) zegt ook dat er behoefte is aan meer informatie over hoogbegaafde 
volwassenen en niet (zoals tot nu toe vooral het geval is) alleen over jongeren en/of op het 
gebied van onderwijs. Door onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen te doen, wordt het 
duidelijk dat het bestaan van de hoogbegaafde niet ophoudt na de schooltijd. Daarnaast kan er 
op deze manier gekeken worden of de inspanning die geleverd wordt omtrent hoogbegaafde 
kinderen succesvol is door de hoogbegaafden over het hele leven te bestuderen. Volgens 
Streznewski wordt dit zelden gedaan en is dit wel noodzakelijk (Streznewski, 1999).  
 
Zoals eerder gesteld: Bij hoogbegaafde volwassenen bestaat een grote behoefte aan 
uitwisseling met andere hoogbegaafden op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen 
(Kooijman et al., 2009). Vervult het HB-café Zuidwest deze grote behoefte?  
 
Door middel van dit praktijkgericht onderzoek wil het instituut kennis verzamelen over het 
functioneren van de HB-Cafés als een van de manieren om aan de missie te voldoen: het 
leefklimaat van de hoogbegaafde volwassenen verbeteren. Zonder onderzoeksresultaten is het 
niet verantwoord om het HB-café-concept in te zetten in andere landen. Daarnaast is het van 
belang voor de toekomst, omdat er steeds meer locaties HB-Cafés starten. Met de uitkomsten 
van dit onderzoek kan de kwaliteit van alle HB-Cafés geëvalueerd worden.  
 
1.8 Thesis outline  
Dit rapport is opgebouwd uit 8 hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk vormt de inleiding op het 
onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de methodologie uitgewerkt, daarnaast bevat het hoofdstuk 
informatie over de werving en selectie van deelnemers en een beschrijving van hoe de 
interviews en enquêtes zijn afgenomen. In hoofdstuk 3 staan de resultaten van het onderzoek. 
In hoofdstuk 4 de conclusie, hoofdstuk 5 discussie. Tot slot geeft hoofdstuk 6 het instituut 
aanbevelingen. De referentielijst is te vinden in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8 vindt u de 
bijlagen. Dit rapport heeft zeven bijlagen.  
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2  Methode  
2.1  Onderzoek ontwerp 
Om antwoord te geven op de hoofdvraag: “In hoeverre draagt HB-Café Zuidwest bij aan het 
vervullen van de behoeften van hoogbegaafde volwassenen op het gebied van contact met 
andere hoogbegaafden?” is gebruikt gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve 
dataverzameling. Het kwalitatieve deel wordt gebruikt om data te verzamelen die niet 
waarneembaar is, zoals meningen (Donk & Lanen, 2011). De data van de interviews worden 
ondersteund door kwantitatieve data, middels enquêtes aangezien hiermee snel, makkelijk en 
goedkoop een grote groep mensen wordt bereikt en concrete informatie wordt verzameld 
(Baarda, Goede & Kalmijn, 2010). 
 
In het kader van de vraagstelling van dit onderzoek en het feit dat er nog niet eerder 
onderzoek naar is gedaan, is voor dit een evaluerend onderzoek (Donk & Lanen, 2011). Na 
zes jaar wordt achterhaald wat de succes- dan wel faalfactoren van het HB-Café Zuidwest 
zijn. Het gaat hierbij om een evaluerend onderzoek om het HB-Café Zuidwest systematisch te 
beoordelen, op basis daarvan kunnen beslissingen genomen worden (Donk & Lanen, 2011). 
Het evalueren van alle* HB-Cafés is om praktische en pragmatische redenen niet haalbaar. 
Daarom is gekozen voor één locatie: HB-Café Zuidwest in Breda, aangezien de onderzoekster 
in deze stad woont. De discussie bespreekt de vraag “In hoeverre gelden de uitkomsten ook 
voor andere locaties?”.   
* Tien in Nederland, één in België en twee in voorbereiding 
 
2.2 Onderzoekspopulatie  
Na elk HB-Café vullen de deelnemers een evaluatielijst in, voor de werving van respondenten 
voor dit onderzoek werd er nu** een extra vraag toegevoegd waar respondenten 
contactgegevens achter konden laten. Alle respondenten die toestemming gaven (dit waren er 
46), werden via de mail benaderd (Bijlage G). Hierop hebben vijf respondenten gereageerd, 
zij zijn allemaal (half gestructureerd) geïnterviewd (Donk & Lanen, 2011). De interviews zijn 
bij de respondenten thuis afgenomen voor een veilige omgeving (Baarda et al., 2010). 
Vervolgens werd de online enquête opgesteld, deze werd via dezelfde mailingslijst verzonden 
en op de Facebookpagina van HB-Café Zuidwest geplaatst. De enquête heeft twee weken 
online gestaan, binnen de eerste twee dagen kwamen achttien responsies binnen, uiteindelijk 
vulden 23 respondenten de enquête in.  
** Na de bijeenkomsten van 15 december 2016, 2 februari 2017 en 16 maart 2017 
 
Demografische gegevens respondenten interviews (n=5) 
Leeftijd; µ  43,2 
Leeftijd: SD 19,3 
Leeftijd: mediaan 46 
Minimum leeftijd - Maximum leeftijd 23 - 66 
Range leeftijd 43 
Aantal keer HB-Café Zuidwest bezocht; µ (SD) 2 keer (0,7) 
Tabel 1a 

Demografische gegevens respondenten enquête (n=23) 
Leeftijd,; µ  41,7  
Leeftijd: SD 12,7 
Leeftijd: mediaan 41 
Minimum leeftijd - Maximum leeftijd 21 - 67 
Range leeftijd 46 
Aantal keer HB-Café Zuidwest bezocht; µ (SD) 2,7 keer (1,8) 
Tabel 1b 
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Figuur 1      Figuur 2 

 

2.3 Data verzameling  
Voor het achterhalen van de behoeften bij de doelgroep zijn vijf respondenten geïnterviewd. 
Er is gekozen voor een half gestructureerd interview aangezien deze methode relevante 
onderwerpen bespreekt en ruimte overlaat voor eigen inbreng van de respondent (Bijlage B: 
Interviewguide), hierdoor ontstond flexibiliteit (Baarda & Hulst, 2012). Daarnaast is deze 
vorm van interviewen geschikt voor een kleine populatie en bruikbaar voor kwalitatief 
onderzoek (Donk & Lanen, 2011; Baarda & Hulst, 2012). Tijdens de interviewafnamen hield 
de interviewer zich aan vaardigheden (zie Bijlage B) die volgens Baarda, Goede & Kalmijn 
(2012) zorgen voor geruststelling en uitnodiging bij de respondent. De interviews zijn 
afgenomen op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april 2017.  
 
De genoemde behoeften in de interviews zijn in een enquête verwerkt waar ze nader verkend 
werden en op basis daarvan bleek hoeveel mensen deze behoeften beschrijven. Vervolgens 
werd in diezelfde enquête geëvalueerd in hoeverre de behoeften thans vervuld worden. Deze 
methode benaderde in korte tijd een grote groep respondenten (Donk & Lanen, 2011). 
Volgens Baarda, Goede & Kalmijn (2010) is een enquête een goed meetinstrument voor het 
achterhalen van attitudes, gevoelens en gedachten. De enquête bevat schaalvragen met een 
vier puntenschaal, zonder neutrale midden-categorie, op deze manier werd de respondent 
gedwongen bewust te kiezen (Baarda et al., 2010, p. 68-77). 
 
