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Boreout van 
hoogbegaafden
Symptomen herkennen, aanpakken en 
voorkómen 

Noks Nauta, IHBV
GOHW-sig Mensa 25 jan 2015

Verveelde kinderen, 
verveling op school  

Verveling op het werk en in 
vergaderingen 

Verveling in privé leven 

Wouter Johannes van Troostwijk
Zelf portret, ca. 1809 
Rijksmuseum Amsterdam

• Is je werk saai, banaal, steeds herhalend, 
niet sexy?

• Hoe herken je de waarde van routine? 
• De grote thema’s van het leven zijn 

geworteld in de wijze waarop we omgaan 
met de dagelijkse dingen. 

• We hebben portretten nodig van 
boekhouders, buschauffeurs etc.

Art is therapy
Alain the Botton & John Armstrong
2014  

Kwaal: 
Kon ik maar geld verdienen met mijn 
creativiteit 



26-1-2015

2

Programma GOHW-sig
25 jan 2015 

1. Ervaringen
2. Theorie (niet één theorie)

Wat is het?
Gevolgen
Meten   
Onderzoeksgegevens
Flow

3. Zelf herkennen
4. Aanpak 

1. Ervaringen 

Jouw momenten van verveling 

Schrijf voor jezelf op in trefwoorden

Wanneer voelde of voel je je verveeld? 

- Op je werk
- In je vriendschap en/of relatie
- Alleen
- …….

Hoe voelt verveling bij jou?  

• Moe
• Hoofdpijn
• Irritatie 
• Boos
• Verdoofd  
• Cynisch
• …..
• ….. 
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2. Theoretische achtergronden

Verveling op het werk

Een situatie van onwelbevinden van 
een werknemer gekenmerkt door 
relatief lage arousal and 
hoge ontevredenheid

(Onderstimulatie)

Reijseger et al 2012 

Boreout

10 vragen (Rothlin & Werder)

5 of meer ‘ja’: boreout

Ernstig!

Lijkt op burnout

DUBS: Dutch Boredom Scale
(5 puntsschaal) 

1. Op het werk gaat de tijd heel langzaam.
2. Ik verveel me op mijn werk.
3. Ik besteed tijd op mijn werk zonder doel.
4. Op mijn werk voel ik me rusteloos.
5. Op het werk zit ik te dagdromen.
6. Het lijkt alsof mijn werkdag nooit ophoudt.
7. Ik doe nogal eens andere dingen tijdens mijn werk.
8. Op mijn werk is er niet zoveel te doen.

Reijseger at al, 2012 
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Vergelijking burnout en boreout

• Burnout

• Symptomen: 
– Uitputting

– Cynisme

– Gevoel te falen

– Lichamelijke klachten

• Komt door: 
– Teveel kleine KernTalenten

inzetten

– Alles heel goed willen doen

• Boreout

• Symptomen:
– Prikkelbaar

– Apathisch

– Depressieve gevoelens

• Komt door:
– Te weinig sterke Kerntalenten 

inzetten

Hoogbegaafdheid en verveling

Op school
Thuis 
Met vrienden
Op (hoge)school/ universieit
Op het werk
In je relatie
…..
…..

Jacobsen 
The Gifted Adult

1. Intensity
2. Complexity
3. Drive 

a) Exaggerated
b) Collapsed
c) Balanced

EXCITABILITY
a) Raw and overstimulated
b) Understimulated and bored
c) Enriched by the five senses

Gevolgen van verveling 

Persoonlijk: 
- Depressieve gevoelens
- Burnout
- Boreout

Werk:
- Contraproductief gedrag

Organisatie: 
- Verlies van kennis, vaardigheden, 

talenten

Uit onderzoek 
‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkenden’
(Reijseger et al, 2012-2013) 

Bevlogenheid van de HB werkenden

• Redelijk goed
• Free lance werkers meer bevlogen dan die in 

loondienst 

T1: N=1260
T2: N=866 

Uit onderzoek 
‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkenden’
(Reijseger et al, 2012-2013) 

