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Thema: Overspoeld door mailing, administratie en computer

Waar loop je tegenaan bij mailen, administratie en computer?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Druk die je jezelf oplegt, omdat ik hoger opgeleid ben dan collega’s moet ik ook meer kunnen dan
zij
Gelijkwaardig willen zijn
Bezig zijn met mezelf te positioneren, maar een verslag schrijven lukt me niet
Steeds veranderende computerprogramma’s kost me tijd om er mee te werken. Mijn systeempjes
werken immers niet meer.
Ik heb het gevoel teveel te moeten doen
In mijn hoofd kan ik het niet, dus begin ik er maar niet aan en ga andere dingen doen. Later blijkt
dat ik het toch kan.
Informatie die ik moet kunnen verwerken/ordenen is me teveel, ook programma´s die worden
uitgelegd. Als het dan ook nog in een verslag moet gooi ik alles door elkaar. Het kost me veel tijd
om dan alles uit te rafelen.
Mailprogramma openen en dan 100 nieuwe mails hebben. Ik raak de kluts kwijt. Wat wilde ik ook al
weer gaan doen? Ruim vervolgens de mails op naar een logische plek, maar op het moment dat ik
ze nodig heb kan ik ze niet weervinden. Wat was nu ook al weer die logische plek?
Hoe moet ik de stappen zetten in een computerprogramma? Ik kom er vaak alsnog wel uit, maar
vraag me niet hoe. Een volgende keer is het weer zoeken.
Als ik dingen uitleg wordt dit door anderen niet begrepen. Mijn ezelsbruggetjes werken nu eenmaal
niet voor anderen. Leg ik het niet uit, dan is dat weer het verwijt van de anderen.
Soms stop ik met verwerken. Legt de ander wat uit, dan geef ik geen reactie. De ander vraagt dan al
snel: Begrijp je het? Vat het eens samen. Zeg nu eens gewoon ja of nee. Dit lukt me vaak niet, ik wil
immers mijn antwoord kunnen verantwoorden in een vergadering.
Voor mij is het gemakkelijker geworden door de computer door de automatische spellingscontrole
en de voorleesprogramma’s
’s avonds lezen lukt me beter dan gelijk ’s ochtends
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Hoe ben je er tot nu toe mee omgegaan met je administratie en de computer?
-

-

Als ik merk dat ik afdwaal of niet meer kan verwerken zeg ik tegen mezelf “Hó, stop even!” “Heb ik
het zo goed begrepen?” vervolgens schrijf ik het op
Ik laat mijn kwetsbaarheid zien. Ik krijg er zachtheid en medewerking voor teug
Ik geef complimenten … , maar vraag ook om complimenten. Dan hoor ik soms “Daar wordt je toch
voor betaald!”
Ik negeer veel of probeer in ieder geval te omzeilen
Opslaan om documenten makkelijk terug te vinden in
[jaar][maand][datum][afdeling/groep][verslag/notitie/agenda/uitnodiging/notulen] zie ook hier
boven aan dit verslag. Je kunt dan zoeken op één van de tussen […] staande gegevens
Grapjes maken over je eigen tekortkoming, bijvoorbeeld “Ik spreek je nog wel als jij mijn leeftijd
hebt!”
Ik doe elke morgen Chai Chie
Ik ga van mijn werkplek als het me even te druk wordt en ontspan dan op het toilet of ga daar kort
mediteren
buurman.nl Ik ga even naar een oude buurman die mij helpt met de computer. Met klussen help
ik hem. Dat werkt al jaren heel goed, zelfs nadat hij is verhuisd helpen we elkaar
ik ga naar de winkel en vertel dat mijn telefoon niet meer werkt. Ze herstellen het zo of stellen het
gratis voor me in zoals het voor mij het makkelijkste is, tevens gratis uitleg!
Ik ken iemand die me op afstand verder helpt als ik vastloop me de computer
Ik heb me gerealiseerd dat ik niet altijd zelf alles hoef op te lossen. Als in mijn auto een rood lampje
brandt ga ik, net als vele anderen, naar de garage. Iedereen vindt dit heel normaal, zo moet het ook
normaal zijn als ik met de computer niet weet wat er aan de hand is dat ik hulp zoek/vraag
Een vakantie of een paar dagen vrij gehad dan is het aantal mails heel veel. Ik begin dat bij de laatst
binnengekomen mails. Vaak blijkt dat problemen zich van zelf oplossen als ik er een tijd niet ben
geweest en zo vervallen eerder verzonden mails.
Ik weet van mezelf dat ik in de ochtend beter functioneer. Ik stem mijn planning hierop af.
Komt iemand aan mijn bureau geef ik aan waar ik mee bezig ben en vraag dan aan de ander of zijn
probleem belangrijker is dan de mijne. Meestal zijn we er zo uit en kan ik weer verder.
Standaardvragen als iemand aan mijn bureau komt; Wat? Met wie? Wanneer (kan het wachten)?
Waar? En Hoe?
Ik maak lijstjes, sommige dingen kunnen ook gewoon worden doorgeschoven. Al komt er een
moment dat ze niet meer doorgeschoven kunnen worden. De meeste mobiele telefoons hebben
wel een app waarop je een lijstje kunt maken.
Nieuw computerprogramma laat ik uitleggen en schrijf dan gelijk mee. Ik kan zonder mee te
schrijven het niet onthouden. Ik sla de aantekeningen later op in het Wordbestand met de map
‘superweetjes’ de titel van het Wordbestand heet bijvoorbeeld ‘mailen’
Voor bijvoorbeeld afwezigheidsteksten als ik de mail niet kan beantwoorden gebruik ik zelf
gemaakte sjablonen waar ik vaak alleen de datum nog maar van hoef aan te passen. Dan hoef ik
het niet elke keer weer te bedenken
Op het werk Dragon Natural Speaking 13 is een handig voorleesprogramma op een tablet zit dit al
vaak standaard op
Ook op Google kun je inspreken voor het adres van googlemaps. Makkelijk e-mailprogramma

incredimail

Veel mensen werken op 80% van hun kunnen en kunnen daardoor iets extra’s doen om toch hun
werk af te krijgen. Als dyslect werk je vaak al op maximaal en dan is het moeilijk incasseren als er
toch nog extra werk bijkomt.
Vraag even om tijd, het is toch ook normaal als je zegt ik moet hierbij even mijn bril opzetten!
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