
 

 

 

 

 

 

 

 

              Werkboek  

 
 Sensitief Succesvol Ondernemen 

 

 

 Onderneem op jouw voorwaarden! 
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HSP & WERK Analyse 

 

Deel 1 

 

Mensen, taken en omgeving 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op je werk als hoogsensitief persoon 

zijn: 

1) De mensen waar je voor en mee werkt. 

2) De taken die je verricht. 

3) De omgeving waar je in werkt. 

4) Jouw mindset ten opzichte van je werk. 

5) De arbeidsvoorwaarden. 

De grootte van de bal geeft aan in hoeverre deze zaken van invloed zijn. Hoe groter 

de bal, hoe meer van invloed. 

 

                       MENSEN 

 

TAKEN 

 

 

OMGEVING 

 

MINDSET 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

Mensen 

We staan eerst stil bij de mensen waar je mee en waar je voor werkt. De grootste 

en zwaarste bal. Het gaat hierbij niet alleen om de mensen, maar ook om de relatie 

tussen de mensen, de spanningen, het bedrijfsbeleid wat bepaald is door het 

management. Want we zijn heel gevoelig voor alles wat hiermee te maken heeft. 

Het bepaalt de sfeer. 
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Welk cijfer geef jij de huidige situatie in je werk in relatie tot mensen? 

 

Wat maakt het dat het dit cijfer is? 

 

Wat is je gewenste cijfer? 

 

Wat denk je dat je nodig hebt om het cijfer te verhogen? 

 

 

Taken 

Vervolgens gaan we in op de taken die je verricht. Of jij plezier in je werk hebt en 

tevreden bent over de taken die je dagelijks verricht is van grote invloed op je 

werkgeluk en balans in je werk als hoogsensitief persoon.  

 

Energiegevers en energienemers 

Je gaat nu in kaart brengen welke taken jij verricht of wil gaan verrichten, energie 

kosten of energie geven. 

Jouw taken 

Schrijf eerst op welke taken je allemaal verricht in je werk. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Verdeel de taken in energiegevers en energienemers 

ENERGIEGEVERS ENERGIENEMERS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Welke conclusie haal je hier uit voor jezelf? 

 

 

 

 

Omgeving 

Vervolgens hebben we het over de omgevingsomstandigheden waar je in werkt. Te 

denken aan: 

- Reistijd: het heen en weer reizen tussen huis en werk.  

- Verlichting: TL buizen, lampen, ramen die wel of niet aanwezig zijn 

- Geluiden: stemmen, machines, telefoons etc. 

- Geuren: geur van dieren, voeding, machines, parfum etc. 

- Ruimte: de kantoorlocatie, de mate van privacy, een schone of minder schone 

omgeving, soort bureau, soort computer, ergonomische werkplek, binnen of 

buiten werken etc. 

Omgevingsomstandigheden kunnen voor heel veel prikkels zorgen. 

Hoe is het gesteld met jouw omgevingsfactoren op je werk? 

Waar loop je tegenaan? 

 

 

Waar ben je blij mee? 

 



    
 

4                                                                             ©Copyright | Esther Kaastra | HSP & WERK | 2019 

 

Wat is de gewenste situatie voor jou? 

 

 

Mindset 

Met mindset wordt bedoeld hoe jij denkt over jezelf én je werk. Er zijn twee 

soorten mindsets (denkstijlen): de fixed mindset (vast) en de growth mindset 

(groeien) 

Fixed mindset =  

De overtuiging hebben dat capaciteiten vast staan (Murphy, 2008). 

Als je ergens goed in bent heb je daar talent voor.  

Dingen waar je minder goed in bent probeer je te vermijden.  

Succes van anderen kan bedreigend voor je zijn. 

Perfectionisme en faalangst kunnen een sterke rol gaan spelen en zo nieuwe 

ervaringen in de weg staan.  

Snel opgeven. 

Slim over willen komen, niet dom lijken. 

 

Groei mindset =  

De overtuiging hebben dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. (Murphy, 2008) 

Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.  

Falen betekent dat je meer moet oefenen. 

Je bent in staat om te leren van feedback en kritiek. 

Heb jij een vaste of een groei mindset? 

 

Welk cijfer geef jij jouw huidige mindset in relatie tot je werk? 

 

Wat maakt het dat het dit cijfer is? 

 

Wat is je gewenste cijfer? 

 

Wat denk je dat je nodig hebt om het cijfer te verhogen of om je mindset te 

veranderen? 
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Arbeidsvoorwaarden 

De arbeidsvoorwaarden zijn de 'beloningen' en gemakken die je bij je werk 

ontvangt en die jij jezelf geeft als ondernemer. 

Salaris die je jezelf geeft als ondernemer 

Werktijden 

Mogelijkheid tot thuiswerken 

Vakantiedagen 

Opleidingen 

Een telefoon van de zaak 

Een laptop van de zaak 

Beschikbaarheid buiten werktijd 

Pensioenregeling 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering  

Sportregeling 

 

Hoe is het gesteld met jouw arbeidsvoorwaarden? 

 

Waar loop je tegenaan? 