Betrouwbaarheid en validiteit  
Om de validiteit te vergroten en de betrouwbaarheid van de data te controleren werd de 
“Triangulatie als Mix” gehanteerd: Vooral kwalitatieve en een stukje kwantitatieve 
dataverzamelingsmethoden, verschillende bronnen en verschillende onderzoekers worden 
gecombineerd, dit alles voor krachtige onderzoeksresultaten (Donk & Lanen, 2011). 
 
Betrouwbaarheid en validiteit interview: Voor de betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van de 
interviews werden audio opnamen gemaakt (Baarda et al., 2012), deze kunnen nageluisterd 
worden zodat het onderzoek de volgende keer dezelfde resultaten op zal leveren. Alle 
respondenten hebben schriftelijk toestemming gegeven voor deze audio opnamen (Bijlage C). 
Om de validiteit van de interviews te verhogen, zijn alle interviews individueel afgenomen. 
Op deze manier is er genoeg tijd en aandacht én zo werd voorkomen dat respondenten elkaar 
beïnvloeden of sociaal wenselijk antwoordden. De mogelijkheid om een eigen inbreng te 
leveren verhoogt de validiteit (Baarda, Hulst & Goede, 2012). Daarnaast is de interviewguide 
beoordeeld door medeonderzoekers, hierdoor werd de validiteit en betrouwbaarheid nogmaals 
verhoogd (Donk & Lanen, 2011). 
 
Betrouwbaarheid en validiteit enquête: De enquête werd online afgenomen waardoor de 
betrouwbaarheid gewaarborgd wordt en hierdoor blijft de data valide, aangezien er geen 

Geslacht enquête
Man (8)

Vrouw (15)

Anders (0)

Leefsituatie enquête
Gehuwd (12)
In relatie (6)
Alleenstaand (5)
Anders (0)
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interviewer aanwezig is geeft de respondent minder sociaalwenselijke antwoorden (Baarda et 
al., 2010). Dit alles verhoogt de betrouwbaarheid omdat elke respondent de enquête op 
dezelfde manier en in dezelfde volgorde ontving en invulde (Brinkman, 2008).   
 
Dit onderzoek is een middel om tot praktijkverbetering te komen, die praktijkverbetering 
ontstaat uit de antwoorden van de respondenten die zelf suggesties voor oplossingen geven. 
Daardoor verhoogt de validiteit; de aanbevelingen sluiten aan bij de respondenten (Donk & 
Lanen, 2011).  
 
Bruikbaarheid  
Voordat de vragenlijsten werden verspreid onder de hoogbegaafde volwassenen, is er grondig 
vooronderzoek gedaan ter bevordering van de bruikbaarheid van het onderzoek. Er werden 
hoogbegaafde volwassenen geïnterviewd. Dit zijn half gestructureerde interviews die gebruikt 
zijn als vooronderzoek om de vragenlijst vorm te geven.  
 
2.4 Data-analyse  
De opname-bestanden van de interviews zijn getranscribeerd en ingedeeld in betekenisvolle 
fragmenten. Door middel van open coderen met behulp van Excel zijn de labels ontstaan 
(Bijlage E), elke behoefte/onderwerp kreeg een label (Bijlage D) (Donk & Lanen, 2011) 
(Renkens & Overbeek, 2015). Voor een volledig perspectief zijn de labels toegekend in het 
‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’ (Satink & Erp, 2009) (Analyse sets: Bijlage F). 
 
De enquêtes zijn geanalyseerd met behulp van Excel. Voor meer overzicht in de gegevens 
zijn allereerst de leeftijd, het geslacht, leefsituatie en aantal bezoeken aan het HB-Café 
Zuidwest van de respondenten berekend (tabel 1+2 en figuur 1 + 2). Daarna is per 
psychologisch construct het aantal procent van de respondenten welke antwoordcategorie 
heeft gekozen inzichtelijk gemaakt. Het resultatenhoofdstuk geeft inzicht in de kwalitatieve 
data aan de hand van citaten, figuur 3 en 4 geven de kwantitatieve data weer (Brinkman, 
2008).  
 
2.5 Ervaring tijdens opname  
Tijdens de interviewafname was één respondent die bezwaar maakte tegen geluidsopname, 
hierop volgend is alles genoteerd. Respondent gaf tijd en ruimte om notities te maken, na het 
uittypen van het gesprek heeft de respondent aanpassingen gemaakt in het verslag en 
verzonden via de mail. Op deze manier is de data van dit interview volledig.  
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3  Resultaten 
Hoofdvraag:  

 
3.1  Algemene eigenschappen respondenten 
In totaal zijn er voor dit onderzoek 28 mensen bevraagd, waarvan 23 middels een online 
enquête en 5 middels een half gestructureerd interview. De leeftijd lag tussen de 21-67 jaar. 
60,7% van de respondenten van vrouw en 39,3% was man.   
 
3.2  Deelvraag 1  
Wat zijn de behoeften van hoogbegaafde volwassenen bij deelname aan HB-Café Zuidwest? 
 
Herkenning 
Vijf van de vijf geïnterviewde en 86% van de enquête-respondenten geeft “herkenning” aan 
als behoefte tijdens deelname aan HB-Café Zuidwest.  
“Wat ik zoek in een HB-Café is herkenning in andere hoogbegaafden.” (R02, F45) 
“Herkenning is mezelf zien in anderen.” (R03, F87) “Dus jezelf terugzien in de ander 
eigenlijk.” (R05, F122) “Het gevoel van: hier zijn mensen die herkennen dingen die ik zeg en 
die vinden dat niet raar. Ik zoek herkenning in veel opzichten.” (R03, F71)  
 
Erkenning 
Drie van de vijf geïnterviewde en 78% van de enquête-respondenten geeft “erkenning” aan 
als behoefte tijdens deelname aan HB-Café Zuidwest.  
“De erkenning is dat, wat ik in mijn hoofd heb, zonder filter naar buiten brengen. Het denken 
gaat sneller dan praten, wat je vertelt, wordt bevestigd en je krijgt reactie. Dat is die 
erkenning. Niet wat je denkt, maar de manier van denken.” (R01, F10) ”Erkenning is dat je 
jouw verhaal vertelt over jezelf, en dat mensen daarin geloven.” (R05, F122) “Erkenning is 
een diepgewortelde menselijke behoefte, erkend worden …” (R03, F86)  
 
Lotgenoten 
Vijf van de vijf geïnterviewde en 91% van de enquête-respondenten geeft “contact met 
lotgenoten” aan als behoefte tijdens deelname aan HB-Café Zuidwest.  
“Contact met lotgenoten in de vorm van erkenning en herkenning” (R05, V52) “Om van 
lotgenoten te leren, zowel door positieve als negatieve ervaringen” (R17, V19)  
 
Begrip of begrepen worden 
Vier van de vijf geïnterviewde en 79% van de enquête-respondenten geeft “begrepen worden 
door andere hoogbegaafde volwassenen” aan als behoefte tijdens deelname aan HB-Café 
Zuidwest.  
“Ik wil graag begrepen worden door andere bezoekers, door andere hoogbegaafde 
volwassenen.” (R21, V52)  
 
Uit de data blijk dat respondenten naast uitwisseling met lotgenoten behoefte hebben aan 
onderstaande punten. 
 
