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Wind tegen, wind mee

Binnen VA school komen we regelmatig mensen tegen die ‘erg 

gevoelig ‘zijn. Ze ervaren vaak onbegrip in hun omgeving en weten 

soms niet precies waar dat ‘gevoel’ vandaan komt. De drukte op de

werkvloer en te veel negatieve prikkels zijn voor deze mensen soms een 

reden om het ondernemerschap op te zoeken. Wij geloven inmiddels 

dat je als hoog sensitief persoon een zeer waardevolle bijdrage kunt

leveren, mits je je eigen energielevel goed op peil houdt. 

Bedankt Eline Landgraf (Landgraf E Solutions) en Manuela van de Pol 

(Manuela van de Pol Virtual Assistant) voor het delen van jullie 

bijzondere verhaal.
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Wat is HSP?

Wind tegen, wind mee

Het Nederlandse woord 'hooggevoeligheid' is afgeleid van het Engelse begrip 

'HSP', oftewel 'Highly Sensitive Person'. HSP is een Amerikaanse typering 

waarnaar veel onderzoek gedaan is. Hooggevoelig zijn betekent dat je 

zenuwstelsel gevoeliger is dan bij niet-hooggevoelige mensen. Het is een 

karaktereigenschap en geen ziekte. Tussen de 15 en 20 procent van de 

wereldbevolking is hooggevoelig. Hooggevoelig zijn is biologisch gericht op 

overleven. Dit is een van de redenen waarom veel hooggevoelige mensen zich 

zo sterk verbonden voelen met de natuur. 

"Zou ik...?"

< Klik hier voor

 de HSP-test. >
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Bron: 

De Hooggevoelige ondernemer, Bas van Vugt

Hoe weet je dat 

je hooggevoelig bent?

Heel simpel. 

Hoe meer vragen je met ja beantwoordt,  

hoe hooggevoeliger je bent. 

Karaktereigenschappen
1. Overweldigd worden door signalen uit omgeving.

2. Stemmingen van anderen aanvoelen.

3. Gevoeligheid voor cafeïne.

4. Perfectionisme.

5. Aanleg voor een of meerdere begaafdheden.

6. Zeer bewust zijn van denken en handelen.

7. Zorgen en verzorgen van anderen.

8. Rijke creativiteit hebben.

9. Zich vaak terugtrekken.

10. Heel erg begaan zijn met de wereld.

HSP en ondernemen
De hooggevoelige ondernemer werkt niet uitsluitend voor geld en zet zich in 

voor de maatschappij als geheel. Hij neemt vooral ook de leiding in zijn leven 

en heeft er genoeg van om anderen te volgen. Er ontstaat langzaam een 

nieuw soort economie waarin informatie en eerlijkheid een steeds grotere rol 

innemen. Een tijd waarin het creëren samen met onze klanten is 

aangebroken. Voel jij dat ook?

https://vaschool.nl/wp-content/uploads/2018/11/HSP-test-voor-VA-school.pdf


Wind tegen, wind mee

"Ik zag de oproep over HSP in de 

Facebookgroep VA community en besloot 

direct om mijn verhaal op te schrijven, 

zodat anderen daar hun voordeel mee 

kunnen doen.  

 

Oud nieuws

Een aantal jaar terug deed ik een HSP test 

in een intervisiegroep. Het was eigenlijk 

op alle vlakken raak. Toch heb ik er 

destijds niet zo veel aandacht voor gehad. 

Voor mij is pas echt het kwartje gevallen 

nu ik meer naar mijn lichaam luister en 

eraan toegeef dat veel prikkels mij 

Uiteindelijk werd ik na al het gekwakkel 

echt ziek. Ik kreeg de diagnose MS en heb 

daarna een jaar thuis gezeten en ben voor 

40% afgekeurd. Vanaf dat moment is alles 

veranderd. 

