Hoogsensitieve student op stage en werkplek!
Wat is hoogsensitiviteit?
Hoogsensitiviteit is een aangeboren karaktereigenschap die
even vaak voorkomt bij mannen als bij vrouwen.
Maar liefst 15 to 20% van de bevolking blijkt hoogsensitief te
zijn. Hoogsensitieve personen hebben een gevoeliger
zenuwstelsel en worden daardoor intern en extern sneller en
sterker geprikkeld dan de doorsnee mens. De prikkels
worden intens ervaren en complexer verwerkt in de hersenen.

Hoe komt de meerwaarde van een hoogsensitieve
student het best tot uiting?

Wat kunt u als stage bedrijf doen?
Wat heeft de hoogsensitieve student nodig?

Een hoogsensitieve student kan zijn talenten en meerwaarde
tot uiting brengen in een aangename werksfeer en op een
rustige werkplek. Ze hebben behoefte aan een goede
planning en structuur en een open, eerlijke en oprechte
communicatie. Ze hebben voorkeur voor een stage bedrijf of
werkgever die aandacht heeft voor een juiste werkdruk en
waar wederzijds vertrouwen is.
Toch is overprikkeling niet altijd te voorkomen.

Indien u begrip toont voor de ‘eigen’ werkwijze van deze
student, kunt u erop vertrouwen dat het geleverde werk van
hoog niveau is. In praktische zin betekent dit onder andere:
- Creëer een rustige werkomgeving/stageplek, zonder een
overmaat aan druk of overdreven toezicht
- Verdeel uitgebreide taken en opdrachten in een stappenplan
- Geef ruimte om het werk op eigen manier in te vullen
- Stel vertrouwen in het kunnen van de stagiaire
- Positieve feedback en complimenten werken beter dan het
geven van kritiek
- De stagiaire stimuleren op zijn of haar kwaliteiten
Als een hoogsensitieve student vastloopt op stage,
is dat vaak vanwege een combinatie van persoonlijke
eigenschappen of aspecten die werk gerelateerd zijn.
Soms is het nodig om voor beiden aandacht te hebben,
zodat de stage plezierig is voor alle partijen.

Het merendeel van de hoogsensitieve personen weet dit
echter niet van zichzelf. Ze voelen zich ‘anders’, vaak al sinds
hun kindertijd, maar hebben geen idee hoe ze van anderen
verschillen. Als ze geen (h)erkenning vinden in de
buitenwereld, hebben ze de neiging zichzelf te willen
veranderen, en hun eigenschap te onderdrukken of te
negeren.

Positieve kenmerken van hoogsensitieve personen.

Er is bewustwording nodig omtrent het begrip
hoogsensitiviteit, zodat jongeren en de omgeving deze
eigenschap leren accepteren. Dan kunnen deze jongeren
zich vanuit hun sensitieve kwaliteiten ontwikkelen.

Wat brengt een hoogsensitieve student aan
meerwaarde in een bedrijf?

Hoe kun je overprikkeling bij een hoogsensitieve
student herkennen?

Een hoogsensitieve student brengt veel waardevolle
eigenschappen met zich mee, waardoor het vaak
kenmerken heeft van een goede stagiaire.

- Moeite met concentreren
- Geen informatie meer op kunnen nemen
- Zich afzonderen, terugtrekken en/of contact vermijden
- Druk, opgewonden, chaotisch gedrag
- Heftige emotionele reactie
- Psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn,
misselijkheid

Het zijn harde werkers, ze zijn zorgvuldig, loyaal en
betrokken bij de stage.
Ze zijn gewetensvol, empathisch, toegewijd en vaak
bijzonder creatief.
In een aangename omgeving met veel ruimte voor eigen
invulling functioneert een hoogsensitieve student
uitstekend.

De ‘overprikkelde student’ is te druk met het verwerken van
de indrukken, waardoor het aan andere taken niet toe komt.
Wanneer en of dit gebeurt is afhankelijk van vele factoren.
Factoren die een rol kunnen spelen zijn: leeftijd, opvoeding,
reacties van de omgeving, de hoeveelheid prikkels,
aangeleerde manieren om met situaties om te gaan en
persoonlijke eigenschappen.

- Plichtsgetrouw, harde werkers
- Attent op de behoefte van anderen
- Oog voor detail, perfectionistisch
- Sociaal, gewetensvol
- Gevoelig voor geur, kleur, smaak, geluid enz.
- Wanneer de student bewust is van zijn
hoogsensitiviteit, kan de student goed grenzen aangeven.
- Intense beleving
- Continu nieuwe dingen willen bijleren
- Een diep verlangen om met hun creativiteit bij te dragen
aan de wereld

Stempel/Sticker van de school.

Voor meer informatie kijk op :
www.prikkel.org
Voor professionele begeleiding
kunt u contact opnemen met
Lydia Torsing - 06 55343408

