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Anders�denken
‘Stuur in godsnaam
een paar dyslectici
naar Schiphol’
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N�e�u�ro�d�i�ve�r�s�i�t�e�i�t
Mensen wier brein anders werkt,
kunnen een aanwinst zijn op de
we r k v l o e r
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‘Stuur in godsnaam een paar
dyslectici naar Schiphol’

Door�onze�medewerker
Maartje�Laterveer

A
ls de collega’s van Cor Jon-
gejeugd (52) met elkaar
gaan lunchen in de bedrijfs-
kantine van ABN Amro,
gaat hij niet mee. Sinds een
aantal jaar luncht hij stan-

daard alleen achter zijn computer. En als
zijn team in een brainstormsessie moet
bomen over waar ze over drie jaar willen
staan, heeft hij die vraag drie dagen van
tevoren al gekregen zodat hij er r ustig
over heeft na kunnen denken. Het zijn
kleine aanpassingen die een groot ver-
schil maken. Want Jongejeugd heeft au-
tisme, en daardoor last van wat hij zelf
‘e n e rg i e l e k ke n’ noemt, door bijvoorbeeld
bestekgekletter in de bedrijfskantine en
spontane brainstormsessies.

Victoria Coady (38), consultant bij De-
loitte, heeft juist last van het tegenover-
gestelde: energiepieken, die maken dat
haar brein een kant op wil die niet altijd
handig is. Coady heeft ADHD en is naar ei-
gen zeggen extreem goed in multitasken.
Maar geef haar een enkele taak met veel
details om op te focussen, en ze worstelt.

Nicholas Cointepas (29) heeft niet al-
leen ADHD, maar weet sinds een jaar ook
dat hij hoogbegaafd is. Dat ziet hij als een
voordeel en een nadeel. „Als ik aan sta,
heb ik heel veel in mijn mars. Als ik niet
aan sta, komt er echt minder uit mijn
h a n d e n .” ‘A a n’ staat hij als hij zich onder-
steund weet, gehoord voelt en de ruimte
krijgt om zich op zijn manier te ontwikke-
len. Minder aan staat hij bijvoorbeeld in
een hiërarchische omgeving, of als hij
simpele taakjes moet uitvoeren in plaats
van grote strategische vraagstukken op-
lossen. Zijn vorige werkgever bood hem
daar te weinig ruimte voor, en daarom be-
sloot hij een plek te zoeken die beter bij
hem past.

Jongejeugd, Coady en Cointepas beho-
ren tot een grote groep werknemers met
wat deskundigen een neurodivergent
brein noemen. Niet alleen autisme wordt
hieronder verstaan, maar ook dyslexie,
dyscalculie, ADHD, ADD en, steeds vaker,
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
Mensen met een dergelijk brein kunnen
het erg lastig hebben in het bedrijfsleven.
Ze stuiten op onbegrip, onmacht of voor-
oordelen, of komen niet tot bloei omdat de
manier van werken en denken die van hen
wordt verwacht niet bij ze past. Om hier
aandacht voor te vragen is het op 18 juni
Neurodiversity Pride Day. Het internatio-
nale initiatief past bij de maatschappelijke
trend om aandacht te hebben voor mensen
wier brein anders werkt dan gemiddeld.

Want velen vallen uit door burn-out of
bore-out, het equivalent van burn-out
dat kan optreden wanneer mensen te
weinig uitdaging ervaren. Of ze gaan weg,

NEURODIVERGENT�BREIN

Mondjesmaat hebben steeds meer bedrijven een beleid gericht op mensen
wier brein anders werkt dan gemiddeld. Ook wel neurodiversiteit genoemd.
Terecht, zeggen deskundigen, want de toekomst is neurodivers.

Cijfers
Neurodiversiteit�in
Nederland

Naar�schatting�heeft�in�Ne-
derland�1,2�procent�van�de
bevolking�de�diagnose�au-
tisme.Voor�ADHD�is�dat�2
procent,�dyslexie�4�procent
en�hoogbegaafdheid�2,5
procent�(ongeveer�0,1�pro-
cent�is�uitzonderlijk�hoogbe-
gaafd�met�een�IQ�hoger�dan
145).�Deze�cijfers�zijn�een
schatting�en�gebaseerd�op
diagnoses.�Volgens�sommi-
ge�wetenschappers�liggen
de�percentages�in�werkelijk-
heid�hoger,�omdat�er�in�veel
gevallen�geen�diagnose
wordt�gesteld.

over zijn: het zijn out-of-the-box-den-
kers. Ze hoeven niet eerst nog analyses te
maken en rapporten op te stellen en dan
stapje voor stapje naar verbetering toe,
nee, zij zien meteen de oplossing.”

