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Je bent hoogsensitief en dat gaat je
in het dagelijks leven misschien best
goed af. Daar kun je de vrijheid
nemen om je tijd en je planning
grotendeels naar je eigen behoefte in
te richten. Maar, werk is een ander
verhaal. Daar heb je namelijk ook
ineens te maken met de planning
van je collega’s en niet te vergeten
die van je werkgever. En dan is het
ineens een stuk lastiger om je dag
mindful te doorlopen.

Grote kans dat je dan je dag vol
energie begint en dat er aan het
einde van de werkdag nog weinig
van die energie over is. Zonder dat je
het door hebt gehad ben je ineens
leeg, op en lichtelijk sacherijnig.

Er zijn een heleboel factoren die
ervoor kunnen zorgen dat jij
gedurende je werkdag ‘leegloopt’ of
overprikkeld raakt. Dat is mooi, want
dat betekent dat er een heleboel
factoren zijn waar we invloed op uit
kunnen oefenen en die we zo
kunnen draaien dat het voor jou
werkt. Ik ligt hieronder een aantal
van die factoren uit en geef je tips
om je werkdag als HSP fijner door te
komen.

Hoe ga je daar nou goed mee om?
Hoe zorg je ervoor dat je ook aan het
eind van de werkdag nog wat
energie overhoudt? Zodat er nog
ruimte is voor sociale activiteiten,
een gezinsleven, of allebei.
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STEL EEN DOEL

Om te voorkomen dat je gedurende
je werkdag geleefd wordt door alle
mails en werkzaamheden die
voorbijkomen: start je dag bewust.
Schrijf een aantal doelen op die je die
dag wilt behalen. Afhankelijk van wat
voor soort werk je doet zijn drie tot
vijf doelen meer dan voldoende (dus
geen to-do-list met 25+ taken!). Je
werkdag op deze manier beginnen
geeft focus en zorgt voor minder
afleiding.

Bedenk hoe jij je kantoor of
werkplek het liefste voor je ziet en
doe er iets aan. Niet alleen op je
thuiswerkplek maar juist ook op de
werkplek van je werkgever. Er is
vaak veel mogelijk als je met een
onderbouwd voorstel komt.

muur? Pas het aan of zorg op z’n
minst dat het niet meer in je
gezichtsveld ligt.

ONDERZOEK JE WERKRITME

Wanneer ben jij het meest scherp en
productief? ’s Ochtends tussen 9 en
11? Of juist ’s middags, bijvoorbeeld
tussen 15 en 18 uur? Zodra je dat
weet kun je je agenda zo inrichten
dat je taken waarbij je scherp wilt zijn
plant op de momenten dat jij het
meest productief bent. Andere zaken,
bijvoorbeeld brainstormsessies, plan
je dan juist in op de andere
momenten.

En als een collega je dan dus vraagt
om een belangrijke afspraak in te
plannen op een moment dat je weet
dat je niet zo hoog in je concentratie
zit, dan stel je dus voor om het op
een ander moment te plannen.

CREËER EEN FIJNE WERKPLEK

Hoe is het licht op je werkplek? Is er
genoeg (dag)licht? Of word je juist
gek van die witte tl-balken?
Waar bevindt jouw werkplek zich?
Een bureau net naast de deur kan
bijvoorbeeld heel onrustig aanvoelen,
terwijl een bureau in een hoek bij het
raam veel fijner kan zijn.
Word je onrustig van een rommelige
omgeving, of loop je leeg op het heel
de dag staren naar een saaie witte

STOP MET MULTI-TASKEN

Multi-tasken, we doen het eigenlijk
allemaal wel. Of, we proberen het.
Want, eigenlijk zijn er maar weinig
mensen die dit echt kunnen. Je kunt
simpelweg niet tegelijkertijd met je
volle aandacht bij meerdere dingen
tegelijk zijn. En aangezien jij als HSP
al vaak genoeg met allerlei dingen
tegelijk bezig bent (alleen al die 100
gedachten die elke minuut door je
hoofd schieten) kun je beter zaken >>



taak voor taak op pakken. Zo breng je
focus aan en voorkom je over-
prikkeling.

