Open bijeenkomst op zaterdag 21 november 2015
Voor ADD, ADHD, dyslexie en een combinatie hiervan.
Voorafgaand aan de bijeenkomst is eerst de algemene jaarvergadering van onze vereniging.
Thema netwerkbijeenkomst: Wat bedoel je nu precies? Begrijp je elkaar?
Opkomst 17 deelnemers.

Programma;

14:30 Welkom + Inleiding
14:45 In groepjes van 3 personen uitwisselen ervaringen van mensen met dezelfde beperking.
Noem voorbeeld: De ander begreep jou niet, of jij de ander niet.
Wat was het gevolg?
Hoe was dat voor jou?
15:15 Plenair horen van de andere groepjes ervaringen
15:50 Pauze en netwerken
16:05 Dezelfde groepjes bespreken nu de oplossingen
Noem voorbeeld(en) dat jullie elkaar wèl begrijpen.
Hoe kwamen jullie daartoe?
16:35 Plenair delen van oplossingen
17:10 Wat neem je mee?
17:30 Einde, napraten aan de bar
Kernpunten uit de groepjes op de volgende pagina’s.

Komende netwerkbijeenkomst op zaterdag 23 januari 2016
Ook op; 23 april, 11 juni, 17 september en 12 november 2016
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Voor de pauze
De ander begreep jou niet, of jij de ander niet.
Wat was het gevolg?
Hoe was dat voor jou?
Groep ADHD
• Niet de tijd nemen om na te denken wat de ander zegt.
• Niet checken wat de ander bedoeld. Met je eigen gedachten doorgaan.
• Onvoldoende voorstelling maken wat de ander zegt.
• Niet van de hak op de tak springen, maar toch kan de ander je niet volgen.
Groep dyslexie en ADHD
• Niet denken in het standaard denkpatroon. Niet van A naar B naar C. De ander vindt de
methode fout. Bijvoorbeeld de uitkomst van de rekensom is goed, alleen hoe je tot een
antwoord bent gekomen is fout volgens de ander.
• Getallen omdraaien.
• Getallen verkeerd opschrijven 3000 als je 30 bedoeld. Het verschil valt pas op als de ander
daar wat van zegt.
• Je kunt iets al jaren heel goed en ineens ben je het kwijt. Bijvoorbeeld breiwerk.
• Wat wil ik gaan doen? Op de fiets naar de supermarkt gaan en dan lopend teruggaan
omdat je gedachten ergens anders zijn.
• Woordvindingsprobleem bij een simpel woord.
• Ineens niet meer weten waar het gesprek over gaat.
• Niet van de hak op de tak springen, maar toch kan de ander je niet volgen.
Groepjes dyslexie
• In het midden van een verhaal beginnen met vertellen aan de ander. De ander kan door de
ontbrekende informatie je niet begrijpen.
• Halve woorden gebruiken. Onder dyslecten is dit niet erg, maar anderen begrijpen je niet.
• Veel praten over ‘dinges’ en ditjes en datjes, waarna de ander afhaakt.
• Met schrijven halve zinnen noteren, terwijl het zelf niet eens opmerkt.
• Ik probeer me bij de ander in te leven hoe ik iets zeg. Anderen doen dat niet. Dit mis ik erg.
• Het verhaal niet helemaal kunnen volgen in het begin. Ik weet niet waar het naar toegaat.
• Hardop denken en dit dan mompelen als ik wordt geïnterrumpeerd als ik voor een groep
sta.
• Ik zoek het antwoord. Ik kan het niet meteen helder vertellen.
• Ik denk meteen in beelden. Ik zie het voor me en mis hierdoor het gesprek.
• Een vol hoofd hebben, maar het stoort niet.
Groep ADD
• Gniffel om wat ik in mijn gedachten zie. De ander denkt dat ik hen uitlach.
• Ik wist niet meer wat de ander zei.
• De één wil over de procedure praten en ik over de inhoud.
• Ik kan inwendig boos worden in een gesprek en haak dan af.
• De ander houd een heel verhaal. Je probeert het te onthouden om als er een mogelijkheid
is te kunnen reageren. Aan het eind van dat verhaal weet ik niet meer wat ik wilde zeggen.
Ik wist alleen nog dat ik het er niet mee eens was.
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Na de pauze
Dezelfde groepjes bespreken nu de oplossingen.
Noem voorbeeld(en) dat jullie elkaar wèl begrijpen.
Hoe kwamen jullie daartoe?
Groep ADD
• Bij racende gedachten eerst in gedachten bedenken ‘Ik wil dit en dat zeggen’, dan pas
daadwerkelijk zeggen.
• Bewust rustiger worden dat je er bent en dat je de tijd mag nemen om na te denken om te
kunnen praten.
• Jezelf toestaan te zeggen ‘Ik weet het even niet.’ ‘Ik denk nu alles tegelijk.’
• Jezelf bewust de woorden hoort zeggen. Dit remt het snelle praten en denken.
• Iets lager gaan praten, vanuit de buik.
Groepjes dyslexie
• Via iemand anders praten (hoger in de hiërarchie) zodat het er wel doorkomt wat je wilt
voorstellen.
• Ik ga er vanuit dat de ander me niet kan volgen. Leg het eerst uit aan iemand die me wel
kan volgen en die brengt dan mijn verhaal.
• Stoppen met mijn best te doen, gezien te worden en stoppen met uit zijn op
complimenten. Mezelf accepteren zoals ik ben.
• De ander kan ik niet veranderen. Ik zoek op welk niveau ik hun kan benaderen.
• Als zij mij niet begrijpen ligt dit niet aan mij. Ik veroordeel niet mezelf.
• Bij cliëntbehandelaars vragen of ze mee willen denken om een probleem en dan vragen
wat ze vinden van een bepaalde oplossing. De kans is groot dat de behandelaar dan wel
mee wil gaan.
• Inbreken. Mag ik het proberen samen te vatten? De ander haal je zo ook weer bij de les. Je
kunt er dan gelijk een vraag achteraan stellen.
• Sociale veiligheid creëren. Juiste vrienden, juiste mensen om je heen en een juiste
werkplek zoeken. Als een relatie niet klikt ermee stoppen en ook geen contact meer
zoeken.
• Een derde vragen een spiegel voor je te zijn.
• Niet altijd alles persoonlijk opvatten.
Groepje ADHD
• Spanningsboog te hoog? Eruit stapppen! Ga wandelen, fietsen of in ieder geval wat anders
doen.
• Als je lief bent voor een ander is de ander ook lief voor jou!
• Kijken naar wat er wel kan. Zo kan ik duelleren met wat ik kan.
• Feedback van de ander horen en gebruiken. Eruit stappen en opschrijven wat je wilt
hebben.
• Grenzen stellen
• Positief blijven denken
• OMdenken , zie filmpjes hierover met Harry op YouTube
• Assertiviteitstraining volgen
• Als anderen over mijn grens heen gaan stel ik dus geen grenzen. Andermans grenzen
erkennen en accepteren helpt in het begrip voor elkaar.
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