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Eenveeleisendebaanals je eenautismestoornishebt of dyslectisch
bent, kandat? Ja, zeggendezedrieprofessionals, al vraagthet soms
doorzettingsvermogenenvindingrijkheid. ‘Had ikdezediagnoseop
mijn zestiendegekregen, danwas iknooit directeur geworden.’

DoorLindaHuijsmans · Fotografie:BenningGladkova

‘N
adat ikmetmijneerste
studiegestoptwas, sugge-
reerdeeenpsycholoogdat
ikmisschienADHDhad.
Daarwilde ikniets van
weten.Hetwasnogniet
zobekendalsnuenhet
beelddat ikerbij kreeg

wasdat vankleine jongetjesdiedeheledagheeldruk
rondstuiteren.Daarherkende ikme totaalniet in.’
‘Ikbegonaaneennieuwestudie,maarookdaar

stopte iknaeenpaar jaarmee. Indieperiodehad
ikeenbijbaantje ineencaféenopeendagnameen
stagiairedaarmeevenapart. Ze vroegof ikmisschien
ADHDhad,want zeherkendeveel vanzichzelf inmij.
Mijneerste reactiewasafwerend: “Ga jij als jonkiemij
nouvertellenwatermetmij aandehand is?”Maar ze
hadeenboekdat ikmocht lenenendat ikmeenam
opvakantie.Toen ikdatopensloegwist ikmeteen:dit
gaatovermij.Ditben ik.’
‘Inmiddelsweet ikdat ikADDheb.Mensenmet

ADDkunnenzichzeergoedconcentrerenopzaken
waarinzegeïnteresseerdzijn.Daarnaast zijn ze vaak
rustiger voorhunomgevingdanmensenmetADHD.
Slecht zijn inplannen isbijvoorbeeldeenbelangrijk
kenmerk, endatgeldtookvoormij. Indeevenemen-
tenbranchemoet je vaaksnel schakelenencrisisma-
nagement is aandeordevandedag.Daarben ikgoed
in.Maarals ikhetwekenvan tevoren ineenspread-
sheetmoet zetten, luktmedatniet.’
‘Die formelediagnosebrachtmerust. Ikwistdat ik

nietdomben,maar ikbegreepnooitwaaromik toch
nietkonmeekomen. Ikbenheel snel afgeleid.Als ik
metmeermensen ineenruimtezit, hoor ikalles en
ben ikmijn focuskwijt.’
‘ADD’ers enADHD’ersmissendevaardigheidom

prioriteiten te stellen.Onze frontalehersenkwab is
niet voldoendeontwikkeld,waardoorwenietkunnen
beoordelenof ietswatwezienofhorennúrelevant
is, dathetkanwachtenofdatwehetmoetennege-
ren.Datheeft ook leukekanten. Ineenvolle tram,
bijvoorbeeld,hoorenzie ikalles.Daarkan ikerg van
genieten.’
‘Nogsteedsheb ikermoeitemee te zeggendat ik

geenenkele studiehebafgemaakt.Dat is inonzepres-
tatiemaatschappijniet erggeaccepteerd.Uiteindelijk
ben ik via eenstagebij eengroot congrescentrum
terechtgekomen.Daarheb ikeenstreepgezetonder
mijnstrevennaareendiploma. Ikbeslootme tecon-
centrerenophet versterkenvanmijncompetenties en
nietmeeropmijnzwakkepunten.Onlangsheb ikop
mijnwerkeenpresentatiegegevenoverADD. Ikheb
aanmijncollega’suitgelegdhoemijnhoofdwerkt,
hoezijmekunnenhelpenenookhoezij ervankun-
nenprofiteren.’
‘Voormij geldtbijvoorbeelddat ikgehechtbenaan