NOISE CANCELING

Hoor jij alle gesprekken om je heen?
Vallen zelfs de kleinste geluidjes je
op? Denk eens aan een koptelefoon
of earpods met active noise
canceling. Je hebt ze tegenwoordig
al vanaf 90 euro.

Hersteltijd is key voor HSP. In alle
situaties. De hoeveelheid aan prikkels
die we op doen in combinatie met de
diepgaande verwerking ervan vraagt
gewoon meer van ons systeem. Meer
energie, meer tijd. Dus, geef jezelf die
tijd. Neem regelmatig pauzes. 

Eventjes koffie halen, of twee
minuten naar buiten turen kan al
voldoende zijn. Hoe vaker je dit doet
hoe minder je ’s avonds en ’s nachts
nog hoeft te verwerken. Dat is dan
weer goed voor je nachtrust en zo sta
je de volgende ochtend weer met
meer energie op.

HERSTELTIJD IS KEY

JOUW BEHOEFTEN VOOROP

Een veel gehoord probleem bij HSP is
het vooropstellen van de mening of
behoeften van anderen waardoor je
eigen mening of wens onder-
gesneeuwd raakt. Als HSP zijn we
extreem goed in het aanvoelen van
en het inspringen op de behoeften
van een ander. Zo goed, dat dat vaak
ten kostte van aandacht voor onszelf
gaat. Tijd om daar iets aan te doen. 

Krijg je de vraag van een collega om
een bepaalde taak op je te nemen?
Voorkom dat je direct ‘ja’ zegt en zeg
bijvoorbeeld dat je er later op terug
komt. Zo creëer je voor jezelf ruimte
om goed te kijken of het uitkomt en
of je dit wel wilt.

Omdat HSP prikkels diepgaand
verwerken heb je net even wat meer
tijd nodig om beslissingen te nemen
en veranderingen eigen te maken.
Wees je hiervan bewust en geef jezelf
die tijd. Vaak hebben we het idee dat
we alles snel moeten doen, maar
komt het juist professioneel en
weloverwogen over wanneer we
laten weten dat we “ergens over na
willen denken”. 

GEEF JEZELF SCHAKELTIJD

LEUK WERK

Misschien zo voor de hand liggend
dat je het bijna zou vergeten: hoe
vínd jij je werk? Sta hier echt eens bij
stil. Neem de tijd om een
gemiddelde werkdag door te nemen
en te kijken welke dingen je met
plezier doet en welke zaken je
energie kosten. Geeft dit werk je de
voldoening die je eruit zou willen
halen? Voor veel hoogsensitieve
personen is het        >>
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Hoe ervaar jij je sensitiviteit in je werk? Kun jij je kwaliteiten goed tot uiting
laten komen en je energiebalans goed bewaken? We hopen je met deze tips
wat meer handvatten te hebben gegeven. Wil je nog meer tips? Kijk dan eens
naar het andere eBook: 9 tips op het meest uit jouw hoogsensitiviteit te halen
en lees de artikelen op de website: coloryourlifecoaching.nl.

Heb je een specifieke vraag? We denken graag met je mee! Stuur je vraag naar
ons toe per mail (denise@coloryourlifecoaching.nl) of in een DM via instagram
@denise.cyl.

belangrijk om werk te doen dat
betekenis heeft. Als dit voor jou ook
geldt, neem dit dan mee in je
onderzoek.

Zodra je dit in kaart hebt kun je
namelijk je werk gaan ‘craften’:
vormgeven zoals jij hem het liefst
voor je ziet. Ook hier is in overleg
vaak meer mogelijk dan je vooraf
wellicht denkt.

DEEL MET JE COLLEGA’S

Nu jij jezelf en je behoeften steeds
beter leert kennen kan het fijn zijn
om je collega’s en werkgever hierbij
te betrekken. Vertel ze dat je
hoogsensitief bent en wat dat voor
jou betekent. Uiteraard noem jij hier
jouw wensen als het gaat om de voor
jou ideale werkomgeving, en ook
noem je de kwaliteiten die bij jouw
sensitiviteit horen. Zo voorkom je dat
je weggezet wordt als kwetsbaar en
laat je juist zien dat jij jezelf kent en
dat je persoonlijk leiderschap toont.

MEER INFORMATIE
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