 

Ik belandde op de administratie van een 

school en kreeg een rustige werkplek. Ik 

begon te voelen wat rust met mij deed en 

wat de consequentie is van een drukke 

vergadering, de drukte in een gebouw, de 

drukte bij het koffieautomaat. Ik leerde 

ermee omgaan. Vermoeidheid is een 

kenmerk bij zowel MS en HSP.  In de tijd 

 

 

doodop maken. Ook 

mijd ik nu mensen met 

bepaalde energieën 

waar ik niet goed op 

gedij. 

 

Moe, ziek en onderweg 

Ik voelde me eigenlijk 

nooit echt goed. Ik 

noem het maar uit 

balans en kon er nooit 

echt mijn vinger op 

leggen wat het nou was.

Ik kom uit een achtbaan van werk in de 

evenementen en filmbusiness. Ik was 

werkelijk niet stuk te krijgen, dacht ik, 

maar ergens was ik altijd moe, ziek en 

onderweg. Ik dacht dat het lag aan de 

hoge doelen voor mijn eigen bedrijf. 

Dus vond ik een baan in het onderwijs 

en ben ik gestopt met mijn eigen 

bedrijf. Ook omdat ik geen maat kon 

houden. Het werk ging 24/7 door.

 

Diagnose MS

Een baan starten in het onderwijs was 

dus echt een enorme misser. Voor de 

klas, al het rumoer… Het zoog mij leeg. 

kleurig uit. Achteraf denk ik ook dat het 

negeren van de HSP één van de triggers 

is geweest voor het ontstaan van MS.

 

Het beste van twee werelden

Ik ben op alle vlakken heel bewust gaan 

leven. Ik reed na de spits naar mijn 

werk, ik liep niet in de pauzes door de 

gangen van de school enzovoort.

 

Vorig jaar kreeg mijn man de kans om 

voor twee jaar naar het buitenland te 

gaan. Door bij mijn vaste baan te blijven 

zouden we elkaar niet veel kunnen zien, 

dus schreef ik mij in bij de KvK en werk 

dat ik de diagnose kreeg 

vielen heel veel 

lichaamsfuncties uit en 

kon ik eigenlijk alleen 

nog maar liggen. 

Gelukkig heb ik een 

succesformule 

ontwikkeld waardoor ik 

na twee jaar revalideren 

geen last meer heb 

gehad van de MS. 

Destijds zag het er 

allemaal niet zo roos- 

Eline
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Wind tegen, wind mee

ik deels vanuit Muscat en deels vanuit 

Den Haag. Het beste van twee werelden! 

Ik kon meteen starten als assistent in de 

onderneming van een goede vriendin. Zij 

noemde mij altijd VA. 

Ik vond het wel grappig bedacht, niet 

wetende dat dit echt een vak is! Dus er 

ging een wereld voor mij open toen ik via 

haar in contact kwam met een andere VA 

en ik besloot om mijn bedrijf te laten 

groeien. 

 

Mijn succesformule

Ik ben nu een jaar werkzaam als VA en ik 

ben er zo van opgeknapt. Ik kan totale 

rust voor mezelf creëren. Ik win al energie 

doordat ik niet in de auto hoef, geen 

geklets met energievretende collega’s. Ik 

zoek gelijkgestemde mensen om mee te 

werken. Ook mijn werkwijze kan ik op 

mijn manier doen.

 

Natuurlijk zijn er nog momenten dat de 

energie mij om de oren slaat, maar 

doordat ik mij bewust ben van de reacties 

van mijn lichaam en de vermoeidheid als 

gevolg, neem ik al snel pas op de plaats. 

Dit kan zijn door even te wandelen of wat 

yoga. Ik plan ook nooit meer dan één ding 

buiten de deur per dag. De ene keer 

bezoek ik een vriendin en de andere dag 

doe ik boodschappen. En zo doe ik dat 

ook met werk. Per dag één call en niet 

meer. 

