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23 januari 2016 Netwerk Volwassenen met Dyslexie
Thema: Werken ‘onder je niveau’
Heb jij dyslexie of heb je het idee dat je dyslexie hebt?
Werk je onder je niveau of heb je ooit onder je niveau gewerkt?
Hoe is/was dat voor jou?
Vind of vond je dit lastig?
Dat je niet kan/kon doen en laten wat je in je mars hebt?
Dat je het gevoel hebt/had dat je niet genoeg uitgedaagd wordt.
Dat je het gevoel hebt/had dat je daar niet genoeg kan verdienen?
Dat het werk saai voor je wordt/werd of vind/vond je onder niveau werken juist prettig?
Dat je met weinig stress fluitend naar je werk gaat/ging?
Dat je lekker je ding kan/kon doen?
Dat je tijd en energie genoeg over hebt/had om een fijn leven naast je werk hebben?

Om hierover te praten gaan deelnemers in kleine groepjes uiteen om ervaringen te delen.
Voor de pauze
Wat roept het onder je niveau werken bij je op en wat roept het bij anderen op?
Welke dingen heb je laten liggen, omdat je niet weet of je het kunt?
Dit kwam uit de groepjes;

Bewust onder je niveau















in thuissituatie, administratie doen op het werk naar lager niveau
Makkelijk vooruitdenken, verder dan voor het werk noodzakelijk is moeilijk uit te schakelen
Omgeving werk irritatie over je gedrag
Ik praat er op het werk niet over
MBO makkelijk doorlopen, HBO lastiger omdat ik ineens veel moest lezen en ik had meer eigen
verantwoordelijkheid om de studie te kunnen volgen. Gevoel van KUT (Kwalitatief Uitermate
Teleurstellend)
In eerste instantie gekozen voor ‘veilig’ werk wat ik zeker wist wat ik aan kan. Fijn, gaf rust.
Ik hoef er niet aan te trekken
Nu: irriteert, ik kan meer, mijn omgeving weet dit niet.
Collega’s hebben geen helikopterview. Dan mis ik het om over dat inzicht te praten, saai
Omgeving bepaalt hoe er naar me gekeken wordt. Een psychiater wil niet met een verzorgende
praten, maar wel met een maatschappelijk werker. Toch blijf ik dezelfde persoon, alleen de
benaming is anders.
Status staat in hoger aanzien. Doe je vaak ook zelf. Je kunt er dan voor kiezen mee te liften.
Altijd onder mijn niveau gewerkt, bang dat ik op fouten zou worden aangesproken zoals op de
lagere school. Soms meer diploma’s dan leidinggevende.
Solliciteren onder mijn niveau om voor het gevoel meer kans te maken aan het werk te blijven
Steeds op zoek blijven naar waardering die ik vroeger niet kreeg omdat ik geen hoge cijfers haalde.
Ik denk meer mijn best te moeten doen dan anderen om waardering te krijgen. Erfenis van vroeger.
Netwerk Volwassenen met Dyslexie – 23 januari 2016 – Werken onder je niveau

1









Ik maak schoon. Mijn verwanten vinden het heel vervelend om dat te moeten zeggen, terwijl ik ook
een Hbo-opleiding heb. Zij zeggen dat ik in een woon/zorgcentrum werk. Soms vertel ik
schoonmaak, maar meestal denken ze dat ik in de zorg werk.
Loop tegen leidinggevende aan, kent pand niet eens waarin ik werk zei ze. ‘Ik krijg je nog wel’
voelde ze terug.
In het begin lopende band werk. Geestdodend en het lukte niet, te weinig concentratie.
Frustrerend en ik was jong, interesseerde me niet
Omgeving geen probleem, 1ste baantje
Stempel: ‘Ik kan niet leren, kwam op Lomschool en gepest. LTS, daarna Streekschool. Toch
vertegenwoordiger geworden.
Altijd onder niveau gewerkt, maar weet nog steeds niet wat mijn niveau wel is
Thuis werd iedereen die beter was geprezen, voor mij verwarrend.

Laten liggen












Spellen, pas op 44ste geleerd
Meer verantwoordelijkheid aankunnen
Social media, weinig inhoud/bang. Kom ik er technisch gezien wel uit? Gaat mijn computer niet op
tilt?
Ik mag iets leuks ontspannend doen
Ik hoef me niet altijd te bewijzen naar mezelf of te leren!
Lat altijd heel hoog. Ik had de lat ook lager kunnen leggen
Niet op mijn 16de verder geleerd en meteen gaan werken, omdat ik dacht niet te kunnen leren. Me
laten leiden door anderen die mij laag beoordeelden.
Kon geen keus maken wat ik wilde worden, mijn moeder koos voor een bloemenwinkel. Laten
liggen om zelf te kiezen. Altijd geschikt erin.
Zelfwaardering
Niveau/status/geld
Test Dynamika: eigen baas zijn past bij mij

Na de pauze
Hoe heb je tot dusver gedeald in positieve zin?
Op welke punten kun/kan jezelf uitdagen?
Hoe ga je om met het waardeoordeel?
 Ik maak mijn eigen dingen interessant door het op een andere manier in te vullen
 Ik grijp mijn kansen, zoals koffie met bewoners en contact maken
 Naast het werk altijd aan het studeren geweest. Elke hobbel wilde ik kunnen nemen.
 Verenigingsleven in gaan. Energie door naar vergaderingen te gaan omdat ik me dan waardevol
voelde.
 Heel goed blijven in mijn werk is mijn uitdaging
 Collega’s kunnen bij me komen als ze vastlopen. Gevoel van waardevol zijn.
 Wedstrijdje doen beter worden, zo goed mogelijk worden
 Vrijwilligerswerk volwassenen met een verstandelijke beperking, minder validen
 Filosofenclubje, werk is om geld te verdienen
 Leuk op het werk proberen te maken. Krenten uit de pap. Klant helpen anderen blij maken
 Heel veel kletsen, vragen en leren van anderen
 Vrijwilligerswerk Amnesty en taalcoach asielzoeker
 Sport, voetballen. Wist spelers op de goede plek te zetten. Wielrennen: je meten met de ander is
prettig. ‘Ik ben net zo goed.’
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