 

 

Waar ben je blij mee? 

 

Wat is de gewenste situatie voor jou? 
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Deel 2 

 

Sleur, Professionaliteit of Roeping 

Je kan je als HSP in je werk in Sleur, Professionaliteit of Roeping bevinden. 

Vul de checklist in. 

 

Sleur – checklist 

- Merk je dat je zit te fantaseren over de leuke dingen die je allemaal gaat 
doen als je niet aan het werk bent, maar kom je toch niet aan de leuke 
dingen toe als je er tijd voor hebt? 

- Is je inkomen al geruime tijd zo laag dat je daarmee niet in je 
levensonderhoud kan voorzien? 

- Ben je bang dat deze situatie voor eeuwig is? Dat je in de val zit, gevangen, 
dat het onmogelijk is te ontsnappen en dat er wat werk betreft voor jou 
niet veel beters in zit? 

- Ben je bang dat praktische overwegingen de verwerkelijking van je dromen 
in de weg staan? 

- Eet je te veel of probeer je het ene na het andere dieet uit? 
- Heb je regelmatig last van verkoudheid, griep, pijnscheuten? 
- Heb je het gevoel dat alles zo zwaar is, alsof je een grote last te dragen 

hebt of dat men je een mes door het hart drijft? 
- Ga je met tegenzin aan het werk (de maandagochtendbleus)? 

 
Professionaliteit – checklist 

Als het merendeel van de onderstaande zaken op jou van toepassing is, is het meer 

dan waarschijnlijk dat jouw baan zich in het gebied van professionaliteit bevindt. 

Als je je in professionaliteit bevindt denk je vaak goed te zitten. Echter, sleur ligt op 

de loer en het vergt onderzoek en energie om vanuit professionaliteit in je roeping 

te komen.  

- Bevat je werk uitdagingen? 
- Kan je je werk gemakkelijk achter je laten? 
- Sta je op reguliere basis bloot aan sleur? 
- Komt je op een ander levensterrein regelmatig in contact met Roeping? 
- Heb je een sterk gevoel van zelfvertrouwen? 
- Kijk je vaak op de klok? 
- Heb je een goed inkomen maar ontleen je maar weinig voldoening aan je 

werk? 
- Heb je af en toe last van onvrede en frustratie? 
- Ben je langere tijd achter elkaar met plezier bezig met je werk? 
- Is je werk voedsel voor je geest, maar niet voor je hart? 
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- Heb je dit werk gekozen vanwege een aantal specifieke praktische redenen 
(om de rekeningen te kunnen betalen), maar levert het emotioneel niets 
op? 

 

Roeping - checklist 

Als je jezelf herkent in de volgende zaken, zou het heel goed kunnen dat jij je al in 

je roeping bevindt. 

- Je bent enthousiast en lacht veel 
- Je hebt het gevoel dat je werk verfrissend is en dat het je voedt 
- Je blaakt van zelfvertrouwen 
- Je lichaam voelt licht aan 
- Het leven heeft zin voor jou 
- Je bent in staat om tijd voor jezelf te nemen zodat je opnieuw kan opladen 
- Je hebt het vermogen om je aan te passen en te veranderen en je staat ook 

open voor veranderingen 
- Bergen creativiteit, en vertrouwen stellen in de eigen intuïtie 
- Vrij van angst zijn 
- Energie hebben 
- Niet kunnen ophouden met roepen hoe fantastisch en geweldig dit ‘werk’ 

is 
 

Ook als je je in je roeping bevindt is het van groot belang om bewust te blijven van 

je hoogsensitiviteit. Blijf je grenzen bewaken! 

Waar bevind jij je in je werk? 

 

Hoe is dat voor je? 

 

Wat zie je graag anders? 

 

Deel 3 

Samenvatten 

Als het goed is heb jij meer inzicht over je eigen situatie in relatie tot: 

- De mensen waar je mee en voor werkt 

- De taken die je verricht 

- Je werkomgeving 

- Jouw mindset 

- Jouw arbeidsvoorwaarden 
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-                       MENSEN 

 

-                       TAKEN 

 

 

                      OMGEVING 

 

 

         MINDSET 

 

         ARBEIDSVOORWAARDEN 

Figuur 1 

 

En je hebt de sleur – professionaliteit – roeping checklist ingevuld. 

Nu gaan we dit alles samenvatten. 

Sleur, professionaliteit en roeping kunnen we ook vormgeven. Zoals je ziet heeft 

roeping een lichte kleur omdat je daar volledig tot je recht komt, professionaliteit 

is wat donkerder en sleur heel donker. Daar is het zwaar vertoeven.  

              

                            ROEPING 

 

                            PROFESSIONALITEIT 

                            

                            SLEUR 

 

Figuur 2 

 

We gaan nu jouw ballen in figuur 2 plaatsen. Bedenk dat alle drie de ballen 

(mensen, taken, omgeving) met elkaar in verbinding staan. 
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Plaats de ballen daar waar jij denkt dat ze voor jou staan. En evalueer je situatie.  

 

 

              

                             

               

                            ROEPING 

 

                            PROFESSIONALITEIT 

                            

                            SLEUR 

 

 

 

Welk inzicht levert dit je op? 