Het is een theorie die onder weten-
schappers steeds meer in opmars is. He -
len Taylor, neurowetenschapper aan de
universiteit van Cambridge en dyslec-
tisch, vindt veel navolging met haar theo-
rie dat neurodivergente breinen niet ge-
brekkig zijn, maar juist kwaliteiten heb-
ben die essentieel zijn voor de mensheid
om zich aan te passen aan veranderende
omgevingen. ‘Neurocognitive specializa-
t i o n’ is de term die ze gebruikt voor de
atypische breinen die evolutionair gezien
een belangrijke functie hebben. Kort sa-
mengevat komt de theorie erop neer dat
gemiddelde breinen prima in staat zijn de
status quo te handhaven. Maar dient zich
de noodzaak tot een disruptieve verande-
ring aan, zoals klimaatverandering noopt
tot een radicaal andere wijze van produ-
ceren en leven, dan kunnen neurodiver-
gente breinen de vernieuwende oplossin-
gen bedenken.

Competitief voordeel
Taylor is een van de vele experts die me-
nen dat dit unieke denkvermogen niet al-
leen essentieel is voor de menselijke over-
leving, maar voor bedrijven ook een com-
petitief voordeel kan zijn. „N e u ro d ive r s e
mensen zijn vaak degenen die een revolu-
tie teweegbrengen”, stelt Anna Sarbo van
ADHD Nederland. „Zij stappen van de
trein af en laten zien dat het ook anders
k a n .” En zelfs als ze dat niet doen, bezit-
ten ze kwaliteiten die uitermate nuttig
kunnen zijn. ADHD Nederland is opge-
richt als een ander geluid tegen de heer-
sende opvatting dat ADHD een stoornis is
en als probleem moet worden gezien.
„Het gaat bij ADHD en ADD, het zusje van
ADHD zonder de hyperactiviteit, al snel
over gedrag. Over het drukke jongetje dat
niet kan stilzitten. Maar mensen zijn meer
dan hun gedrag. Zo zijn mensen met
ADHD of ADD ook vaak sensitief, creatief,
snel en goed in crisismanagement.” Coady
noemt het haar „sweet spot”: het moment
waarop de pleuris uitbreekt en er veel
moet gebeuren in korte tijd en de belan-
gen groot zijn. „Dan ben ik op mijn best.”

De kracht van Jongejeugd zit met name
in cijfers: „Ik kan snel zien waar cijfers in
een systeem niet kloppen, en ook waar-
om niet, zodat de fout in de toekomst
voorkomen kan worden.” Hij heeft bo-
vendien een hyperfocus die maakt dat hij
kan doorgaan waar anderen het mis-
schien allang opgegeven hebben.

Volgens Annelies Spek, klinisch psy-
choloog en hoofd van het Autisme Exper-
tise Centrum, zijn mensen met autisme
bovendien „betrouwbare werknemers”
die erg loyaal zijn aan hun werkgever. „Ze

Ik kan snel zien
waar cijfers in een
systeem niet
kloppen
Cor�Jongejeugd�heeft�autisme

zoals Cointepas. Bedrijven realiseren zich
steeds vaker dat dit niet alleen veel geld
kost, maar ook een gemiste kans is. Want
deze mensen missen misschien bepaalde
vaardigheden of karaktereigenschappen
die als nuttig worden ervaren op de werk-
vloer, maar hebben anderzijds kwalitei-
ten en talenten die de gemiddelde werk-
nemer meestal niet heeft.

Snelle denkers
„Als ik al dat gedoe rondom Schiphol
z i e”, zegt Nel Hofmeester, „dan denk ik:
stuur daar in godsnaam een paar dyslecti-
ci naartoe. Dan is het probleem zo opge-
l o s t .” Hofmeester is in Nederland een au-
toriteit op het gebied van dyslexie. Ze
werkte jarenlang in het hoger onderwijs
en ontwikkelde onder meer een leerroute
voor dyslectische studenten. Ze is een
van de vele experts die ijveren om neuro-
diversiteit op de kaart van beleidsmakers
en bedrijven te krijgen, enerzijds omdat
ze ziet dat neurodiverse mensen struike-
len over systemen die niet voor hen zijn
ingericht, anderzijds omdat ze vindt dat
de focus ten onrechte is gericht op hun
gebreken. „De wetenschap ziet dyslexie
als een stoornis, waar je voor behandeld
moet worden. Ik zie het als een andere
manier van denken en informatie verwer-
ken waar veel voordelen aan zitten.” Ze
kent wetenschappers die „jeuk” k r i j ge n
van haar focus op de unieke eigenschap-
pen van dyslectici, maar na decennia met
deze mensen te hebben gewerkt, lijdt het
voor haar geen twijfel: „Dyslectici den-
ken net als andere neurodiverse mensen
conceptueel, snel, ze overzien het grotere
plaatje en kunnen zien wat er moet ge-
beuren. Daar kan ik onbeschaamd stellig

houden over het algemeen niet van ver-
andering, dus ze zullen niet snel van baan
veranderen. Bovendien zijn ze heel pro-
ductief en consciëntieus. Veel werkne-
mers staan geregeld op om een praatje te
maken bij de koffieautomaat, dat zul je
mensen met autisme niet snel zien doen.”