Informatie 
Vier van de vijf geïnterviewde en 95% van de enquête-respondenten geeft “nieuwe 
informatie” aan als behoefte tijdens deelname aan HB-Café Zuidwest. Respondenten willen 

In hoeverre draagt HB-Café Zuidwest bij aan het vervullen van de behoeften van 
hoogbegaafde volwassenen op het gebied van contact met andere hoogbegaafden?   
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nieuwe informatie over hoogbegaafdheid en hoe zij hun hoogbegaafdheid positief in kunnen 
zetten.  
“Ik zoek liever informatie, precies wat ik nodig heb.” (R04, F106) “maar wat kan ik ermee en 
vooral hoe ga ik het toepassen.” (R01, F11)  
 
Hoogbegaafdheid positief 
Vijf van de vijf geïnterviewde en 100% van de enquête-respondenten geeft “hoogbegaafdheid 
positief” aan als behoefte tijdens deelname aan HB-Café Zuidwest. Respondenten willen leren 
hoe zij hun hoogbegaafdheid positief in kunnen zetten. 
“Het lijkt mij een goed idee als het HB-Café zich minder richt op de negatieve en meer op de 
positieve aspecten van hoogbegaafdheid. Thema’s als: hoe kan ik mijn HB inzetten in 
positieve zin, hoe kan ik het gebruiken.” (R02, F52) “Ik zoek informatie over hoe ik mijn 
hoogbegaafdheid positief in kan zetten” (R02, F54) “De informatie (en ervaring) vanuit het 
IHBV, door middel van verschillende sprekers. Om uiteindelijk mijn eigen hoogbegaafdheid 
beter te begrijpen en op een positieve manier in te zetten.” (R17, V19)  
 
Suggesties voor een HB-Café thema 
Vier van de vijf geïnterviewde hoogbegaafde volwassenen geeft suggesties voor thema’s voor 
een HB-Café. Een aantal (3) respondenten geeft een “thema loze” bijeenkomst als behoefte. 
“Iets van een praatgroep lijkt mij super, met andere hoogbegaafden bespreken hoe zij dingen 
doen, niet direct met een spreker erbij en gewoon kletsen met z’n allen over van alles. 
Laagdrempelig en op een positieve manier” (R02, F52)  
 
De huidige behoeften van de respondenten zijn dus: herkenning (86%), erkenning (78%), 
lotgenoten ontmoeten (91%), begrepen worden door andere hoogbegaafden (79%), nieuwe 
informatie (95%), hoogbegaafdheid positief inzetten (100%) en suggesties voor een HB-Café 
thema. De volgende paragrafen geven antwoord op de vraag of en in hoeverre deze behoeften 
thans vervuld worden.  
 
3.3  Deelvraag 2 
In hoeverre vervult HB-Café Zuidwest de behoeften van hoogbegaafde volwassenen met 
betrekking tot uitwisseling met lotgenoten? 	  
 
Algemene respons 
“HB-Café voelt als thuiskomen. Dat thuiskomen is fijn … het is zo fijn om ergens bij te horen, 
ik denk dat ieder mens van nature wel ergens bij wilt horen, en nu hoor ik er ook bij, want ik 
herkende mezelf zo in alle anderen.” (R02, F46) “Ik had het gevoel van thuiskomen. Een 
stukje van mijn herkomst en het deel wat nog zoekende was, is nu thuis.” (R02, F45) “Dan 
zorgt die ontdekking van: ik ben niet gek… voor acceptatie en bevestiging… ja … Ik mag zijn 
wie ik ben, ik word geaccepteerd, ik mag en kan mezelf accepteren. Ik word geaccepteerd 
door de mensen om me heen. Erkenning en herkenning.” (R03, F83)  
 
Herkenning  
Uit de enquête blijkt dat 93% “herkenning” ervaart tijdens HB-Café Zuidwest.  
“Met mensen waar je in twee woorden wat uit kunt leggen en ze herkennen alles. Terwijl ik 
anders ... anders moet je er een heel verhaal omheen vertellen, wat het nou is, wat het inhoud, 
dat is ook herkenning.” (R05, F121) 
 
Erkenning 
Uit de enquête blijkt dat 73% “erkenning” ervaart tijdens HB-Café Zuidwest.  
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“Mijn plan wordt dan erkend, ik word begrepen, dat is erg fijn.” (R01, F40) “Het HB-Café 
heeft mij geholpen met het verwerken. Dus eerst het erkennen van het HB zijn en vervolgens 
ermee om leren gaan.” (R02, F42) “Erkenning! En ook dat heb ik gevonden, zelfs zo leuk dat 
er een andere bezoeker na afloop naar mij toekwam om mij te bedanken.” (R02, F48) 
 
Begrip  
Uit de enquête blijkt dat 82% “begrip” ervaart tijdens HB-Café Zuidwest.  
“… het is in een HB-Café makkelijker om mezelf te uiten omdat ik niet zo na hoeft te denken 
of dat de ander wat kan met wat ik zeg. Tijdens een HB-Café kunnen we elkaar volgen en 
wordt er begrepen wat ik zeg en anders ervaar ik dat mensen afhaken.” (R03, F79) “Tijdens 
een HB-Café, hoef ik maar een keer iets te vertellen en dan wordt het gelijk begrepen. Je 
krijgt meteen van: ja ik snap jou, ja dat is geweldig.” (R01, F09) “Je humor wordt begrepen 
tijdens een HB-Café.” (R01, F05) 
 
Uitwisseling met lotgenoten  
Uit de enquête blijkt dat 93% “uitwisseling met lotgenoten” ervaart tijdens HB-Café 
Zuidwest.  
“Het opzoeken van lotgenoten. Ik merk dat ik dit onbewust altijd al gedaan heb, (…) Dus het 
in contact komen met lotgenoten, en ook dat heb ik zeker gevonden, een groep van bijna 40 
HB-ers in een ruimte.” (R02, F50) “Met de mensen met wie ik in contact ben gekomen, daar 
herken ik mezelf wel in” (R01, F05) 
 
3.4  Deelvraag 3 
In hoeverre vervult HB-Café Zuidwest de behoeften van hoogbegaafde volwassenen met 
betrekking tot kennis over hoogbegaafdheid?  
	  
Hoogbegaafdheid positief 
Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van 69% geen “hoogbegaafdheid positief” ervaart 
tijdens HB-Café Zuidwest. Maar liefst 45% van de respondenten wordt tijdens HB-Café 
Zuidwest herinnerd aan de negatieve aspecten van hoogbegaafdheid, 50% leert niet om 
hoogbegaafdheid positief in te zetten.  
“Het zielige gedoe wat, in mijn ogen, naar voren kwam, is echt niets voor mij. Bij mij is het 
glas altijd half vol, niet leeg! Ik wil bijvoorbeeld informatie over hoe ik hoogbegaafdheid 
positief in kan zetten” (R02, F52) 
 
Informatie: (tempo en diepgang) 
Uit de enquête blijkt dat een minderheid van 45% “informatie” ervaart tijdens HB-Café 
Zuidwest. Respondenten geven aan dat het tempo te laag ligt en dat er te weinig diepgang is.   
“Ik vond dus het tempo te laag liggen. Alle informatie die ik heb gehoord via de spreker, wist 
ik al wel, onder andere door het op het internet gevonden te hebben. Dus van mij mag het 
tempo van de spreker omhoog en meer de diepte in.” (R02, F55) “Soms mag er iets meer 
snelheid en diepgang vanuit de spreker. Ik heb dit ook gemerkt bij andere HB'ers aan dezelfde 
tafel. Die herkenning was dan weer fijn!” (R02, V52) “Meer informatie, het is nu niet 
diepgaand genoeg.” (R21, V52) “Ik miste de diepgang. Diepgang is ook een reden waarom 
ik het HB-Café bezocht, dit heb ik enigszins bij de lotgenoten gevonden, maar niet direct door 
de spreker en/of de bijeenkomst zelf” (R02, F53).  
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4  Conclusie 
De resultaten geven een conclusie die de hoofdvraag beantwoordt: 
In hoeverre draagt HB-Café Zuidwest bij aan het vervullen van de behoeften van 
hoogbegaafde volwassenen op het gebied van contact met andere hoogbegaafden?   
 