eenvasteplek. Ikmoetnietmetmijngezichtnaar een
gangzittenenookniet ineendrukkekantoortuin.
Alleswatme te veel afleidt,wil ik vermijden. Somsdoe
ikoortjes inensluit ikmevan iedereenafommete
kunnenconcentreren.Dat isnietonaardigbedoeld,
dat ispure zelfbescherming.Als jemij eenvraagstelt,
begintmijnhoofdmeteen te ratelenenstop ikonmid-
dellijkmetwaarmee ikbezigben.Hetkostmeveel
moeiteommedaarnaweer te concentreren.’
‘Nu iker zoopenoverbengeweest, voelthetniet

meerals eennederlaagals ikomhulpvraag. Integen-
deel.Hetheeftbijmijncollega’sookgeleid tothet
benoemenvanhungoedeenmindergoedekanten. Je
kwetsbaarheid tonen is juist een tekenvankracht.Het
resultaat isdat ikmeer rustheb,mijnwerkmetmeer
plezierdoeeneffectieverben.’

‘Nog steedsheb ik ermoeitemee te zeggen
dat ik geen studiehebafgemaakt’
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‘A
ls kindwilde ikuitvinder
worden.Mijnhersenenzijn
constantaanhetwerk; ik
krijg steedsnieuwe ideeën,
bedenkdehele tijdplanne-
tjes.Toen ik ingroepvier van
debasisschool zat,wilden
de lerarenmeeenklas laten

overslaan.Deenige redenomdatniet tedoenwasdat
iknogniet zogoedkon lezenenschrijven.Toendat
nagroepzesnogsteedszowas,werd ikonderzocht. Ik
bleekdyslectisch te zijn. Jarenlangheb ik samenmet
mijnmoeder iedereavondgeoefend.Wehebbenalle
taalregels geleerdeneindelooswoordenaangestreept
met verschillendekleuren.De taal isbijmijhelemaal
ingesleten.Lezengaatnugoed,maarhetduurde
totnamijnafstuderenvoor ik inhetopenbaar iets
durfde voor te lezen.Als ik schrijf,maak iknogsteeds
spelfouten.’
‘Ophetgymnasiumwareneenpaardocentendie

iedereendieeen foutmaaktekeihardafbrandden.
Toen ikeendyslexieverklaringkreegwaardoor ik
meer tijdhadvoor toetsenenproefwerken,dedenze
daar smalendover.Daar raakte ikonzeker van. Ikhad
hetgevoeldat ikgeeneerlijkekanskreeg.Datging ik
compenserendoorme te stortenopdingendie ikwel
goedkonendaarinwilde ikdanper sedebeste zijn.
Ikbensupercompetitief omdat ikwil latenzienwat
ikwélkan.Dat ikdaarinmijneigengrenzenover-
schreed,merkte ik laterpas.’
‘Tijdensmijnstudieheb ikflinkaanmijncv

gewerkt. Ikhadveelbaantjes endeedbestuurswerk
omdat ikper seeen traineeshipbij eenAEX-genoteerd
bedrijfwildegaandoen.Hetwascrisis enbijna
nergenswerdennogmensen toegelaten,maarhet is
me tochgelukt.Daarnastapte ikovernaareengroot
IT-bedrijf,waar ikeenvrije rolkreegnaastdeceo;
mijndroombaan.’
‘Inkorte tijdmoest ik inEngelandeengrootproject

uitdegrondstampenendaarvoormoest ik inhet
Engels communiceren. Sprekengaatprima,maar
schrijvenduurtbijmijnog langerdan inhetNeder-
lands.Googlehelptwel,maarnooit genoeg. Ik zat tot

diep indenacht tewerkenenhetprojectwerdeen
groot succes.’
‘Toenwerd ik ziek.Griep, dacht ik. Ik ging een

