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“Voldoening in het werk dat ik gedaan heb.”

Grijs Goud

Harry Beukers over zijn nominatie voor de Mensa Fonds Awards van 2013

Hoogintelligente ouderen in hun latere levensfase krijgen nog nauwelijks kwalitatief goede aandacht. En dat terwijl ze zeker nog een rol van betekenis kunnen hebben voor de samenleving. Dit
wordt echter niet gezien, er is geen structurele
aanpak.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst awards uitgereikt aan mensen die een bijzondere prestatie
hebben geleverd op het gebied van hoge intelligentie. Eén van de genomineerden van afgelopen jaar
is Harry Beukers, oud-wiskundedocent. De jury nomineerde hem omdat hij al
decennia lang talent-volle leerlingen motiveerde en uitdaagde om, desnoods
tegen de stroom in, het beste uit zichzelf te halen. Zijn nominatie kwam voor
hem als een volslagen verrassing.
Aangezien hij inmiddels met
pensioen is, is er voor hem sindsdien niet veel veranderd. “Wel heb ik toch
voldoening meegekregen in het werk dat ik gedaan heb,” aldus Harry. De uitreiking zelf vond hij mooi om te ervaren. “Ik moest die middag als eenling concurreren tegen twee teams die leerlingen aan het begeleiden waren. Zelf was
ik toch wel een beetje trots.”
Harry (midden) tussen de
andere genomineerden.

Nomineer nu voor de Mensa Fonds Awards 2014
Ook dit najaar gaan we weer awards uitreiken. Wie verdient volgens jou één van de awards? Wie is de
leraar, collega of werkgever die voor jou het verschil maakte en jouw talenten tot hun recht liet
komen? Ken je iemand met een hoge intelligentie die een bijzondere maatschappelijke prestatie heeft
verricht? Nomineer diegene nu via onze website.
Nomineren kan tot eind augustus. Begin september komt de jury bijeen om per categorie drie
potentiële winnaars te selecteren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst later dit jaar reiken we de
awards uit aan de winnaars. Meer informatie hierover volgt.

Het Mensa Fonds heeft zich de afgelopen periode
beziggehouden met dit vraagstuk. De rol die wij
kunnen spelen is onder andere die van verbinder
van partijen. We hebben inmiddels al enkele contacten opgedaan in de regio’s Vlissingen en Amsterdam en deze willen we graag koppelen aan
projecten die zich inzetten voor (hoogintelligente) ouderen. In de volgende nieuwsbrief
meer hierover.

Veiling op 3 januari 2015
De tweede editie van de Mensa Fonds Veiling
vindt plaats op zaterdag 3 januari 2015 in het Polanentheater te Amsterdam. Wil je een bijdrage
leveren aan de veiling? Producten of diensten
aanbieden? Mail naar secretaris@mensafonds.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Mensa Fonds. Het fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de
samenleving meer zichtbaar wordt. Contact: www.mensafonds.nl en pr@mensafonds.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Annette Pietersen over de Club van 100

Frans Corten over de Mensa Fonds Veiling

In mei zijn we van start gegaan met de Club van 100: een groep mensen die gedurende
vijf jaar jaarlijks 100 euro en 100 minuten van hun tijd doneren. Eén van de leden van de
Club van 100 is Annette Pietersen. Sinds juni van dit jaar is zij wethouder namens D66 in
haar woonplaats Nieuwkoop. In haar portefeuille zitten onder andere zorg, onderwijs,
duurzaamheid en dienstverlening. We vragen Annette waarom ze lid is geworden van de
Club van 100.

Op 3 januari 2015 vindt de tweede editie van de Mensa Fonds
Veiling plaats. Frans Corten van Werk en Waarde stelde voor de
veiling van afgelopen januari een KernTalentenanalyse beschikbaar. We vragen Frans wat hem motiveerde om dit te geven:

“Ik heb zelf pas kort na mijn 40e verjaardag de Mensa-test gedaan. Ik denk dat het goed
was geweest als ik veel eerder in mijn leven had geweten dat mijn manier van denken
anders is dan de manier van denken van een groot deel van mijn gesprekspartners. Ik
vind het nog steeds weleens een uitdaging om in een gesprek in het juiste tempo gedachten uit te wisselen en conclusies te trekken, maar ik denk nu bijna nooit meer 'dat
snapt toch iedereen'. Daarvoor in de plaats is interesse gekomen in de beleving en gedachtegang van anderen.
Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid en gun alle
hoogbegaafden dat zij al op jonge leeftijd een gezonde portie zelfinzicht opdoen. Het
Mensa-fonds draagt op een positieve en concrete manier bij aan de bekendheid van
hoogbegaafdheid en goede voorbeelden om hoogbegaafden te helpen om op een productieve manier zichzelf te zijn. Ik geef daar graag mijn steun aan. Wat ik in ieder geval
doe als wethouder onderwijs is vragen van aandacht voor het onderwijsaanbod voor
hoogbegaafde kinderen in onze gemeente. Ook al ga je als wethouder formeel niet over
de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs, agenderen kan wel.”
Annette raadt het anderen aan om ook lid te worden van de Club van 100: “Ik denk dat
het geweldig zou zijn als iedere hoogbegaafde, al dan niet lid van Mensa,
die erin geslaagd is om zijn of haar talenten tot bloei te brengen en daar
een leuk inkomen mee verdient, meehelpt om de groep hoogbegaafden te
vergroten die succesvol een opleiding afronden en hun weg vinden in het
leven. Dat zoveel jongere hoogbegaafden vastlopen in opleiding en volwassenen in hun werk is voor mij onacceptabel, ik gun hen iets beters.”

“De Mensa Fonds Veiling was dit keer gekoppeld aan het afscheid van onze voorzitter Grethe. Voor mij was dat een extra
redden om mee te doen. Ik vind een gebaar van waardering aan
mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een vereniging
erg belangrijk, en zeker voor een vereniging als Mensa.
In het algemeen heb ik veel respect voor ondernemerschap.
Gewoon iets moois bedenken en het dan doen, met een positieve uitstraling in de buitenwereld, daar word ik blij van. En ik
sponsor dat soort dingen ook regelmatig. De veiling van het
Mensa Fonds is één van de eerste plekken waar ondernemerschap en vereniging goed samengaan. Uit andere emancipatiebewegingen weet ik dat ondernemerschap een belangrijke motor is voor succes. Als gevestigde, prestigieuze bedrijven gaan
adverteren, weet je dat je echt aan het emanciperen bent. Wat
zou het mooi zijn als bijvoorbeeld werving & selectiebureaus via
advertenties in het Mensa-verenigingsblad zouden gaan werven!
Ik heb zelf het beste gegeven wat ik
nu te bieden heb: de van oorsprong
Belgische
KernTalentenanalyse
heeft inmiddels voluit bewezen dat
hij hoog-begaafdheid aankan.”

