Juryrapporten genomineerden voor de Publieks Award 2022
Kristel van Eijk, voor haar podcast www.hoogbegaafddepodcast.nl

Het komt niet vaak voor dat we als jury drie nominaties voor één persoon ontvangen, maar bij Kristel
van Eijk werd ons al snel duidelijk waarom haar podcast over hoogbegaafdheid voor zoveel
nominaties zorgde. Met haar podcast brengt ze hoogbegaafde kinderen en hun ouders zelf aan het
woord. Nu eens niet de experts, coaches of onderwijzers, maar de mensen zelf die zoeken naar hoe
ze omgaan met hun hoogbegaafdheid. Vele luisteraars (inmiddels ruim 1000 per week) herkennen
die verhalen. En herkenning werkt helend.
In de podcasts gaat Kristel met tieners, jongeren en hun ouders in gesprek. Tijdens de interviews
zoekt ze naar ‘lessons learned’, zodat andere ouders en kinderen er ook van kunnen leren. Ze neemt
de interviews zonder oordeel af, met een nieuwsgierige blik en oprecht geïnteresseerde houding.
Bij iedere podcast deelt ze ook links naar relevante boeken of andere sites die in de podcast aan de
orde komen. De verhalen laten zien dat iedere hoogbegaafde een individu is, met zijn eigen
zoektocht. Maar dat een beetje hulp in dat zoeken, meer dan welkom is. Die hulp is ook te vinden in
ervaringsverhalen van mensen die ook op zoek zijn, en die zijn op haar podcast te vinden.
Kristel maakt de serie zonder winstoogmerk, vanuit de overtuiging dat al deze verhalen waarde
hebben. Ze is zelf hoogbegaafd en moeder van een hoogbegaafd kind en merkte dat het ontbrak aan
een podcast op dit gebied. Dan maar zelf maken! Iedere aflevering wordt professioneel opgezet en
uitgezonden. Met deze podcast voegt ze een belangrijke informatiekanaal toe aan de ‘body of work’
die er is op het gebied van hoogbegaafdheid. Het bundelen en delen van informatie, ervaring en
emotie vervult duidelijk een behoefte. Uit de nominaties en de reacties op de podcast blijkt dat ze
een grote impact heeft op haar luisteraars en hun omgeving.
De Mensafonds Jury is onder de indruk van haar toewijding en de respectvolle manier waarop ze een
(soms beladen) thema weet te benaderen. Om die reden dragen we haar graag voor als
genomineerde voor de publieksprijs van de Mensafonds Awards 2022.

Week van de Hoogbegaafdheid

De organisatie van de Week van de Hoogbegaafdheid biedt al zeven jaar vele organisaties en
personen een platform waarop zij hoogbegaafdheid op positieve wijze voor het voetlicht kunnen
brengen. Doel van de organisatie is om kennis over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen
en misvattingen weg te nemen. Het streven is dat in iedere Nederlandse en Vlaamse gemeente
activiteiten worden georganiseerd waarbij hoogbegaafdheid centraal staat. Dit kunnen
uiteenlopende activiteiten zijn voor jong en oud, zoals een voorlichtingsbijeenkomst, een open dag,
een workshop rond een bepaald thema, een wandeling, een spelletjesmiddag, een lezing of training.
Van 2003 t/m 2012 was er de Dag van de Hoogbegaafdheid, een soort beurs op een locatie in
Nederland. In 2015 startten Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer de website
https://weekvandehoogbegaafdheid.nl en https://www.weekvandehoogbegaafdheid.be, waarop
aanbieders van een activiteit op eenvoudige wijze hun evenement kunnen aankondigen. Alle
activiteiten worden vermeld op de kaart van Nederland en België, zodat geïnteresseerden
gemakkelijk inzage hebben in de activiteiten in hun regio. Zo wordt duidelijk dat hoogbegaafdheid
overal is en is er in die week altijd wel iets in de buurt waar je langs kunt gaan.
Het platform dat de Week van de Hoogbegaafdheid biedt, heeft vele voordelen. Het is een sterk
podium om aandacht te vragen voor hoogbegaafdheid en bundelt veel invalshoeken op het thema.
Het biedt een laagdrempelige mogelijkheid om informatie tot zich te nemen of kennis te maken met
een persoon of organisatie. Maar ook verenigt de Week van de Hoogbegaafdheid vele partijen en
personen. Hierdoor bundelen zij de krachten om jong en oud, leek en professional op positieve wijze
van informatie te voorzien. Ten slotte werkt de Week van de Hoogbegaafdheid landelijk en zelfs
landgrensoverschrijdend. Om die redenen nomineert de jury de Week van de Hoogbegaafdheid voor
de publieksprijs van de Mensafonds Awards.

Robin Zwiers

Een anders dan anders aanpak. Dat typeert Robin Zwiers (1987). Deze Tilburger zet sinds 2019 met
zijn bedrijf De Jonge Strateeg het spelen van bordspellen in om kinderen en jongeren met
hoogbegaafdheid en autisme te begeleiden.
Zwiers startte in 2019 met zijn bedrijf De Jonge Strateeg samen met zijn vrouw Marion van den
Heuvel. Zij werkt als assistent professor in de neuropsychologie aan Tilburg University en is
gepromoveerd op de werking van het jonge brein. Zwiers studeerde zelf economie aan Tilburg
University en Marketing aan Hogeschool Utrecht. De mix van hun talenten maakt dat het bedrijf
ondanks corona-tegenslagen toch goed door kan groeien en steeds meer kinderen en jongeren kan
helpen.
Zwiers wil met het spelen van spellen de hersenontwikkeling van hoogbegaafde kinderen stimuleren
en ondertussen werken aan vaardigheden als samenwerking, communicatie en planning. Naast de
Mensa Select spellen, speelt de Tilburger ook zogenaamde rollenspellen, zoals Dungeons and
Dragons. Bij deze rollenspellen kruipen kinderen in de huid van een zelfbedachte held die op
avontuur gaat met de andere spelers. Zo werken ze spelenderwijs ook aan hun creativiteit.
Kinderen kunnen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks meedoen. Daaruit ontstaan ook nieuwe
vriendschappen met gelijkgestemden, iets dat niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders enorm
blij maakt en wat voor hoogbegaafden niet altijd vanzelfsprekend is.
De Tilburger zette zich altijd al als vrijwilliger in voor kinderen en jongeren. Zo gaf hij jarenlang
korfbaltraining en is hij nog altijd Topleraar voor de Digitale Topschool. Daar kunnen kinderen vanuit
hun eigen school digitale verrijkingsopdrachten maken om uitgedaagd te blijven in het reguliere
onderwijs. Zwiers is een van de docenten die hen daarin begeleidt en feedback geeft en ook op die
manier ondersteunt hij jeugd weer.
Gezien zijn inzet voor jeugd en zijn originele aanpak hierin wordt Robin Zwiers genomineerd voor de
Publieksprijs van de Mensa Fonds Awards 2022.

