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lil pii B H snetniet Ongeveer20praoefit ï
van de rr pn is hoogsensitief en extra gevoelig voor
prikkels ipluiden en sferen Op de werkvloer kan je
daardoorëxtra stress ervaren met eventueel een groot
risico op b um out en depressie Toch hoeft het zover
niet te komen
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sen hebben ook extra tijd nodig om
zich aan nieuwe situaties aan te pas
sen Ze zijn daar terughoudend mee
terwijl flexibiliteit op de werkvloer te
genwoordig juist de boventoon voert
Bovendien kunnen ze moeilijk nee

kanje op den duur zelfveel problemen
ervaren en word je misschien de voet
veeg van de afdeling Hooggevoelige
mensen zijn daardoor weer sneller
kwetsbaar voor pesterijen Worden ze
gepestdanvoelenzediepesterijenbo

hoogsensitieve mensen die het heel
goed doen op de arbeidsmarkt en
wiens specifieke kwaliteiten wél goed
worden opgepakt en gewaardeerd Ilse
Van den Daele is voorzitter van HSP
Vlaanderen en ziet als er meer wordt

zeggen Ze pakken veel klussen aan

vendien snel en intens aan

gekeken naar de behoeften van hoog

heidsgevoel hebben Want als niemand

Een grijze ZOIie

rekening wordt gehouden met hoog

die opdrachten doet kan het bedrijf in
deproblemenkomen Maardaardoor

Gelukkig is het niet alleen maar kom
mer en kwel Er zijn natuurlijk ook

gevoelige mensen voelen ze zich meer
begrepen waardoor ze beter functio

omdat ze een groot verantwoordelijk

sensitieven een win winsituatie Als
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ben en efficiënterwerken Dat betekent

dan voor zowel bedrijf als werknemer
een grote stap vooruit Een echte win

winsituatie dus Er is de dag van van

radio die wat zachter wordt gezet re
gelmatig kunnen werken in een afge
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sloten ruimte collega s die zich even

m

terugtrekken om te overleggen in
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daag weinig begrip voor mensen die

plaatsvan naastjouwbureauteblijven
staan

Ilse Van den Daele Het be

netdattikkeltje anders zijn Datgeldt
niet alleen voor HSP Als we niet zijn
zoals alle anderen vallen we al snel uit
de boot Reden daarvoor is onder an
dere dat er nog te weinig kennis over
het begrip HSP bestaat Hoog
gevoeligheid bevindt zich in een grijze
zone Elke Van Hoof HSP is eigenlijk
een nieuw concept waar tot nu toe wei

HSP Vlaanderen zoekt getuige
nissen van hoogsensitieve
mensen op de werkvloer Stuur
je verhaal naar hsp administra
tie gmail com en maak kans op
een van de vijf gratis abonne
menten op De Cocon het
magazine van HSP Vlaanderen
Vergeet niet je ad resgegevens en

drijfsleven stelt hoge eisen Rekening
houden met menselijke aspecten iets
wat doorveel HR afdelingen wordt ge
propageerd blijkt in de praktijkvooral
een theorie te zijn Wij kunnen uit re
acties die we binnenkrijgen bij HSP
Vlaanderen opmaken dat verdraag
zaamheidnaarhooggevoeligenvaakte
wensen overlaat Al komt dat deels ook

nig wetenschappelijk onderzoek naar

mailadres te vermelden

omdat mensen met HSP er niet altijd

gebeurd is Er is vooral beschrijvend
materiaal en we zitten nu nog in de fase

over willen praten en omdat sommige
niet eens wéten dat ze hooggevoelig

van hypotheses Weliswaar met veel
aanwijzingen maar nog geen concrete
wetenschappelijkonderbouwdebewij
zen Die zijn we nu met extra onder
zoek aan het opbouwen Overtweejaar
hoop ik zelf met meer concrete onder
zoeksresultaten te kunnen komen
Wat we nu al wel zien is dat een aantal
centrale kenmerken telkens terugko
men Zoals bedachtzaamheid en de
neiging tot goed observeren vooraleer
te gaan handelen Daardoor lijken
hoogsensitieven soms verlegen maar
dat zijn ze zeker niet Ze hebben enkel
meer tijd nodig om zich een nieuwe si
tuatie meester te maken Ook hebben
ze meer nood aan orde en rust omdat
ze zo snel overprikkeld raken Verder
zien we vaak emotionele reacties te
rugkomen omdat ze een hoogsensitief
zenuwstelsel hebben en zich heel goed
in anderen kunnen inleven Hetoppik
ken van veel non verbale signalen ten
slotte maakt dat ze tussen de regels
door kunnen lezen Ze snuiven ooksnel
de sfeer in een ruimte op zonder dat er
ook maar een woord gesproken is