De data uit de afgenomen interviews en online enquête geven aan dat hoogbegaafde 
volwassenen behoefte hebben aan erkenning van hoogbegaafdheid en herkenning bij andere 
hoogbegaafden in combinatie met lotgenoten (andere hoogbegaafden). Dit gegeven wordt 
bevestigd door Emans, Visscher & Nauta (2017), Honneth (1995) en Dijn (2001), zij beweren 
dat hoogbegaafde volwassenen weinig herkenning en erkenning bij naasten ondervinden en 
dat zij hier wel behoefte aan hebben. Met betrekking tot HB-Café Zuidwest beschrijven 
hoogbegaafde volwassenen, naast herkenning en erkenning, een aantal specifieke behoeften: 
Nieuwe informatie (omtrent hoogbegaafdheid bij volwassenen); Begrip van andere 
hoogbegaafden (ze willen begrepen worden); Leren hoogbegaafdheid positief in te zetten; En 
de respondenten dragen zelf specifieke thema’s aan.  
 
Over het algemeen geven respondenten aan tevreden te zijn, behoeften worden vervuld! Dat 
maakt het HB-Café Zuidwest een plek die aanvoelt ‘als thuiskomen’!  
 
Respondenten (93%) herkennen zichzelf in andere hoogbegaafden tijdens de HB-Café 
Zuidwest bijeenkomsten. Daarnaast is erkenning van hoogbegaafdheid voor 73% van de 
respondenten aanwezig in het HB-Café Zuidwest. De meeste respondenten (93%) zijn positief 
over het aantal contact met lotgenoten, van een klein aantal (ongeveer 7%) kan en mag dit 
nog meer. Meer dan de helft van de respondenten (82%) geeft aan begrepen te worden door 
andere bezoekers.  
 
De uitwisseling tussen lotgenoten tijdens HB-Cafés Zuidwest vallen zo erg in de smaak dat 
respondenten (93%) behoefte hebben aan een bijeenkomst zonder thema en zonder de directe 
informatievoorzieningen. Daarnaast zijn respondenten bereid om zelf thema’s aan te dragen.  
 
Naast de succesfactoren (herkenning, erkenning, contact en uitwisseling met lotgenoten en 
begrip) zien respondenten mogelijke verbetering op de volgende punten:  

-   Diepgang en snelheid tijdens HB-Café Zuidwest;  
-   Positieve ervaringen van andere hoogbegaafde volwassenen;   
-   Leren over de positieve aspecten van hoogbegaafdheid en hoe deze in te zetten 

 
Maar liefst 45% van de respondenten wordt tijdens HB-Café Zuidwest herinnerd aan de 
negatieve aspecten van hoogbegaafdheid, 50% leert niet om hoogbegaafdheid positief in te 
zetten, terwijl ze dit wel als behoefte aangeven. 
 
Door een bezoek aan HB-Café Zuidwest kunnen eerdergenoemde specifieke problemen die 
bij hoogbegaafdheid komen kijken vervagen. Doordat hoogbegaafde communiceren met 
mensen met “dezelfde golflengte”, herkenning en erkenning ervaren, zijn zij in staat 
zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfrealisatie te ontwikkelen (Honneth, 1995; Dijn, 2001) en 
ligt het voor de hand dat zij een adequaat zelfbeeld ontwikkelen (Horssen-Sollie, 2015). 
Dus uit de eerder gegeven resultaten valt te concluderen dat respondenten in zekere maten erg 
tevreden zijn wat betreft HB-Café Zuidwest, dit is een zeer positief gegeven voor het IHBV. 
Echter steekt er één punt uit ter verbetering: Hoogbegaafdheid positief inzetten.  
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5  Discussie    
De conclusie van dit onderzoek is dat bezoekers van het HB-Café Zuidwest behoefte hebben 
aan contact/uitwisseling met lotgenoten in de vorm van herkenning en erkenning én kennis 
over hoogbegaafdheid. Vervolgens blijkt dat deze behoeften thans vervuld worden én dat er 
een behoefte bij is gekomen: hoogbegaafdheid positief inzetten. Deze conclusie is gebaseerd 
op de data uit interviews en enquête. Onderstaande punten zijn ter discussie. 
 
Het eerste punt ter discussie betreft het half gestructureerde interview. Volgens Baarda & Van 
der Hulst (2012) zorgen half gestructureerde interviews voor flexibiliteit. Deze flexibiliteit en 
mogelijkheid om een eigen inbreng te leveren, zorgt ervoor dat er verhalen aan bod komen die 
niet relevant zijn. Daarom vond er datareductie plaats: negatieve invloed op herhaalbaarheid 
van het onderzoek (Donk & Lanen, 2011).  
 
Ten tweede is er zeer weinig literatuur over de beleving van hoogbegaafdheid bij 
volwassenen. Theorievorming rond hoogbegaafdheid is bijzonder gekleurd door 
pedagogische en onderwijskundige theorieën (Kooijman et al., 2009). Daarnaast beperken de 
beschikbare studies zich vaak door methodologische tekortkomingen (Wirthwein & Rost, 
2011). Door de beperkte hoeveelheid aan literatuur is het onderzoek niet optimaal. Daarnaast 
vermindert de validiteit en betrouwbaarheid aangezien theorieën worden toegepast die niet 
aansluiten bij de doelgroep hoogbegaafde volwassenen.  
 
Het derde punt ter discussie betreft de aanname die gedaan wordt uit het onderzoek van 
Emans, Visscher & Nauta (2017). Uit dat onderzoekrapport blijkt dat naast de respondenten 
die een vraag naar lotgenotencontact hebben, er ook andere respondenten zijn met twijfels 
over het nut en de effectiviteit hiervan, en mensen die het niet willen. Volgens Emans et al 
(2017) kan dit zijn omdat men genoeg heeft aan zichzelf, of juist heel andere omgevingen 
zoekt. Dit kan ook zijn vanwege negatieve ervaringen, het ‘elkaar de put in praten’ en het niet 
willen blijven hangen in een patiënt-gevoel (Emans et al., 2017). Uit dit onderzoek blijkt dat 
bezoekers van het HB-Café Zuidwest behoefte hebben aan (meer) positieve ervaringen. Zij 
willen minder herinnerd worden aan de negatieve aspecten van hoogbegaafdheid en willen 
leren hoe zij hoogbegaafdheid positief in kunnen zetten. De resultaten van mijn onderzoek 
sluiten op dit punt dus aan bij een van de resultaten uit het onderzoek van Emans et al (2017).  
 