weekjenaar Spanjeomuit te rusten,maarhetwerd
niet beter. Toen ikweer terugwas, kon ikdewegnaar
mijn eigenhuisnietmeer vinden. Ikkonalleennog
maar inkleine stapjesdenken; vande straathoek
naardieboomnaardie gevel. Zokwamik thuis.Op
defietswerd ik aangeredendoordat ik geenoverzicht
meerhad. Ikkongeenkrantmeer lezen, geengesprek
meer voerenenalleennogmaar eenpansgerechten
koken.Mijnhersenenwaren verrekt, zo voelde ikme,
zoals je je kniebandkunt verrekken. Ikhad te lang te
veel informatie inmijnhoofdgestopt endaarbijmijn
grenzengenegeerd.’
‘Pasnaeen jaar krabbelde ikweer eenbeetje open

begon ikmetmijn eigenbedrijf. Purpuz is deparaplu
waaronder almijn ideeënkomen tehangen. Ikben
begonnenmet eenagenda, dePurpuz-planner, die
helpt grotedoelen tebereikendoorkleine stapjes te
zetten.Datheb ikovergehoudenaanmijnburn-out;
eenklein stapje is ook vooruitgang.Hetwerddat jaar
debestverkochte agendabij Bol.com.’

Spelfout in een tekstje
‘Ikhebgezienhoe instituten reagerenals jeniet bent
zoals zij verwachten.Nuben ik eigenbaas.Die vrij-
heid ishet cadeaudat ikmehebgegevendooruit het
systeemte stappen.Maarnatuurlijkwil ik groeien. Ik
blijf competitief. Inmijngedachten isPurpuzal een
multinational.Wezijnhet alleennogniet,maarhet is
“meant tobegreat”.’
‘Tochben ikmenubewust vanmijn valkuilen.

Ik schrijf alles zelf,maarbelangrijke teksten laat
ik altijd vijf keer checken. Ikweetdat ik, alshet om
spellinggaat, niet volledigopmezelf kan vertrouwen.
Laatst ginghetweermis. Ikben lid vaneenherenso-
ciëteit enhadeen tekstje voordewebsite geschreven
waar een spelfout in zat. Promptwerd ik gebelddoor
eenwoedendeoudereman,diemeuitschold enme
toebeet: “Jouwsoortmensenmoetenwehierniet.”
Nee, dat is niet leuk,maar ikweetnu: ikhoefmeniet
te verdedigen. Ikbenniet de foutendie ikmaak.’

‘Ikwerdgebelddoor eenoudereman,dieme toebeet:
“Jouwsoortmensenmoetenwehierniet”’
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‘I
kwerktealsbedrijfsleideropeen
manege, toenereen jongenmet
autismekwamwerken.Al snelmerkte
ikdat ikmegoedkonverplaatsen in
demanierwaarophijnaardewereld
keek.Veelmensenvertonen inmeer
ofminderematekenmerkenvan
autisme, zonderdat zeooit officieeldat

stickertjekrijgen.Dathoeft ookniet. Zo’ndiagnose is
pasnodigals jeproblemenkrijgt enhetduurdenogelf
jaar voordatdatmetmij zougebeuren.’
‘Ikbenautodidact.Alleswat ikwilweten, zoek ik

zelf op. Sociaalwenselijkgedragheb ikme tot indetail
aangeleerd.Er zitten100.000scenario’s inmijnhoofd
envoorelke situatiekies ikdat eneuitdathetbest
past.Maaralsdesituatieomscenario100.001vraagt,
blokkeer ik.Dangebeurt erhelemaalniets.’
‘TijdenseenBHV-trainingwerd ikplotseling

benauwd. Ikkreegpijnopmijnborst,werdduizelig en
moest zelfsnaarhet ziekenhuis.Aanvankelijk leekhet
of ikhartklachtenhad,maarerwerdengeenafwijkin-
gengevonden.Ondertussenwas ikgaanvermoeden
dathetweleenspaniek-of angstklachtenzoudenkun-
nenzijn. Ikbenzelf gaanzoekenenkwamzoophet
spoor vanASS,deafkorting voorautismespectrum-
stoornis, gecombineerdmetpaniekklachten.’
‘Naeen lang traject volgde toen inderdaaddediag-

