
 

 

 

 

Persber icht  

 

Inzet voor hoogbegaafden beloond 

Winnaars Mensa Fonds  Awards 2018 bekend 

  

In een goedgevuld Igluu Eindhoven werden z i jn op 17 november de Mensa Fonds 

Awards 2018 ui tgereikt aan de mensen en organisat ies die z ich in 2018 inzetten 

voor hoogbegaafden. Het LIVE-team Leiden, Karin Huiz ing en L ianne Hoogeveen 

streden om de Award in de categor ie Onderwijs .  Voor de Award in de categor ie 

Maatschappi j  waren Rae Doornik,  Mart i jn de Deugd en Peter Riezebos genomineerd.  

Voor Werk waren de genomineerden Mar ja van Ingen Schenau-Roovers ,  Women in 

Tech en Patr icia van Casteren.  De ui teindel i jke winnaars  z i jn Lianne Hoogeveen, 

Peter R iezebos en Women in Tech.  Drie heel  verschi l lende winnaars,  die z ich e lk  op 

geheel e igen wijze inzetten voor hoogbegaafden.  

 

Mensa Fonds Awards 

St ichting Mensa Fonds zet z ich in voor het benutten van talenten van 

hoogbegaafden en het  z ichtbaarder  maken van de betekenis van hoogbegaafdheid 

voor de samenlev ing. Door  kennis  te verspreiden over hoge a lgemene intel l igentie ,  

maar ook door  het ondersteunen van projecten en onderzoek en het  aanmoedigen 

van bi jzondere prestat ies .  De st icht ing re ikt daartoe sinds 2013 de Mensa Fonds 

Awards u i t  aan mensen of organisat ies die het  verschi l  maken 

voor hoogbegaafden. De jury bestond in 2018 ui t  Lei la  Prn javorac (voorzi t ter) ,  

Reinout van Kal leveen,  Corina de Boer  en Wil lem Bouwens.    

 

De winnaars 2018 

Women in Tech (door El ine van Uden, Nina Hof,  Ingelou Stol )  i s  een netwerk-event 

dat ondernemende en sl imme vrouwen verbindt .  Het juryrapport vermeldt:  " . . .  een 

verbindend, modern en toekomstger icht in it iat ief voor s l imme mensen, waarbij  het 

gaat om het aanbieden van kansen en mogel i jkheden in een door hen opgezet te 

structuur. "  Dr .  L ianne Hoogeveen is ontwikkel ingspsychoog en hoofdopleider van de 



 

 

ECHA en RITHA training bi j  het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (Radboud 

Universi tei t) .  Ze won de Mensa Fonds Award voor haar bi jdragen aan het 

ontwikkelen van programma's voor de juiste begeleiding van hoogbegaafde 

kinderen.  De jury noemt haar een:  " . . .  gerespecteerd deskundige,  dr i jvende kracht en 

een warme persoonli jkheid d ie een voort rekkersrol vervult  in het s t ructureren en 

model leren van het onderwijs  aan hoogbegaafden , en graag haar kennis en ervar ing 

deelt  met anderen in  het veld ."   

Mult i talent Peter R iezebos won " . . .  vanwege de wijze waarop hij  z i jn persoonl i jke 

ervar ingen uitdraagt en anderen inspireert .  Hij  helpt zo zowel  hoogbegaafde 

indiv iduen als  begele iders d ie een weg omhoog wi l len v inden in een dal en b iedt via 

z i jn  fonds  ook f inancië le ondersteuning."  

 

  

Noot voor de redact ie :  

  

Meer weten of extra beeldmater iaa l  ontvangen? Neem contact op met  

  

Christ ianne Bezembinder-de Wolf ,  organisatie Awards 

christ ianne.bezembinder@mensafonds.n l  

  

Brenda Dekkers ,  communicatie Mensa Fonds 

Brenda.dekkers@mensafonds.nl  

06 -  5368 5392 

  

  

  

 