Tenslotte zijn er gedurende de interviews en enquêtevragen met name directe- in plaats van 
indirecte vragen gesteld. Echter vergroten indirecte vragen het risico op sociaalwenselijke 
antwoorden (Lugt, 2009). Om de validiteit van de interviews te verhogen en de sociale 
wenselijkheid te verlagen, zijn alle interviews individueel afgenomen. Toch was er een 
interviewer aanwezig waardoor de sociale wenselijkheid niet volledig weggenomen kan 
worden (Donk & Lanen, 2011) (Baarda, Hulst & Goede, 2012). 
 
Suggesties vervolgonderzoek 
Ten eerste: Tijdens de interviews kwam de behoefte ‘in beweging gezet worden’ naar voren, 
daaropvolgend werd de vraag: “Het HB-Café Zuidwest zorgt ervoor dat ik in beweging word 
gezet” in de enquête verwerkt. Echter is het resultaat op deze vraag niet gebruikt omdat deze 
vraag niet valide is, de onderzoeker realiseerde zich dat het niet helder is wat zij wil meten 
met deze vraag. Bij vervolgonderzoek kan deze vraag geoperationaliseerd worden: wat 
betekent ‘in beweging gezet worden?’. 
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Ten tweede: Vanwege pragmatische redenen is gekozen voor afbakenen van het onderzoek, 
het gaat alleen over het HB-Café Zuidwest wat zich bevindt in Breda. Dit alles tast de 
herhaalbaarheid van dit onderzoek aan, want dit betekent dat niet de hele HB-Café-populatie 
deelgenomen heeft aan het onderzoek. Van alle HB-Café Zuidwest bezoekers hebben 28 
respondenten deelgenomen aan het onderzoek, er is niet duidelijk hoeveel bezoekers er in 
totaal zijn.  
 
Bij het vervolgonderzoek kan de gehele populatie onderzocht worden, dus alle deelnemers 
van alle HB-Cafés in Nederland. De non-response is nu veel groter dan het aantal 
geïnterviewde respondenten plus het aantal ingevulde enquêtes. Om in het vervolg de 
universele populatie te benaderen is er meer tijd en informatie nodig, daarbij kan er voor meer 
respons in het echt contact gezocht worden, in plaats van mailcontact. 
 
Een specifieke suggesties voor die vervolgonderzoek is om de resultaten per HB-Café te 
valideren en diep in te gaan op de beoordelingen/evaluaties per locatie. Dit kan door een 
focusgroep per HB-Café locatie (Evers, 2007). Een focusgroep is in dit geval handig, zeker 
omdat de bestuursleden van het IHBV weinig tijd hebben. Bezoekers kunnen dan 
tegelijkertijd bevraagd worden en er komt meer diepging in hoe gedacht wordt over het HB-
Café. Ook kunnen de medewerkers dan in oplossingen denken en over hoe het IHBV de 
oplossingen het best kan implementeren.  
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6 Aanbevelingen 
Onderstaand aanbevelingen voor de praktijk op basis van de resultaten en conclusies. De 
conclusie in het kort: HB-Café Zuidwest voldoet aan de vooraf gestelde missie.  
 
6.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Ten eerste aanbevolen: alle HB-Cafés in Nederland onderzoeken, gebruik een grotere 
(universele) populatie, om de betrouwbaarheid, validiteit en herhaalbaarheid van het 
onderzoek te verhogen. Aanbeveling: 

 
Ten tweede aanbevolen: achterhalen of er verschil zit tussen respondenten die HB-Café één 
keer bezocht hebben en respondenten die vaker zijn geweest. Aanbeveling:  

 
Ten derde aanbevolen: Verkennen bij hoogbegaafden die nog nooit een HB-café bezocht 
hebben, of zij kunnen aangeven waarom zij nog nooit zijn geweest? Aanbeveling: 

 
6.2 Aanbevelingen voor het IHBV 
Ten eerste aanbevolen voor het IHBV: Achtergrondinformatie: Iets minder dan de helft 
(45.5%) van de respondenten is het ‘eens’ met het feit dat hij/zij tijdens HB-Café Zuidwest 
wordt herinnerd aan de negatieve aspecten van hoogbegaafdheid. Daarnaast wil 100% van de 
respondenten hoogbegaafdheid positief in leren zetten. Aanbeveling: 

 
Ten tweede aanbevolen voor het IHBV is een ‘ideeënbusje’:  

Respondenten hebben behoeften aan een thema loze bijeenkomst. Na elke 
bijeenkomst zijn respondenten welkom om een suggestie voor een thema aan te 
dragen en deze in de bus te stoppen, de IHBV-vrijwilligers legen deze bus en 
stemmen vervolgens over de wellicht toekomstige thema’s, meeste stemmen 

gelden. 

Richten op de positieve aspecten van hoogbegaafdheid, door de vrijwilligers van 
het IHBV een training aan te bieden waar zij dit leren. Deze training zorgt voor 

een betere aansluiting van het HB-Café op de behoefte van de bezoekers. De 
training start met een definiëring van deze behoefte en gaat verder met de 

implementatie van de gedragsverandering tijdens alle HB-Cafés in Nederland. 

Een kwalitatief beschrijvend onderzoek naar alle hoogbegaafde volwassenen in 
Nederland, wat willen de hoogbegaafde volwassenen die nog nooit een HB-Café 

bezocht hebben? 

Een kwalitatief beschrijvend onderzoek onder bezoekers van alle HB-Cafés in 
Nederland. Met bijvoorbeeld als vragen: Wat zijn de verschillen tussen nieuwe en 

oude bezoekers en wat maakt dat bezoekers terug blijven komen en/of 
wegblijven? 

 

Een kwalitatief beschrijvend onderzoek naar alle HB-Cafés in Nederland. 
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8.1  Bijlage A  
Delphi-Model Hoogbegaafdheid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderzoeksverslag “HB-Café voelt als thuiskomen” / Lise van Beijsterveldt / IHBV 
 

24 

8.2  Bijlage B 
Interviewguide en interviewvaardigheden  
 
8.2.1  Interviewguide  
Introductie en beschrijving van het onderzoek 
Voorstellen met wat achtergrondinformatie over mijn opleiding en mijn scriptieonderzoek. 
Bedanken voor deelname. Voor het vaststellen van de behoeften van hoogbegaafde 
volwassenen omtrent HB-Café Zuidwest interview ik bezoekers. Mijn vragen richten zich 
vooral op uw ervaringen rondom HB-Café Zuidwest. Eerst tekenen we het 
Toestemmingsformulier waarin u mij toestemming geeft geluidsopnamen te maken, lees het 
formulier goed door, daarna herhaal ik het nog kort. Alle uitspraken die u doet zijn dus 
vertrouwelijk, uw naam wordt niet genoemd en alles wat u zegt wordt alleen voor dit 
onderzoek gebruikt. Vervolgens wordt alle informatie getranscribeerd, gecodeerd en 
geanalyseerd. Daarna wordt er een enquête opgesteld die afgestemd is op alle interviews die 
ik ga houden. Tenslotte mag u altijd vragen stellen of opmerkingen maken. Bent u er klaar 
voor? 
 
Persoonsinformatie 
Eerst wat persoonlijke informatie: Geslacht, geboortedatum, opleiding, leefsituatie, hoe lang 
weet u dat u HB bent? 
 
