
SENSITIEF SUCCESVOL ONDERNEMEN

Als je onderneemt op jouw voorwaarden, kan je je klant écht goed helpen.



Inhoud

Wie ben ik?

Wat is hoogsensitiviteit?

Waar loop jij als slimme hoogsensitieve ondernemer tegenaan?

Valkuilen

Belangrijk in je werk als slimme hoogsensitieve ondernemer

Uren, energie en kosten besparen



Wie ben ik?



WAT IS HOOGSENSITIVITEIT?



Hoogsensitiviteit = 

-> Een aangeboren temperament,
-> met een grote gevoeligheid voor interne en externe stimuli,
-> het diepgaand verwerken van
-> en intens reageren op deze stimuli (Bergsma, 2018) 

Ook wel Sensory Processing Sensitivity genoemd, de 
wetenschappelijke term voor hoogsensitiviteit. (Aron, 1997) 

Elaine Aron, 1997
Onderzoek naar introversie 
39 diepte interviews – 2 uur 
Sensitieve kant van introversie is een op zichzelf staande eigenschap



Nieuwe situaties

1. Afwachten
2. Direct actie ondernemen

Ook van toepassing bij dieren (Wolf) en kinderen (Kagan)

Hoogsensitieve mensen reageren terughoudender in nieuwe situaties 
en worden sterk beïnvloed door hun omgeving.
Opmerken
Verwerken
Reageren verloopt anders.



Hoogsensitiviteitgen

Gen 5-HTTLPR van invloed op omgevingsgevoeligheid

Speelt een rol in vervoer van serotonine (neurotransmitter) Serotonine heeft 
invloed op: geheugen, zelfvertrouwen, slaap, emoties, seksuele activiteit, de 
eetlust, cognitie en sociaal gedrag. 

Verschillende varianten gen 5-HTTLPR:
korte variant (s-allel)
lange variant (l-allel)
Ieder mens 2 van deze variaties, dus de volgende mogelijkheden: s/s, s/l of l/l.
2 s- allelen = serotonine wordt minder goed heropgenomen.

Hoogsensitieve mensen hebben de s/s-variant vaker. (Licht, S. en collega’s, 2011)



Typen HSP

1. Introvert

2. Extravert

3. Sensatiezoeker

4. Hoogbegaafd

5. Strong willed

6. Beelddenker



REJECTION SENSITIVITY



VANTAGE SENSITIVITY



Waar lopen slimme hoogsensitieve
ondernemers tegenaan?



VALKUILEN



VOOR IEDEREEN WERKEN



OVERAL WERKEN



OP VOORWAARDEN VAN DE 
KLANT/ OPDRACHTGEVER WERKEN



PRIJZEN NIET IN BALANS



ANDEREN HELPEN, MAAR ZELF 
EIGENLIJK NIET TEVREDEN ZIJN.



MAATWERK



VEEL KENNIS OPDOEN



ALLES ZELF WILLEN DOEN



WAT IS BELANGRIJK IN JE WERK ALS 
HOOGSENSITIEVE ONDERNEMER?



1. Mensen

2. Taken

3. Omgeving

4. Mindset

5. Arbeidsvoorwaarden



UREN, ENERGIE EN KOSTEN BESPAREN



DOELGROEP 

Krijg je energie van je klanten?



DIENSTEN

Losse coaching of traject?
Hoeveelheid diensten
Totale oplossing of stukje?
Live + online
Minder klanten voor meer



MARKETING

Richt je marketing op je beste klant
De meeste klanten willen direct in gesprek.
Maak herhaalmarketing
Wees kritisch
Creativiteit inzetten op je marketing



VERDIENMODEL

Je kennis op verschillende manieren verkopen



VERKOOP

Verkoop in het gesprek
Selecteer met wie je in gesprek gaat
Optimaliseer opvolging



HULPBRONNEN

VA Virtueel Assistent
Wat is nodig voor een klein team? 



VRAGEN?


