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FOUNDING FRIENDS GEZOCHT
Voor de Bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid,
Transities en Maatschappelijke Impact.

StichtingMensa Fonds
Stichting Mensa Fonds zet
zich in voor het benutten van
talenten van hoogbegaafden
en het zichtbaarder maken
van de betekenis van hoog-
begaafdheid voor de samen-
leving. Het Mensa Fonds is
ontstaan vanuit Mensa, de
internationale vereniging
van zeer intelligente mensen
enheefteenANBI-status.Het
bestuur van de stichting
bestaat uit 7 personen.

www.mensafonds.nl

Academische kennis en inzichten over het ontwikkelen en
inzetten van hoogbegaafd talent in de gehele levensloop.

Meer onderzoek naar hoogbegaafdheid
Eén op de 50 mensen is hoog-intelligent,
ook wel hoogbegaafd genoemd. Hoge
intelligentie - en dan vooral het snel en
out-of-the-box kunnen denken en/of het
snel situaties doorzien dat daar vaak bij
hoort - kan van grote betekenis zijn voor
bedrijven en de samenleving.
Vanuit de wetenschap is nog relatief
weinig bekend over hoogbegaafdheid en
meer onderzoek is nodig. Het merendeel
van de bestaande studies verbindt
hoogbegaafdheid aan stoornissen.
Andere levensdomeinen, zoals relaties,
vriendschap, werk (welbevinden/
performance) en ouder worden, komen
amper aan bod.
Het Mensa Fonds streeft naar meer
academische kennis en inzichten over het
ontwikkelen van hoogbegaafd talent in de
gehele levensloop en het inzetten van
hoogbegaafdheid als kwaliteit voor de
samenleving als geheel. Zoals Mensa
International zegt: for the benefit of
humanity.

Bijzondere leerstoel
De bijzondere leerstoel
‘Hoogbegaafdheid, Transities en
Maatschappelijke Impact’ aan Tilburg
University is een belangrijke stap in de
richting van beter benutten van
hoogbegaafdheid. Het is de bedoeling
deze leerstoel uiterlijk in januari 2022 te
starten. Het doel van de leerstoel zal zijn:
het versterken van het wetenschappelijk
onderzoek naar hoogbegaafdheid over de
gehele levensloop, binnen diverse levens-
en professionele domeinen, vanuit een
longitudinale insteek, met aandacht voor
levenstransities en met aandacht voor
elementen uit de positieve psychologie.

Dus: hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de
transitie van de schoolbank naar arbeid,
van arbeid naar pensionering, van
pensionering naar succesvol ouder
worden? Onder welke voorwaarden krijgt
hoogbegaafdheid echt meerwaarde in
organisaties en maatschappij? Welke
interventies zijn mogelijk om dit talent te
benutten? En hoe blijven hoogbegaafden
gelukkig in hun leven en werk? Vragen
waar het Mensa Fonds en Tilburg
University graag de wetenschappelijke
antwoorden op vinden. Om die
vervolgens in de vorm van kennis én tools
te delen met het onderwijs en diverse
maatschappelijke stakeholders – for the
benefit of humanity.

Word Founding Friend van de leerstoel
Op dit moment wordt de inhoudelijke
koers van de bijzondere leerstoel verder
uitgewerkt in een structuurrapport.
Ondertussen zoekt het Mensa Fonds naar
Founding Friends die deze leerstoel de
komende 5 jaar met ons werkelijkheid
willen maken. Zet jezelf aan het begin van
het traject voor meer wetenschappelijke
antwoorden over het benutten van
hoogbegaafd talent. Schrijf ‘mede
mogelijk gemaakt door mij’ op je c.v. of
indien je wilt op onze website en word
vandaag nog Founding Friend van deze
nieuwe, unieke leerstoel.
Doneer specifiek voor deze leerstoel:
geef eenmalig € 1.000,- of kies voor een
volledig aftrekbare periodieke schenking
van vijf jaar lang € 1.000,-.

http://www.mensafonds.nl