 

 

 

 

  

M T O M A 
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Uren, energieverlies en kosten minimaliseren 

 

Doelgroep/ thema / paraplu 

• Begin met één doelgroep. 
• Kies voor een high-end doelgroep. Dat zijn klanten in het hogere segment. 

10% van jouw doelgroep wil een high-end service. 1% van die 10% gaat 
voor goud en wil het beste van het beste.   

• Werk alleen nog met mensen waar je energie van krijgt. Dat zijn vaak 
diegene die al een eind op weg zijn.   

• Mensen in een high-level doelgroep ervaren vaak andere problemen, wees  
je daar van bewust.  

• Kies voor die klant die al voor 80% op weg is naar het doel.   
• Ga voor één thema waar je specialist in bent/wordt 

 
Diensten  

• Werk met programma's ipv losse coaching sessies 
• Biedt telkens hetzelfde voor je klanten. In plaats van nieuwe producten  

voor bestaande klanten.   
• Heb zo min mogelijk diensten, het liefst maar één om het zo simpel 

mogelijk te houden.  
• Breid pas uit met een volgende dienst als de eerste goed loopt. 
• Maak het ook voor herhaling interessant door de open structuur waarmee  

je klanten, ieder jaar weer op een hoger niveau kunt brengen.  
• Maak een doorlopend programma, dus iedereen kan altijd instormen, en je 

hoeft niet telkens opnieuw te beginnen en te lanceren.  
• Je hoeft niet telkens programma’s en events te vullen (de groep bestaat 

al).  
• Je biedt een transformatie voor je klant.  
• Je biedt geen stukje, maar een totaalpakket.  
• Kies voor mooie locaties en ervaringen.  
• Je programma bestaat uit een online gedeelte en live momenten. 
• Coachingsessies zijn via Skype of telefonisch.  
• Coachingsessies zijn maximaal 30 minuten.  
• Voeg masterminds of groepscoachingsessies toe.  
• Je waarde zit in de transformatie, niet in je uren.  
• Door minder klanten te hebben kan je ze meer aandacht geven en een 

‘relatie’ opbouwen.  
• Groei zit 'm niet in meer, maar in een de kwaliteit en verdieping. 
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Marketing  
• Je marketing richt je op jouw high-end klant en je duurste product. 
• Marketingfunnels zijn niet nodig.  
• High-end klanten willen direct in gesprek, bied die mogelijkheid aan.  
• Iedereen zit op Facebook. 
• Lager geprijsde producten kan je gebruiken als downsell of als bonus 

toevoegen.  
• Alle marketing kan je herhalen. 
• Combineer online met offline. 
• Wees kritisch in waar je je energie in stopt.  
• LinkedIn  
• Bouw aan zichtbaarheid, image.  
• Zet je creativiteit in op je marketing. 
  

Verdienmodel   
• Je verkoopt jouw kennis op verschillende manieren tegelijk, je hoeft het  

maar 1 x te ontwikkelen.  
• Je kan verschillende serviceniveaus hebben maar de content is hetzelfde 

(dus je bespaart tijd)  
• Bijvoorbeeld:  

o Een dure versie met done-for-you onderdelen  
o Een exclusieve versie  
o Een basic versie zonder coaching  
o Een online membership  
o Een licentie of certificatie/ opleiding 

 
Verkoop  

• Leer goed verkopen zodat je ook in je verkoopgesprekken je prijzen ook 
met een goed gevoel kan benoemen. 

• Verkoop alleen je hoogste geprijsde programma in gesprekken. 
• Ga alleen in gesprek met de juiste mensen. 
• Selecteer dus aan de poort. 
• Optimaliseer opvolging zodat er meerdere contactmomenten zijn.  
  

Hulpbronnen  
• Door je te richten op high-end klanten, heb je minder klanten, minder  

problemen, minder vragen, een hogere kwaliteit mensen en een dus een 
heel klein team nodig.  

• Je kan zelf de werkzaamheden doen die je het leukst vindt. De overige 
werkzaamheden besteed je uit.  

• Minder te managen/brandjes te blussen/knopen door te hakken/vragen te 
beantwoorden.  

• Werk voor taken die je energie kosten met een Virtueel Professional. 
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De mogelijkheden voor jezelf om uren, energieverlies en kosten te 
besparen 

  
Doelgroep/ Tema / Paraplu  
 
 
 
 
Diensten  
 
 
 
 
Marketing  
 
 
 
 
Verdienmodel   
 
 
 
 
Verkoop  
 
 
 
 
Hulpbronnen  
 
 
 
 
Wat gaat je dat opleveren?  
 
 
  
 
Hoeveel tijd ga je hiermee besparen?  
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Succes reflectie 

 

Wat moet er veranderen in je bedrijf/ leven? 

 

 

 

 

Welke angst of belemmering wil je overwinnen? 

 

 

 

 

Waar moet je mee stoppen? 

 

 

 

 

Wat moet je juist meer gaan doen? 

 

 

 

 

Welke overtuigingen steunen dit? 

 
  
 

 

 