Onderwerpen 

1.   Hoe is de respondent erachter gekomen dat hij/zij HB is, hoe was het om hierachter te 
komen en wanneer was dit? 

2.   Wat zijn redenen voor de respondent om een HB-Café Zuidwest te bezoeken? 
3.   Kan de respondent een gedetailleerde beschrijving geven van zijn/haar behoeften 

omtrent een HB-Café? 
4.   Wanneer zijn deze behoeften vervult? 
5.   Heeft de respondent voorbeelden waaruit bleek dat de behoeften vervuld werden? 
6.   Wie of wat kan ervoor zorgen dat deze behoeften vervuld worden? 
7.   Wat kan er beter aan de door deze respondent bezochte HB-Cafés?  
8.   Hoe vaak is de respondent geweest?  
9.   Plant hij of zij nog een bezoek? 
10.  Wat waren de gedachten en gevoelens na een bijeenkomst  
11.  Zijn thema’s van invloed?  
12.  Hoe kijkt de respondent tegen het HB-Café concept aan?  
13.  Nog aanvullingen? Over bijvoorbeeld eigen ervaring?  

 
Na elke vraag wordt er samengevat om te checken of de interviewer en respondent op één lijn 
zitten.  
 
Doorvraag vragen 
U zegt … kunt je dat toelichten? 
Heeft u nog meer voorbeelden? 
Zijn er nog meer redenen?  
U zegt … wat bedoelt u daarmee?  
Wat is de definitie van herkenning voor u? 
Wat is de definitie van erkenning voor u? 
Wat is het verschil tussen erkenning en herkenning?  
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Bedanken en e-mailadres afgeven voor eventuele vragen 
 
8.2.1  Interviewvaardigheden 
Onderstaand de vaardigheden waar de interviewer zich aan heeft gehouden gedurende dit 
onderzoek.  
 
Ten eerste: een interviewguide opstellen (bovenstaand) aan de hand van vooraf vastgestelde 
onderwerpen die naar voren zijn gekomen in verkennende gesprekken met de opdrachtgever 
(in dit geval IHBV) 
 

Ten tweede: tijdens het gesprek de volgende vaardigheden aangehouden: 

-   Vragen	  formuleren	  
-   Vragen	  stellen	  	  
-   Luisteren	  
-   Opname	  maken	  	  
-   Antwoorden	  
-   Evalueren	  
-   Samenvatten	  
-   Doorvragen	  
-   Antwoorden	  noteren	  
-   Vragen	  verduidelijken	  
-   Discussies	  vermijden	  	  
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8.3  Bijlage C  
Toestemmingsformulier  
 
 
Toestemming  deelname  onderzoek  HB-Café  Zuidwest  onder  leiding  
van  Lise  van  Beijsterveldt    
  
  Ik  geef  toestemming  voor  deelname  aan  het  onderzoek  

•   Ik  kies  er  zelf  voor  om  mee  te  doen  met  dit  onderzoek.  
•   Ik  mag  altijd  stoppen.  Ik  hoef  dan  niet  uit  te  leggen  waarom  ik  wil  
stoppen  met  het  onderzoek.  

•   De  onderzoeker  heeft  mij  duidelijk  uitgelegd  waar  het  onderzoek  
over  gaat  en  wat  meedoen  met  het  onderzoek  voor  mij  betekent.    

•   Mijn  vragen  zijn  door  de  onderzoeker  goed  beantwoord.    
•   Als  ik  nog  vragen  heb  over  het  onderzoek,  zal  de  onderzoeker  die  
beantwoorden.  

•   Er  mogen  WEL/GEEN*  geluidsopnamen/beeldopnamen*  gemaakt  
worden.  Deze  opname  wordt  alleen  gebruikt  om  precies  op  te  
kunnen  schrijven  wat  ik  gezegd  heb.  Als  het  onderzoek  klaar  is  
wordt  de  opname  gewist.  

•   De  onderzoeker  zal  mijn  naam  niet  noemen  als  hij  vertelt  aan  
anderen  over  het  onderzoek.    

•   De  onderzoeker  zal  mijn  naam  niet  noemen  in  het  verslag  dat  hij  
schrijft  over  het  onderzoek.  

  
Datum:    
  
Naam  deelnemer:    
Handtekening  deelnemer:    
  
Naam  onderzoeker:    
Handtekening  onderzoeker:    
 
 
*doorstrepen wat niet van toepassing is. 
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8.5  Bijlage D 
Labels 
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8.6  Bijlage E 
Codeerformat  
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8.8  Bijlage F 
Data-analyse  
 
Sets per deelvraag  
 
Deelvraag 1 
Wat zijn de behoeften van hoogbegaafde volwassenen met betrekking tot contact met 
lotgenoten en kennis over hoogbegaafdheid, bij deelname aan HB-Café Zuidwest? 
 
Gewenste situatie x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Zelf  
Gewenste situatie x HB positief inzetten x HB-Café x Zelf 
Gewenste situatie x Erkenning x HB-Café x Zelf 
Gewenste situatie x Herkenning x HB-Café x Zelf 
Gewenste situatie x Vriendschap x HB-Café x Zelf 
Gewenste situatie x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Zelf 
 
Gewenste situatie x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Ander 
Gewenste situatie x HB positief inzetten x HB-Café x Ander 
Gewenste situatie x Erkenning x HB-Café x Ander 
Gewenste situatie x Herkenning x HB-Café x Ander 
Gewenste situatie x Vriendschap x HB-Café x Ander 
Gewenste situatie x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Ander 
 
Gewenste situatie x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Andere hoogbegaafde 
volwassenen 
Gewenste situatie x HB positief inzetten x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Gewenste situatie x Erkenning x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Gewenste situatie x Herkenning x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Gewenste situatie x Vriendschap x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Gewenste situatie x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Andere 
hoogbegaafde volwassenen 
 
Gewenste situatie x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x IHBV 
Gewenste situatie x HB positief inzetten x HB-Café x IHBV 
Gewenste situatie x Erkenning x HB-Café x IHBV 
Gewenste situatie x Herkenning x HB-Café x IHBV 
Gewenste situatie x Vriendschap x HB-Café x IHBV 
Gewenste situatie x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x IHBV 
 
Gewenste situatie x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Gewenste situatie x HB positief inzetten x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Gewenste situatie x Erkenning x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Gewenste situatie x Herkenning x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Gewenste situatie x Vriendschap x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Gewenste situatie x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Spreker 
tijdens HB-Café 
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Deelvraag 2 
In hoeverre vervult HB-Café Zuidwest de behoeften van hoogbegaafde volwassenen met 
betrekking tot contact met lotgenoten en kennis over hoogbegaafdheid? 
 