noseASS.Daarnawerdhet voormij gemakkelijker te
accepterendat ikbenzoals ikben. Ikhebenerzijds
veelbehoefteaanstructuur,maar zoekanderzijds
ookgraaggrenzenop.Maaralleenals ikdiegrenzen
zelf kanbepalen. Ik vindhetbelangrijkdatmensen
op tijd zijn,maar zelfben ikaltijd te laat.Dat vind ik
niet erg,want ikweetdat ik te laatkom.Tijdenshet
diagnostischonderzoekmoest ikeenaantal vragen
binneneenbepaalde tijdbeantwoorden.Daarwerd
ikboosover. Ikkanmoeilijkomgaanmetopgelegde
tijdsdruk.Datwil ik zelfbepalen.’
‘Het isbest lastig samen te levenmet iemandmet

autisme.Dat isniet veranderd,maar zowelopmijn
werkals thuishebbenwede takennuanders verdeeld.
Ikhebkinderen,maarganooitmeenaarkinderfeest-
jes.Een tijdjeheb ikmijnkinderenopwoensdagmid-

dagvanschoolgehaald,maardanwillenzebij andere
kinderenspelenendatmoet jedangaanorganiseren
endatkan ikniet.Mijn vrouwregeltdatnuallemaal.
Ikkook iederedag.Endandoe iknatuurlijkookde
boodschappen,want ikkookniet ietswateenander
gekochtheeft.Koken is eengestructureerdebezig-
heid,het isduidelijk.’

Gedoemetmensen
‘Opmijnwerkheb ik tijdenseenbijeenkomstalhet
personeel ingelicht.Demeestenwarenniet erg ver-
baasdoverdediagnose.Hetwerderggewaardeerddat
iker zooveropenwas.Onderdedriedirecteurenheb-
benwede takenanders verdeeld.Gedoemetmensen,
daarben ikallergischvoor.Onderhandelenmetde
ondernemingsraad is voormij een ramp. Ik vermijd
conflictenookniet.Als ikeenvraagdomvind, zeg ik
datgewoon.Daaromdoet eenvandeanderedirecteu-
rennudepersoneelszaken.Mijnbelangrijkste taak is
de rode lijn vasthouden.Daarben ikgoed in.’
‘Als ikdezediagnoseopmijnzestiendehadgekre-

gen,was ikhier zekergeendirecteurgeworden.Dan
haddebuitenwereldmeveelmeergestuurd. Ikben
ambulantbegeleidergeweest,maardatwasnooit
geluktmetmijndiagnose,wantdat functieprofielpast
helemaalnietbijhetprofiel van iemandmetautisme,
zeker tien jaargeledenniet.’
‘Voordemeestemensenmetautismegeldtdatde

dagvoorspelbaarmoet verlopenendatkun jeorgani-
seren.Diemoet jeniet ineendrukkekantoortuinzet-
tenenzekergeen telefoongevendiehenkanstoren.
Die vanmij staat standaardopstil. Ikneemgewoon
nietop. Indepauzeverplichtmet je collega’s lunchen
isookgeengoed idee.’
‘Het isniet zomoeilijkdie randvoorwaardenaan te

passen.Bovendienblijktdatmeer structuur iedereen
rust geeft.Onzesamenlevingwordt inhoog tempo
ingewikkelder enmensenmetautismezijndeeersten
dieuitvallen.Het voordeeldaarvan isdat ernuaan-
dacht voor is.Mensenzonderautismezijnweliswaar
beter instaat te reagerenopveranderingen,maarook
bijhenbrengenzeonrust teweeg.Endaar zit toch
niemandop tewachten?’o

‘Er zitten 100.000 scenario’s inmijnhoofd,maar als
de situatie omscenario 100.001vraagt, blokkeer ik’
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