Dienstverband Verveling '13 Verveling '12 Verveling BM

Loondienst 3,9*** 4,2*** 2

Freelance 3,1* 3,3*** 2

ZZP/Freelance 2,8*** 2,9*** 2

Combinatie 3,8*** 4,3*** 2

Anders 3,4*** 3,3*** 2

Scores op ‘verveling’ 
5 puntsschaal gemiddelden  



26-1-2015

5

Uit onderzoek 
‘Werkbeleving onder hoogbegaafde 
werkenden’
(Reijseger et al, 2012-2013) 

Verveling en contraproductieve prestaties 

Verveling ontstaat door

1. Disbalans 
tussen 

Intern: je verwachtingen 
Extern: vervelende mensen, 

vervelend werk 

2.  Filosofisch
Leegte als een diep gevoel van mensen in 
relatie tot de wereld (Heidegger)  

Flow

• Compleet opgaan in een activiteit vanwege
de activiteit zelf. 

• Het zelf valt weg. 
• De tijd vliegt om.
• Elke actie, beweging en gedachte volgt als

vanzelf uit de vorige. 
• Je hele wezen is ermee gemoeid en je 

gebruikt je mogelijkheden en vaardigheden
maximaal.

De boreout paradox
(Rothlin & Werder)

 Bang voor gevoel van stress

Tot niets komen, niet tevreden 
zijn, meer willen doen
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3. Zelf herkennen

Herkennen van verveling

• Moe 
• Geïrriteerd 
• Lusteloos 
• Introversie

 Lijkt op burnout! 

 Herken jij verveling?

 Herken jij boreout? 

Verzamel enkele concrete 
ervaringen in twee- of drietallen

4. Aanpak

Omgaan met boreout

• Herken het (zo vroeg mogelijk)

• Het is een ernstige toestand 

• Realiseer je je wat er gaat gebeuren als er 
niets verandert

• BEGIN!!! 

Energie balans

Draaglast    Draagkracht 
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Omgaan met (dreigende) boreout? 

In twee- of drietallen: 

Jouw suggesties

• Voor jezelf?
• Voor anderen?

Wat én hoe? 

Aanbevelingen voor jezelf

• Zoek inspiratie: 
o Inspirerende mensen
o Inspirerende rolmodellen
o Inspirerende situaties  

• Haalbare doelen, waar kun je succes in 
halen? 

• Maak een  boek van je successen
• Leer steeds weer 

Aanbevelingen 
contact met omgeving 

• Praat met je leidinggevende: 
o Bereid gesprek voor
o Wat wil je bereiken?
o Laat zien wat je te bieden hebt
o Vraag om concrete dingen

• Of: verander van werk

• Er is niet één ideale baan….
• Zoek ook andere manieren om energie te 

krijgen: Hobby’s, vrijwilligerswerk  

Vragen? 

Opmerkingen?

Suggesties?  

Afsluitende opmerkingen
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Werk 

1. Structuur
2. Inkomsten
3. Groei en ontwikkeling 
4. Sociale contacten 
5. Afleiding 
6. Status 
7. Identiteit
8. Samenwerking 
……..
……..

Pieter de Hooch
Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast, 1663

Rijksmuseum Amsterdam

Kwaal: 
‘Mijn werk is zo’n sleur. Ik wil op TV komen.’

• Linnenkast: saai, banaal, routine
• Waarde van dagelijkse routine
• Zorg voor linnengoed (het kleine) is weg 

naar grotere doelen

Art is therapy
Alain the Botton & John Armstrong
2014  

Samenvatting

• Boreout is een ernstige situatie
• Hoogbegaafden lopen zeker risico 
• Preventie vroeg in het leven beginnen
• Dit komt ten goede aan mensen en 

aan de maatschappij 
• Vertel het aan anderen!  

Ik wens jullie veel flow
En een goed gebruik van je talenten 

Noksnauta@ihbv.nl

www.ihbv.nl