Behoeften vervulling x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Zelf  
Behoeften vervulling x HB positief inzetten x HB-Café x Zelf 
Behoeften vervulling x Erkenning x HB-Café x Zelf 
Behoeften vervulling x Herkenning x HB-Café x Zelf 
Behoeften vervulling x Vriendschap x HB-Café x Zelf 
Behoeften vervulling x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Zelf 
 
Behoeften vervulling x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Ander 
Behoeften vervulling x HB positief inzetten x HB-Café x Ander 
Behoeften vervulling x Erkenning x HB-Café x Ander 
Behoeften vervulling x Herkenning x HB-Café x Ander 
Behoeften vervulling x Vriendschap x HB-Café x Ander 
Behoeften vervulling x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Ander 
 
Behoeften vervulling x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Andere hoogbegaafde 
volwassenen 
Behoeften vervulling x HB positief inzetten x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Behoeften vervulling x Erkenning x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Behoeften vervulling x Herkenning x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Behoeften vervulling x Vriendschap x HB-Café x Andere hoogbegaafde volwassenen 
Behoeften vervulling x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Andere 
hoogbegaafde volwassenen 
 
Behoeften vervulling x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x IHBV 
Behoeften vervulling x HB positief inzetten x HB-Café x IHBV 
Behoeften vervulling x Erkenning x HB-Café x IHBV 
Behoeften vervulling x Herkenning x HB-Café x IHBV 
Behoeften vervulling x Vriendschap x HB-Café x IHBV 
Behoeften vervulling x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x IHBV 
 
Behoeften vervulling x Bevestiging en Acceptatie x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Behoeften vervulling x HB positief inzetten x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Behoeften vervulling x Erkenning x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Behoeften vervulling x Herkenning x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Behoeften vervulling x Vriendschap x HB-Café x Spreker tijdens HB-Café 
Behoeften vervulling x Informatieverwerving (leren en ontwikkelen) x HB-Café x Spreker 
tijdens HB-Café 
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8.7  Bijlage G 
Wervingsmail   
 
De wervingsmail werd op 02-05-2017 verzonden. Binnen twee weken vond de selectie plaats 
en op 3, 4 en 5 april 2017 zijn de interviews afgenomen.  
  

Voordat ik concreet ter zake kom zal ik mezelf even kort voorstellen: 
Mijn naam is Lise van Beijsterveldt, een 21-jarige afstuderende Toegepaste Psychologie 
student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor de afstudeerfase van mijn 
opleiding ben ik een onderzoek gestart bij het IHBV omtrent het succesvolle HB-café-
concept. Het IHBV is enthousiast, ik ben enthousiast, maar wat is het nou precies wat de HB-
cafés zo succesvol maakt? Aan de hand van dit onderzoek ga ik dat beschrijven. 
 
Voor mijn onderzoek heb ik natuurlijk respondenten nodig, wellicht voelt u hem al 
aankomen: “Ik heb U nodig.” Bedankt dat u uw persoonlijke gegevens heeft achtergelaten op 
uw evaluatieformulier. 
 
De eerste onderzoeksmethode die ik in ga zetten is interviewen. Mail mij dat U geïnteresseerd 
bent en we maken een afspraak! 
Thema’s die hier naar voren komen zijn: uw ervaringen en behoeften (wat wilt u graag) 
rondom HB-Café Zuidwest. 
Deze interviews kunnen door het hele land door plaatsvinden, naar uw voorkeur: overdag of 
in de avond, in het weekend of door de weeks. 
 
Daarnaast komt mijn tweede onderzoeksmethode: een ‘Enquête’, aan de hand van de 
afgenomen interviews wordt deze opgesteld. Wanneer deze gereed is voor gebruik kunt U 
nogmaals een mail van mij verwachten. 
 
Het praktijkgericht onderzoek wat ik uitvoer heeft een bepaalde maatschappelijk relevantie 
omdat er nog maar weinig bekend is omtrent hoogbegaafde volwassenen, U wil toch ook dat 
er meer duidelijk wordt?! Help andere hoogbegaafde volwassenen met hun zoektocht naar 
zichzelf en leer uzelf kennen door het creëren van literatuur omtrent HB-ers! 
 
 
Ik hoor heel erg graag van u en nogmaals bedankt voor uw medewerking. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Lise van Beijsterveldt 
 
  

Hallo enthousiaste HB-café Zuidwest deelnemer, 
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8.8 Bijlage H 
Enquête 
 

HB-Café Zuid-West 
Mijn naam is Lise van Beijsterveldt, afstuderend Toegepaste Psychologie studente aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Graag wil ik maximaal 10 minuutjes van uw tijd vragen voor 
het invullen van deze online-enquête, u bevordert daarmee mijn onderzoek en onderzoek naar 
hoogbegaafde volwassenen in het algemeen.  

Vul deze enquête alleen in als u het HB-Café Zuid-West minimaal 1x bezocht heeft.  

In de vooraf afgenomen interviews zijn een aantal psychologische constructen naar voren gekomen, 
aan de hand daarvan is deze enquête zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Vul de enquête persoonlijk en 
eerlijk in, de enquête is anoniem.  

Mijn dank is groot. 

Groeten, 
Lise van Beijsterveldt  

 
Algemene informatie respondent 
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De eerste vragen gaan over uw persoonlijke informatie. De gegevens die U invult blijven 
anoniem.  

Geslacht * 
Man 
Vrouw 
Anders 
 
Geboortedatum * 
Datum 

 
Opleiding * 
Jouw antwoord 
 
Woonplaats * 
Jouw antwoord 
 
Leefsituatie * 
Kiezen 

 
Hoe vaak heeft u het HB-Café Zuid-West bezocht? * 
Jouw antwoord 
 
Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw behoeften? 
De volgende vragen gaan over uw behoeften, in het dagelijks leven  
Kruis bij onderstaande vragen aan wat voor u van toepassing is. 
Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken in uw persoonlijke leven? 
1 = Zeer onbelangrijk, 2 = Onbelangrijk, 3 = Belangrijk, 4 = Zeer belangrijk 

Praten met mensen bij wie ik kenmerken van hoogbegaafdheid 
herken * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Over hoogbegaafdheid praten met andere hoogbegaafden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
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4 
Zeer belangrijk 

Direct na de eerste uitleg begrepen worden, in plaats van iets drie 
keer uit te moeten leggen om begrepen te worden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Dat anderen mij zien als een intelligent persoon * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Anderen maken mijn verhaal af, ze begrijpen mij * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
In contact komen met lotgenoten, andere hoogbegaafden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Tips hoe ik het beste met mijn hoogbegaafdheid om kan gaan * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Leren hoe ik mijn hoogbegaafdheid positief in kan zetten * 

Zeer onbelangrijk 
1 
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2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Herkenning van mezelf in andere hoogbegaafden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Erkenning voor mijn hoogbegaafdheid * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Bevestiging van mijn hoogbegaafdheid, dat ik inderdaad 
hoogbegaafd ben * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
In beweging gezet worden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Behoeften omtrent HB-Café Zuid-West (Breda) 
De volgende vragen gaan over uw behoeften omtrent het HB-Café Zuid-West Nederland. 
Antwoord zo eerlijk mogelijk en vanuit uw eigen ervaring. Denk terug aan de door u bezochte 
bijeenkomst(en).  

Wat zijn voor u de voornaamste reden(en) voor het bezoeken van 
een HB-Café Zuid-West Nederland? * 
Jouw antwoord 
In het HB-Café Zuid-West zoek ik ... * 
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Vink uw persoonlijke top 3 aan 
Herkenning van mezelf in andere hoogbegaafden 
Erkenning voor mijn hoogbegaafdheid 
Vriendschappen 
Acceptatie voor mijn hoogbegaafdheid 
Informatie verwerving 
Beweging, ik wil in beweging worden gezet 
Vermindering van de eenzaamheid die ik ervaar 
Bevestiging, dat ik inderdaad hoogbegaafd ben 
Inspiratie van andere hoogbegaafden 
Tips van andere hoogbegaafden 
Anders: 
Kruis bij onderstaande vragen aan wat voor u van toepassing is. 
Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken tijdens uw bezoek aan het 
HB-Café Zuid-West? 
1 = Zeer onbelangrijk, 2 = Onbelangrijk, 3 = Belangrijk, 4 = Zeer belangrijk 

Tijdens een HB-Café Zuid-West bijeenkomst in beweging worden 
gezet * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Het thema van het HB-Café Zuid-West vind ik ... 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Vriendschappen sluiten tijdens het HB-Café Zuid-West * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Nieuwe informatie verwerven tijdens het HB-Café Zuid-West * 

Zeer onbelangrijk 
1 
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2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Tijdens het HB-Café Zuid-West mezelf herkennen in andere 
hoogbegaafden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Tijdens het HB-Café Zuid-West bevestiging van mijn 
hoogbegaafdheid vinden * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Tijdens het HB-Café Zuid-West begrepen worden door andere 
bezoekers * 

Zeer onbelangrijk 
1 
2 
3 
4 

Zeer belangrijk 
Behoeften vervulling tijdens bezoek aan HB-Café Zuid-West 
Nederland (Breda) 
De volgende vragen gaan over de mate van behoeften vervulling. Zijn uw behoeften vervuld 
tijdens en na het bezoeken van het HB-Café Zuid-West. Antwoord zo eerlijk mogelijk en vanuit 
uw eigen ervaring. Denk terug aan de door u bezochte bijeenkomst(en).  