 

Als mijn lijf moe is, hang ik op de bank 

met mijn laptop. Ik kan mijn werk 

verdelen over de hele dag. Ik heb de 

goede energie flow gevonden en daardoor 

wandelt er elke maand wel weer een 

nieuwe virtuele opdrachtgever binnen! 

Voor mij is het dus een succesformule."

Eline

Boekentip
"De hooggevoelige 

ondernemer" van Bas van 
Vugt. Een echte aanrader 
of je nou zelf hooggevoelig 
bent, of je partner, collega, 

vriendin of buurvrouw 
beter wilt begrijpen. 

< Bestel hier >
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https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37547&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fde-hooggevoelige-ondernemer%2F9200000082324998%2F&name=De%20hooggevoelige%20ondernemer


Wind tegen, wind mee

HSP en introvert

"Ik ben erg hooggevoelig en daarnaast 

ook nog eens mega introvert. Een combi 

die lastig kan zijn in de soms harde 

wereld. Ik heb ook nog niet de moed 

gevonden om naar een VA café te komen. 

Ik zoek nog iemand die me letterlijk over 

de drempel heen trekt, hihi.

 

Dat ik introvert ben, daar ben ik al heel 

mijn leven van bewust. Dat ik HSP ben, is 

me sinds een jaar of twee duidelijk. Na 

veel coachgesprekken kan ik er stukje bij 

beetje steeds beter mee omgaan en soms 

Het ging niet goed met me. Ik had 

inmiddels gesprekken met een 

psycholoog. Diagnose burn-out, maar ik 

ben altijd door blijven werken. Ik voelde 

dat er meer aan de hand was. Ik zocht 

mijn eigen weg bij coaches die mij beter 

aanvoelden. Daar kwam al snel HSP uit. Ik 

had daar nog nooit van gehoord.

 

Coach 1, 2 en 3

Coach 1 liet me kennismaken met yoga en 

mindfulness. Nog altijd ben ik iedere week 

in haar mooie les. Coach 2 heeft me veel 

over HSP verteld. Langzaamaan werd me 

is het zelfs al een beetje 

mijn kracht. 

 

Beter dan de ballenbak

Ongeveer 4 jaar geleden 

zou ik boventallig 

worden. Ik heb toen op 

een andere vacature 

binnen het bedrijf 

gesolliciteerd en werd 

aangenomen. De 

opdracht zou maar voor 

negen maanden zijn, 

maar alles beter dan in de ‘ballenbak’. 

Iedereen die boventallig werd moest op 

een speciaal ingerichte afdeling bij 

elkaar zitten en werden met jobcoaches 

begeleid naar een andere baan. Je 

begrijpt, de sfeer daar was heel 

emotioneel en neerslachtig. 

 

Omdat de opdracht tijdelijk was, had ik 

mentaal al afscheid genomen en de 

nodige sollicitaties gedaan. Op de 

laatste dag van die negen maanden 

belde mijn teamleider en zei dat ik toch 

mocht blijven, voor vast. Mijn directe 

eerste reactie was: “Maar wat als ik dat 

niet wil?” Toch ben ik gebleven. 

 

 

kwam in december vorig jaar op mijn 

pad. En dat was maar goed ook. Mijn 

depressie was inmiddels zodanig dat ik 

eigenlijk niet meer wilde leven. Het 

dragen van die gedachte is heel zwaar. 

Vooral als je het idee hebt dat je dit 

alleen moet doorstaan, met name 

omdat niemand je begrijpt.

 

Niet alleen het werk zorgde dat mijn 

emmer overliep. Ook door veel verdriet 

van mensen die niet meer in mijn leven 

zijn en andere gedwongen vormen van 

afscheid. Ook binnen het gezin was het 

lastig. Soms waren mijn kids (8 en 10 

jaar) tegen me aan het praten. Ik had 

steeds duidelijker 

waarom het zo moeilijk 

was om in een grote 

kantoortuin te zitten. 