Hoogbegaafde mensen werken heel
zelfstandig en denken genuanceerd, stelt
het boek Hoogbegaafde volwassenen
(2020). „Ze hebben een intrinsieke gedre-
venheid en nemen veel waar, zijn crea-
tief, innovatief en diep betrokken en ma-
ken zich nieuwe gebieden snel eigen.”
Cointepas herkent zich daarin. Hij werkt
sinds een aantal maanden als manager bij
Plug and Play, een bedrijf uit Silicon Val-
ley dat zich richt op investeerders, start-
ups en innovatie, en voelt zich nu al als
een vis in het water. „De cultuur is heel
vrij en ondernemend en veel minder
hiërarchisch. Als je een goed idee hebt, ga

het maar proberen. Ik kan nu mijn intuï-
tie volgen en dat geeft me energie die ik
lang niet heb gevoeld.”

K a nt o o r t u i n e n
Mondjesmaat zijn er meer bedrijven die
de kracht van neurodiversiteit inzien en
hun beleid hierop aanpassen. Zo hebben
technologische bedrijven als Vodafone en
Microsoft programma’s die speciaal ge-
richt zijn op mensen met autisme, en pu-
bliceerde consultancykantoor EY in 2019
een rapport over de unieke vaardigheden
van dyslectici die bedrijven hard nodig
hebben in deze snel veranderende wereld
van digitalisering en automatisering. Het
rapport roept topbestuurders en andere
leidinggevenden op om inzichten en er-
varingen te delen en te investeren in een
neurodivers personeelsbestand dat ‘past
bij de toekomst’. Steve Hatch, directeur
van Facebook in Noord-Europa, stelde in »Lees�verder�oppagina�E8

reactie hierop dat bedrijven meer moeite
moeten doen om steun te bieden aan ar-
beidskrachten die alternatieve manieren
van denken hebben.

Daarmee benoemt Hatch een wezenlijk
punt. Want bedrijven zijn meestal niet in-
gericht op neurodiversiteit. Het bedrijfs-
leven is net als de rest van de maatschap-
pij voornamelijk ingericht op de gemid-
delde mens. Zo hebben veel bedrijven
kantoortuinen vanuit de gedachte dat dit
de communicatie, snelheid en collegiali-
teit bevordert. Voor mensen met een neu-
rodivergent brein zijn deze open werk-
plekken vaak minder effectief vanwege
de overdaad aan prikkels, die maakt dat
ze zich minder goed kunnen concentreren
en uitgeput zijn na een dag werken. Ook
hechten veel bedrijven waarde aan activi-
teiten die de teamcohesie bevorderen, zo-
als borrels, uitjes en etentjes. Doe je daar
niet aan mee, dan wordt dat al gauw als

antisociaal opgevat. Maar voor veel men-
sen met autisme, ADD of hoogbegaafd-
heid kunnen dit soort sociale activiteiten
een overweldigend effect hebben, hoe
aardig ze hun collega’s ook vinden.

Nu zijn dit aspecten die relatief makke-
lijk aan te passen zijn. Bedrijven die neu-
rodiversiteit omarmen, hebben deze aan-
passingen vaak al doorgevoerd. Zo weet
Jongejeugd als ambassadeur van Vereni-
ging Autisme Ambassadeurs dat veel be-
drijven, inclusief de ABN Amro, werkne-
mers de gelegenheid bieden om op vaste
plekken te werken in plaats van op flex-
plekken, of met een noise-cancelling
hoofdtelefoon op. „Bedrijven denken
vaak dat ze veel dure aanpassingen moe-
ten doen, maar het zit hem vaak in dit
soort kleine maatregelen.” Wat ook helpt,
is dat veel bedrijven door de pandemie
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hebben ingezien dat thuiswerken prima
te verenigen is met effectiviteit. Jonge-
jeugd zelf heeft ontdekt dat hij thuis in al-
le rust veel beter kan werken dan op kan-
toor, en is blij dat hybride werken nu tot
de mogelijkheden behoort.

Het is ook belangrijk om te kijken naar
de manier van aansturen. „Mensen met
autisme denken heel gedetailleerd en zijn
geneigd dingen letterlijk op te vatten”,
zegt Spek. „Dat betekent dat je als mana-
ger heel duidelijk en precies moet zijn in
wat je wilt. Aan globale taakomschrijvin-
gen of aan het woord ‘ongeveer ’ heeft een
werknemer met autisme niet zoveel.
Maar geef je een precieze taak, dan wordt
deze tot in de puntjes uitgewerkt.”