werkvloer te kunnen omgaan is begrip
vandeomgevingessentieel Endatbe
gint al in de kindertijd Elke Van Hoof
Alsouderswetendathunkindoverge
voelig is en dat ook erkennen en er re
kening mee houden zien we dat men
sen er op latere leeftijd veel minder
problemen mee hebben om hun andere
temperament te aanvaarden én het
goed in te zetten Bij mensen die hun
HSP ontkennen omdat hun anders zijn
bijvoorbeeld nooit aanvaard werd zien
we vaker problemen Ze verdringen
het waardoor ze kwetsbaarder zijn
voor psychosomatische klachten Door
hun grote inlevingsvermogen kunnen
ze zichbovendienenormgoedaanpas
sen maar op den duur weten ze niet
meerwatgoedisvoor henzelfenraken
ze zichzelf kwijt Ilse Van den Daele
Het is jammer dat hooggevoeligheid
amper aan bod komt in opleidingen
van onder andere artsen psychologen
leerkrachten enverplegend personeel
omdat er nietvoldoende bewijzen zou
den zijn Het is ookgeen ziekte ofstoor
nis maar misschien is dat juist het
probleem Het is een complex begrip

zijn Achterhalen of je hooggevoelig
bent kan door het invullen van een
simpele test die je onder andere op de
website van de Vlaamse HSP
verenigingvindt De test werd ontwor
pen door dé autoriteit op HSP gebied
de Amerikaanse klinisch psychologe
Elaine Aron Problemen op de werk
vloer aanpakken vraagt echter een
mentaliteitsverandering Ilse Van den
Daele En die is echt wel nodig als je
kijkt naar de grootte van de uitval van
werknemers door bijvoorbeeld burn
out endepressie als gevolg van te hoge
eisen op de werkvloer Een heel groot
deel van die mensen is immers hoog
sensitief Investeren bedrijven daar
niet in dan raakt hen dat uiteindelijk in
hun portemonnee Speel je er als be
drijfwel op in dan voelen werknemers
zich goed kunnen ze hun talenten ont
plooien meer in een flow werken en
dus goede resultaten behalen Veel
hoeft die inzet van bedrijven niet te
kosten Vriendelijk zijn goedemorgen
zeggen geregeld een complimentje ge
ven het telt allemaal mee Al is bij
voorbeeld inzetten op de talenten van

Ander temperament

dat op veel terreinen een enorme im

je mensen net zo belangrijk

Het mag niet verwonderen dat veel

pact kan hebben Ookinjejob

hoogsensitieve mensen zich in ieder
geval anders voelen En dat ookbeves Mentaliteitsverandering

Werken aanjezelf
Heeftje baas minder oogvoorje noden

tigd zien door de omgeving Om goed
met je eigen hooggevoeligheid op de

dan kan je ook bekijken op welke ma
nieren je aan zelfontwikkeling kan
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Dat rekening houden met hooggevoe
ligen zit soms in kleine dingen Een
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i
doen om sterker in ie schoenen te
staan Jezelf verlossen van HSP kan
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ermee geboren Er goed mee leren om

gaan kan wel Elke Van Hoof Leerje
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grenzen afbakenen en wees je ervan
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feiten Veel hooggevoelige mensen
hebben zo veel inlevingsvermogen dat
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Toetsje ideeën dieje over een situatie
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voor een goede werk privébalans zo

dat er een mooi evenwicht is tussen
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bij je je talenten niet kan inzetten
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Mensen met HSP neigen naar jobs

waar ze een maatschappelijk belang
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genen je eigen grenzen aan te voelen
Ook magje jezelf zichtbaarder maken
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op de werkvloer assertiever zijn en je
positief uitlaten over de dingen die je
hebt gerealiseerd Heb je daar moeite
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den door een coach die ook de proble
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HSP Vlaanderen vind je een lijst
met therapeuten dieje daarbij kunnen
helpen
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men rond HSP kent Op de website van

1

1

p

1

1

1

Ji4

iVjP
1 mv
1 1 m1 Ë

n
L

k ll j f n

i

tl

Universiteit Brussel elke van hoof vub ac be

n

i m

1

i

11

1

m

j

1

1111

i

iui

Hoogsensitieve personen
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