Waarom ik op een 

bepaald moment niet 

meer naar vergade-

ringen toe ging. Waarom 

ik precies voelde aan de 

sfeer wat er die dag aan 

de hand was. Direct 

voelde hoe het ging met 

een collega. Coach 3

Manuela
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nog net het benul om ja of nee te zeggen 

of te knikken, maar mijn hoofd dacht 

alleen maar ‘ga weg’. Ik kon niet meer en 

ik wilde niet meer. Mijn lichaam was ook 

helemaal op.

 

Deze lieve coach heeft me mijn kracht 

teruggegeven. Het allerbelangrijkste is dat 

ik weer liefde voel. Voor mijn gezin en 

andere mensen die dicht bij me staan en 

steeds een beetje meer voor mezelf.

 

Nieuwe mama

Inmiddels begrijpt ook mijn man wat HSP 

betekent en waar hij me bij kan helpen. 

Dat is heel fijn. Mijn gevoelige kinderen 

zijn blij met hun ‘nieuwe mama’. Wat een 

mooi moment toen ze uitspraken dat ze 

blij waren dat het beter met mama ging. 

En dat de oudste best wilde stoppen met 

voetbal (zijn lust en zijn leven), want ja, 

die lieve coach die mij beter maakt, kost 

vast ook veel centjes. ‘En je bent ook 

vrolijker mama en doet soms weer gekke 

dingen enzo...’ Oh wat was dat een smelt 

momentje, zeg.

 

Het is een heel intensief traject en het is 

het allemaal waard. Een half jaar lang, 

iedere week een hele dag 1-op-1. 

 

Volgende week ga ik acht dagen met mijn 

coach in een huisje bij de zee. Het stuk 

zelfvertrouwen, zelfliefde en eigenwaarde 

heeft nog wat aandacht nodig. En ik mag 

nog meer loslaten. Nog altijd probeer ik 

zoveel mogelijk mijn tranen tegen te 

houden, dat is inmiddels een 

automatisme geworden, maar dat hoeft 

niet meer. 

 

 

Manuela

Is VA niet iets voor jou?

Maar hoe kwam ik dan terecht bij de 

opleiding tot VA? Begin dit jaar had ik een 

gesprek met een loopbaancoach 

(gewonnen via Facebook). Niet zo maar 

een saaie zakelijke loopbaancoach zoals ik 

die van mijn werk al kende, maar nee een 

heel bijzondere dame. Ik denk ook echt 

dat het geen toeval was dat ik die prijs 

won. Ze begon met een meditatie, uhm 

oke, dat verwacht je niet direct bij een 

loopbaancoach-wandeling. Daarna gingen 

we wandelen in het bos en het was echt 

een heel mooi gesprek. Soms viel het wel 

even stil, omdat praten niet mijn sterkste 

punt is, maar dan keek ze me aan alsof ze 

door me heen probeerde te kijken. 

Helemaal aan het einde van het gesprek 

zei ze: is virtual assistant niet iets voor jou? 

Uhm wat? Ik had er nog nooit over 

gehoord. Ik ben erover gaan lezen en was 

er meteen enthousiast over. Al snel ben ik 

de opleiding gaan doen en nog niet zo 

lang geleden heb ik me in mogen 

schrijven (eindelijk) bij de KvK.

 

Mede door mijn coach heb ik nu een heel 

ander leven. Ik heb keuzes gemaakt 

afgelopen jaar, waar je u tegen zegt. Ik kan 

zeggen: ik leef weer.

 

Wat zijn de afgelopen drie, vier jaar 

moeilijk geweest. Wat heb ik hard gewerkt 

aan mezelf. Wat ben ik blij met waar ik nu 

sta."
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Dit verhaal stond in de 
wintereditie van VA magazine.

 
Abonneer en mis geen 

nummer meer. 
 

Ga naar www.vamagazine.nl
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