Lastiger wordt het als de processen in
het bedrijf of de aard van het werk een uit-
daging vormen. Zo kreeg Jongejeugd vaak
te horen dat hij als een black box werkte:
je gaf hem een taak en je hoorde of zag
hem pas weer als hij ermee klaar was.
„Managers willen graag tussentijds weten
hoe het gaat, om een vinger aan de pols te
houden en te zien welke keuzes je maakt.
Dat was voor mij onbegrijpelijk.” C o i nte -
pas stuitte met zijn snelle denkvermogen
op de hiërarchie van zijn vorige werkge-
ver. „Dan kreeg ik na een pitch bij een
klant te horen dat ik te veel goede vragen
had gesteld. Dat was niet wat van een ana-
list verwacht werd, en kon bij de klant een
verkeerde indruk geven van het team.”

Het komt erop neer dat de meeste posi-

tieve kwaliteiten van neurodivergente
mensen ook tegen hen kunnen werken.
Iemand met een zeer hoog IQ kan naar het
idee van anderen te snel oordelen of stap-
pen overslaan. Creativiteit kan ook een
valkuil zijn als je een ongeleid projectiel
wordt. Als je te snel werkt, kan het zijn
dat je het contact met anderen verliest.

D e n ko m s l ag
Wat bedrijven vooral moeten doen, zeg-
gen de deskundigen, is kijken naar de in-
dividuele behoeften van hun werkne-
mers. Want ook binnen de neurodiver-
gente groep zijn deze niet eenduidig.
„Geen mens is hetzelfde”, zegt Sarbo, „en
geen mens met ADHD is hetzelfde als een
ander mens met ADHD. Een one size fits
a ll -benadering werkt daarom niet.”

Veel experts noemen de term ‘job craf-
ting’: banen zoeken die aansluiten op de
unieke vaardigheden van mensen, in
plaats van andersom. Dit druist in tegen
de heersende trend om generalisten op te
leiden, maar volgens Hofmeester is het
juist raadzaam om op zo’n manier naar
functies te kijken. „Je hebt mensen die al-
les in één keer kunnen bedenken, en je
hebt mensen die het heel fijn kunnen uit-
we r ke n .” Dat is een belangrijke denkom-
slag die bedrijven volgens haar moeten
maken. „Als mensen zich gaan aanpas-
sen, zullen ze nooit floreren.” Vraag dus
gewoon wat mensen nodig hebben, zeg-
gen alle experts. „Liefst al aan de poort”,
voegt Hofmeester toe. „Het is belangrijk
om al bij een sollicitatie te laten zien dat
je een neurodivers bedrijf bent en te vra-

gen wat dat betekent voor de kandidaat.
Dat helpt mensen om over de blokkade
heen te komen. Want ga er maar van uit
dat ze die hebben.”

Dat laatste vormt misschien wel het
grootste probleem voor mensen met een
‘anders dan anders’ brein. Vraag Jonge-
jeugd, Coady en Cointepas hoe het voelt
om zo’n brein te hebben, en ze zeggen
min of meer hetzelfde: ze hebben zich al-
tijd in negatieve zin anders gevoeld. Niet
helemaal normaal, en dus niet goed. „Je
kunt ervan uitgaan dat alle neurodiverse
mensen een knauw van vroeger hebben”,
zegt Hofmeester. „De hele schoolperiode
is moeizaam, want daar moesten ze al in
een systeem passen dat niet op hen is in-
gericht. Ze worden als minder gezien en
leren zichzelf ook zo zien.”

Coady kampte om die reden jarenlang
met wat ze zelf het bedriegerssyndroom
noemt. „Het is net alsof je een vierkant
deksel bent dat op een rond potje moet
passen, en het is jouw schuld als dat niet
l u k t .” Voor haar veranderde dat toen bij
Deloitte een netwerk werd opgezet voor
neurodiversiteit en ze in aanraking kwam
met collega’s die eenzelfde atypisch brein
hadden als zij. „Het maakt alle verschil
als je erover kunt praten. Ik heb me bijna
mijn hele leven geschaamd voor mijn
ADHD. Het voelde als iets slechts, iets
waarvoor je een speciale behandeling no-
dig had. Bedrijven missen een hoop ta-
lent als ze zo blijven kijken naar neurodi-
verse mensen. Je hoeft zulke mensen niet
te ondersteunen, je hoeft er alleen maar
voor te zorgen dat ze kunnen floreren.”

Positieve kwaliteiten
van neurodivergente
mensen kunnen ook
tegen hen werken
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