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Hoogbegaafden duurzaam 

inzetten op het werk 
een uitdaging van twee kanten

Noks Nauta, Agnes Schilder
NKDI congres 11 december 2014  

Noks Nauta

• Bedrijfsarts en A&O psycholoog

• Ontdekking HB met 52 jaar 

• IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

• Onderzoek, publicaties, presentaties 

Agnes Schilder 
• Psycholoog, docent, trainer, coach

• Hogeschooldocent Hanzehogeschool, opleiding 

Toegepaste Psychologie

• Eigenaar van ACT too, vrijwilliger bij IHBV

• Interesse in positieve psychologie en haar toepassingen 
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Casus Arthur Gotlieb

• Academische opleiding

• Medewerker NzA

• Groot kwaliteitsbesef

• Ziet vele misstanden

• Wil verbeteringen doorvoeren

• Wordt niet gehoord

• Depressief

• Maakt eind aan leven januari 2014 

Welke kenmerken van 
hoogbegaafdheid 
vertoont Arthur Gotlieb? 

Positief/ negatief?  
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Hoogbegaafdheid en conflicten op 
het werk 

HB-ers hebben grotere kans om betrokken te raken bij 

conflicten op het werk: 

• snelle denker/ ziet verbanden gecombineerd met een 

hoog besef van kwaliteit 

• vasthoudend en zeer intrinsiek gemotiveerd 

• ideeënrijk, laat weinig ruimte voor anderen, op eigen 

spoor 

• gaat ‘in het hoofd zitten’ en verliest contact met gevoel

• hoog sensitief: voelt zich snel aangevallen, heeft lang 

last van actie van iemand anders, neigt tot boosheid  

• alle energie is weg, de HB-er ervaart frustratie en 

stuurt aan op een conflict en laat daarin niet los
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Van middelmaat naar bevlogenheid loont!

Bron: http://www.rendement.nl/thema/leidinggeven/id7675-een-bevlogen-werknemer-is-minder-vaak-

ziek.html
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Curatie: 

- Zoek hulpverlener mét kennis van HB

- Zo nodig medicatie en/of psychotherapie

- Vergeet de HB niet!  

Preventie:

- Lees over HB 

- HB is mooi, maar kan ineffectief ingezet zijn

- Wat zijn jouw valkuilen? 

- Teleurstelling / Faalangst / Boosheid

Amplitie:

- zie volgende dia

Wat kun je zelf? Waar heb je een coach voor nodig? 

Amplitie (insteek vanuit de positieve 
psychologie) 

- Herken, erken en benoem emoties 
- waak voor te veel rationaliteit (‘in je hoofd zitten’)

- Heb aandacht voor effectiviteit van je gedrag (vb AS)
- doe wat werkt (i.p.v. wat goed is)

- Zorg voor positieve ervaringen
- ga na wanneer je die hebt en zoek ze bewust op

- Ervaar positieve emoties en zoek verbinding 
- negatieve emoties zoals boosheid en frustratie 

isoleren: positieve emoties vormen de basis van 

bevlogenheid (broaden en build theory) 



10-12-2014

6

“Ik heb al van alles 
gedaan en geprobeerd!“

En, wat heb je allemaal 
al gelaten?

Barbara L. Fredrickson



10-12-2014

7

Kernkwadrant Arthur 1 

Groot 

kwaliteitsbesef
Drammen

Laissez faire
Ruimte aan 

anderen laten

Kernkwadrant Arthur 2 

Belang inzien Zijpaden 

inslaan

Onverschillig

heid
Focus
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Noks Nauta 

Noksnauta@ihbv.nl

Agnes Schilder

a.j.e.schilder@pl.hanze.nl

info@acttoo.nl