Tijdens mijn bezoek(en) aan het HB-Café Zuid-West zijn mijn 
behoeften vervuld? * 
Ja 
Nee 
Deels 
De keer/keren dat ik het HB-Café Zuid-West heb bezocht, heb ik de 
onderstaande aspecten WEL ervaren of gevoeld * 
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Vink uw persoonlijke top 3 aan: van wat U WEL heeft ervaren tijdens/na uw bezoek aan het HB-Café 
Zuid-West. Maximaal 3 antwoordmogelijkheden. 
Herkenning van mezelf in andere hoogbegaafden 
Erkenning voor mijn hoogbegaafdheid 
Vriendschappen 
Acceptatie voor mijn hoogbegaafdheid 
Informatie verwerving 
Beweging, ik ben in beweging gezet 
Vermindering van de eenzaamheid die ik ervaar 
Bevestiging, dat ik inderdaad hoogbegaafd ben 
Inspiratie van andere hoogbegaafden 
Tips van andere hoogbegaafden 
Anders: 
De keer/keren dat ik het HB-Café Zuid-West heb bezocht, heb ik de 
onderstaande aspecten NIET ervaren of gevoeld * 
Vink uw persoonlijke top 3 aan: van wat U NIET heeft ervaren tijdens/na uw bezoek aan het HB-Café 
Zuid-West. Maximaal 3 antwoordmogelijkheden. 
Herkenning van mezelf in andere hoogbegaafden 
Erkenning voor mijn hoogbegaafdheid 
Vriendschappen 
Acceptatie voor mijn hoogbegaafdheid 
Informatie verwerving 
Beweging, ik ben in beweging gezet 
Vermindering van de eenzaamheid die ik ervaar 
Bevestiging, dat ik inderdaad hoogbegaafd ben 
Inspiratie van andere hoogbegaafden 
Tips van andere hoogbegaafden 
Anders: 
Ben u het eens of oneens met de stelling? Vink het voor u juiste 
antwoord aan 
1 = Helemaal oneens, 2 = oneens, 3 = eens, 4 = helemaal oneens  

HB-Café Zuid-West voelt als thuiskomen * 
Helemaal oneens 

1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
HB-Café Zuid-West geeft mij nieuwe vriendschappen * 

Helemaal oneens 
1 
2 
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3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens mijn bezoek aan het HB-Café Zuid-West zijn er nuttige 
thema's aan bod gekomen 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens mijn bezoek aan het HB-Café Zuid-West heb ik gesproken 
met mensen bij wie ik kenmerken van hoogbegaafdheid herken * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens mijn bezoek aan het HB-Café Zuid-West heb ik met 
hoogbegaafden over hoogbegaafdheid gesproken * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens mijn bezoek aan het HB-Café Zuid-West werd ik direct na 
de eerste uitleg begrepen. Ik hoefde niet alles minstens drie keer uit 
te leggen om begrepen te worden * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Andere bezoekers van het HB-Café Zuid-West zien mij als een 
intelligent persoon * 

Helemaal oneens 
1 
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2 
3 
4 

Helemaal eens 
Andere bezoekers van het HB-Café Zuid-West maken mijn verhaal 
af, zij begrijpen mij * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West kom ik in contact met lotgenoten * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West leer ik nieuwe dingen * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West word ik aan de negatieve aspecten 
van mijn hoogbegaafdheid herinnerd * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West leer ik hoe ik het beste met mijn 
hoogbegaafdheid om kan gaan * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 
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Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West leer ik mijn hoogbegaafdheid 
positief in te zetten * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Het HB-Café Zuid-West zorgt ervoor dat ik in beweging word 
gezet * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Tijdens het HB-Café Zuid-West voel ik mezelf eenzaam * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Ik herken mezelf in andere hoogbegaafden tijdens een HB-Café 
Zuid-West bijeenkomst * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
Ik erken mijn hoogbegaafdheid door mijn bezoek(en) aan het HB-
Café Zuid-West * 

Helemaal oneens 
1 
2 
3 
4 

Helemaal eens 
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Na mijn bezoek aan het HB-Café Zuid-West voel ik mezelf anders. 
Ja/nee/deels, omdat ... * 
 
Over het algemeen genomen 
De volgende vragen zijn een aantal algemene vragen omtrent het HB-Café Zuid-West (Breda). 
Antwoord zo eerlijk mogelijk en vanuit uw eigen ervaring. Denk terug aan de door u bezochte 
bijeenkomst(en).  

Over het algemeen genomen, in hoeverre vervult het HB-Café Zuid-
West uw behoefte(n) * 

Mijn behoeften worden helemaal niet vervuld 
Mijn behoeften worden helemaal vervuld 

 
Over het algemeen genomen, hoe tevreden ben u over de locatie 
van het HB-Café Zuid-West? * 

Helemaal niet tevreden 
1 
2 
3 
4 

Helemaal tevreden 
Over het algemeen genomen, hoe tevreden ben u over de 
spreker(s) van het HB-Café Zuid-West? * 

Helemaal niet tevreden 
1 
2 
3 
4 

Helemaal tevreden 
Mogelijke verbeterpunten HB-Café Zuid-West (Breda) 
De volgende vragen gaan over de mogelijke verbeterpunten omtrent het HB-Café Zuid-West 
(Breda). Antwoord zo eerlijk mogelijk en vanuit uw eigen ervaring. Denk terug aan de door u 
bezochte bijeenkomst(en).  

 
Mogelijke verbeterpunten HB-Café Zuid-West: * 
Jouw antwoord 
 
Waar kan het HB-Café Zuid-West volgens u op verbeteren? * 
Vink maximaal 5 antwoorden aan, voeg naar wens eigen antwoordmogelijkheden toe en/of noteer 
deze bij de bovenstaande vraag. 
 
Herkenning van mezelf in andere hoogbegaafden 
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Erkenning voor mijn hoogbegaafdheid 
Vriendschappen 
Acceptatie voor mijn hoogbegaafdheid 
Informatieverwerving 
Beweging, ik ben in beweging gezet 
Vermindering van de eenzaamheid die ik ervaar 
Bevestiging, dat ik inderdaad hoogbegaafd ben 
Inspiratie van andere hoogbegaafden 
 
Tips van andere hoogbegaafden 
Anders: 
 
Suggesties voor bijvoorbeeld thema's HB-Café Zuid-West 
Jouw antwoord 
 
Overige op- of aanmerkingen. Alle woorden zijn welkom: 
…   
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