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Helpende Handen

Helpende Handen is de vereniging langdurige zorg van de 

Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met 

een beperking. Helpende Handen behartigt de belangen van 

mensen met een beperking, hun ouders of andere (wettelijke) 

vertegenwoordigers, met als doel het geestelijk en lichamelijk 

welzijn van deze mensen te bevorderen. 

Contactgroep 
Hoogbegaafdheid



Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel 
gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden 
in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te 
gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd 
aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens 
van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook 
moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven 
kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het 
onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het 
onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend 
zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren en de 
volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en 
begrip voor elkaar.

Doelgroep
De contactgroep Hoogbegaafdheid wil ouders van (vermoedelijk) 
hoogbegaafde kinderen met elkaar in contact brengen. 

Daarnaast vindt u op onze website informatie over 
bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen. 

Contactgroep Hoogbegaafdheid Activiteiten
Ieder najaar organiseert de contactgroep Hoogbegaafdheid 
bijeenkomsten voor ouders in vier regio’s. Tijdens deze avonden is er 
kennisoverdracht en worden ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomsten 
zijn bedoeld voor leden van Helpende Handen. 

In een serie met drie thema’s hopen we de komende tijd in te zoomen op 
hoogbegaafdheid in het gezin (2021), hoogbegaafdheid op school (2022) 
en hoogbegaafdheid in de kerk (2023).

Organisatiecommissie
De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de 
activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de 
organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning 
een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

U kunt hun gegevens opvragen bij:

Inge van Hell-van Dijke, consulent lotgenotencontact:
> t 0348 48 99 70
> m 06 57 14 78 00

> e-mailadres contactgroep hoogbegaafdheid@helpendehanden.nl

Contactgroep Hoogbegaafdheid, iets voor u?
Wilt u meer weten over de contactgroep Hoogbegaafdheid? Of wilt u 
weten wanneer er bijeenkomsten georganiseerd worden? Kijk dan op 
www.helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid.




