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Nederlandse samenvatting van het rapport
Inleiding
Uit de literatuur en ervaring is gebleken dat hoogbegaafde volwassenen regelmatig problemen
hebben op het werk, waaronder arbeidsconflicten, en mede daardoor soms onvoldoende
functioneren op het werk. Intelligentie kan hierbij een rol spelen. Het is bekend dat hoogbegaafde
volwassenen veel kunnen bijdragen aan het werk zoals bijvoorbeeld het oplossen van complexe
problemen, mede door hun hoog niveau van functioneren. Echter zijn er verschillen tussen
hoogbegaafde volwassenen en niet hoogbegaafde volwassenen in denken en werken, wat kan leiden
tot een arbeidsconflict. Dit conflict kan leiden tot verzuim op het werk van hoogbegaafde
volwassenen vanwege de vele negatieve aspecten, die een uitwerking kunnen hebben op zowel het
werk als in de privésfeer. Hoogbegaafde volwassenen kunnen een zeer grote waarde voor een bedrijf
of organisatie zijn, vooral als hun talenten worden erkend en hun bijdragen als positief worden
beschouwd. Helaas zien we dat als er arbeidsconflicten zijn, deze de positieve bijdragen verhinderen.
Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in de positieve aspecten van (arbeids)conflicten
om zo problemen in het functioneren en ontslag te voorkomen. Deze algemene kennis is van grote
waarde voor de organisatie maar ook voor hoogbegaafde en niet hoogbegaafde volwassenen. In dit
exploratieve onderzoek wordt gekeken naar de positieve aspecten van arbeidsconflicten die
hoogbegaafde en niet hoogbegaafde volwassenen naar voren brengen en of hierin verschillen zijn.
Methode
Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. De gegevens zijn verzameld met
behulp van een digitale enquête die zowel gesloten als open vragen bevatte. In totaal werden 89
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ingevulde enquêtes gebruikt voor het onderzoek. De volgende drie hoofdthema’s van
arbeidsconflicten werden gedefinieerd op basis van de open antwoorden, gegeven in de enquête: (1)
persoonlijke thema’s, (2) werkgerelateerde thema’s en (3) procesgerelateerde thema’s. Deze
hoofdthema’s werden verder verdeeld in subthema’s. De deelnemers werden verdeeld in twee
groepen (hoogbegaafd en niet-hoogbegaafd), maar tijdens de groepindeling werd een derde groep
waargenomen. Deze derde groep voldeed niet aan de criteria van de andere twee groepen en werd
daarom gedefinieerd als ‘hoogbegaafd voelend’.
Resultaten
Met betrekking tot de persoonlijke thema’s bleek dat het subthema ‘zelfvertrouwen’ in de eerste
plaats werd genoemd door zowel hoogbegaafden als niet-hoogbegaafden, maar dat het subthema
‘zelfkennis’ vaker werd genoemd door de hoogbegaafd voelende. Bij de werkgerelateerde thema’s
was het opmerkelijk dat alleen het subthema ‘vertrouwen’ werd genoemd door de hoogbegaafde
volwassenen, terwijl dit niet genoemd werd door de andere twee groepen. Bij de analyse van de
procesgerelateerde thema’s werd er veel variatie geobserveerd tussen alle groepen. Hoogbegaafd
voelende volwassenen en niet-hoogbegaafde volwassenen brachten de subthema’s ‘resultaat’ en
‘focus’ naar voren, terwijl hoogbegaafde volwassenen de enige zijn die ‘perspectief’ noemen als
positief aspect van een arbeidsconflict.
Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende aspecten van een conflict als positief worden ervaren:
zelfkennis en zelfvertrouwen, standvastigheid, vertrouwen in de werkrelatie, erkenning, breder
perspectief, behaalde resultaat en toegenomen focus. In de resultaten is naar voren gekomen dat
weinig variatie is binnen de persoonlijke thema’s, maar een grote variatie binnen de
werkgerelateerde thema’s. Daarnaast was het opmerkelijk dat er een groot verschil was tussen de
procesgerelateerde thema’s. Deze resultaten geven dus aan dat de verschillende groepen anders
tegen de uitkomsten van arbeidsconflicten aan kijken. Op het moment dat er gesproken wordt over
een arbeidsconflict is het belangrijk om het persoonlijke profiel (hoogbegaafd, hoogbegaafd voelend
of niet-hoogbegaafd) in gedachten te houden, om zo tot het beste resultaat van het conflict te
komen, namelijk geen verzuim, ontslag en weer een optimale samenwerking.
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