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Themaworkshop: Van struikelpunt naar kwaliteit
Gegeven door: Daniëlle Doppenberg-Waasdorp en Roel Huizen

Het netwerk is er voor volwassen met dyslexie. Het is de bedoeling dat men ervaringen uitwisselt,
knelpunten bespreekt en eventuele oplossingen deelt. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, ontstaat
herkenning en erkenning en het gevoel niet alleen te staan.
Danielle Doppenberg -Waasdorp en Roel Huizen hebben een workshop gegeven aan de hand van drie veel
genoemde knelpunten, te weten
•
•
•

communicatie
tijdsbesef
structuur

In het eerste deel van het programma hebben de aanwezigen ervaringen uitgewisseld over de problemen
die zij ervaren op het gebied van bovengenoemde knelpunten. Voordat het gesprek hierover begon is aan
de hand van een spel kaarten uitgelegd hoe verschillend mensen met dezelfde informatie en situaties
omgaan doordat ze op een andere manier denken en zien (lineair/taal denken versus beeld/conceptueel
denken) aan de hand van dit YouTube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Z2CIjD1gEiE
Communicatie
Punten waar de aanwezigen tegen aan lopen hebben te maken met het lezen en opstellen van verslagen of
zaken op de mail begrijpelijk voor de ander vast te leggen. Het kost veel tijd en moeite om het voor een
ander leesbaar op papier te zetten. Onzekerheid maakt dat we er veel (vrije)tijd in stoppen. Goed bedoelde
opmerkingen als “doe het maar kort en bondig” maken het extra stressvol en geven het gevoel dat je het
niet goed doet. Juist doordat we zoveel associaties hebben, lukt het ons niet makkelijk om enkel de rode
draad van het verhaal te verwoorden. Ook mondeling is dit lastig. Bij mondelinge communicatie speelt het
woordvindprobleem ook heel direct een rol.
Een voorbeeld van een woordvindprobleem dat ter sprake kwam:
Een van ons stond bij de groenteboer en die wilde in plaats van “wilde” gewone “tamme” perziken. Tja de
bedoeling was, ik wil gewone perziken en heb geen zin in wilde perziken. De persoon die dit overkwam zag
het positief, er was vrolijkheid in de groentewinkel. Maar het had ook anders kunnen zijn, nl. : “Oh heb ik
weer: wil ik dit, zeg ik iets anders.” Dat kan tot een naar gevoel leiden.
Aan de hand van dit voorbeeld zijn veel persoonlijke dingen besproken en mooie tips uitgewisseld.
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Tijdsbesef
“Zullen we afspreken rond koffietijd?” Een zin die we vaak horen. Voor de één is dit kwart over elf. Voor de
ander is dat ergens tussen ontbijt en lunch. Hier zien we dat de interpretatie van deze zin op verschillende
wijze plaatsvindt.
Als zo’n afspraak mondeling in de wandelgang tot stand komt, dan ontstaat er later verwarring tussen was
het nou kwart voor of kwart over? Omdat de begrippen voor en achter eigenlijk net als het woordje niet
een leeg woord is. Een woord dat geen plaatje of gevoel heeft.
Een punt met betrekking tot tijd en afspraken dat ook aan bod kwam was: kom je op tijd of te laat? De een
was ruim op tijd klaar en vertrok dan en wachtte op de stoep en ging dan naar binnen; de ander ging thuis
in de tijd die nog over was nog snel even dit en dat doen en verloor daarmee de tijd volledig uit het oog.
Weggaan op de afgesproken tijd in plaats van aankomen op die tijd was ook een herkenbaar iets.
Hoe er met tijd werd omgegaan heeft ook te maken met of je naast dyslexie nog een ander labeltje hebt:
autisme en ad(h)d zijn even besproken.
Structuur van de workshop
Eén van de aanwezigen zegt dat hij het spoor kwijt is. Het doel is niet duidelijk en dat schept verwarring.
Aan de hand van het filmpje en alle dingen die al besproken waren, werd het helder dat het voor alle
aanwezigen fijn is om eerst het doel van iets te weten.
Waar gaat een gesprek/vergadering heen. Pas als het overzicht er was, lukte het om mee te gaan met de
behoefte van de lineair denkende collega om in te zoomen op de details. Het is verhelderend om eerst het
doel te benoemen en dan pas met de uitleg te beginnen.

PAUZE
Na de pauze zijn deze knelpunten als uitgangspunt genomen om te kijken naar de kwaliteiten en
ontwikkelpunten die daarmee samenhangen.
Dit hebben we gedaan aan de hand van de kernkwadranten van Daniel Offman. Het kernkwadrant is een
hulpmiddel om je eigen kwaliteiten en uitdagingen te vinden. Maar het geeft ook inzicht in wat je bij
andere waardeert en waar je je aan irriteert.
Onderstaande schema’s zijn uitgedeeld. De groep werd in kleinere groepjes verdeeld, om er vervolgens
voor de eigen situatie mee aan de slag te gaan.
Conclusie
Aan het einde van de middag zijn de inzichten gedeeld. Het bleek dat velen van de aanwezigen inzicht
hebben gekregen in hoe ze dingen anders aan kunnen pakken. Ook was er iemand die nu de tools heeft om
een bestaande werksituatie ten goede te laten keren. De workshop heeft hem inzicht geven in hoe een
conflict op het werk naar een positieve werksfeer kan worden omgedraaid.
Bijna alle aanwezigen hebben een positief gevoel overgehouden een de workshop.
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Zowel Daniëlle als Roel vonden het leuk om de workshop te geven en danken de leiding van het netwerk
volwassenen voor de geboden mogelijkheid.

MEER INFORMATIE OVER KERNKWADRANTEN
Hier het model met toelichting van waaruit je je eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kunt
halen.

Afbeelding afkomstig van: https://saralindenhols.wordpress.com/2014/02/12/kerkkwadranten-in-de-klas-en-in-de-kerk/

Netwerk Volwassenen met Dyslexie – 12 november 2016 – Van struikelpunt naar kwaliteit

3

Hoe kun je jouw kernkwaliteiten herkennen?

Wat waarderen anderen in mij?
Wat vind ik heel gewoon om te doen?
Wat moedig ik anderen aan om te doen, waar stimuleer ik anderen in, of wat eis ik van anderen?

Valkuilen zijn te achterhalen door

Wat verwijten anderen mij vaak?
Wat doe ik als ik onder druk sta of gestrest ben?
Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf?

Uitdagingen zijn te achterhalen door

Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of doe ik te weinig?
Wat wensen anderen mij toe?
Waar heb ik bewondering voor?

Allergieën kun je achterhalen door

Welk gedrag (van anderen) heb ik een hekel aan, minacht ik, of word ik boos om?
Welk gedrag zou je bij jezelf verafschuwen?
Waar vinden anderen je te veel over opwinden?

Vragen om kernkwaliteiten te achterhalen
Anderen waarderen mij om…
Ik vind het heel gewoon om…
Anderen moedig ik aan om…
Van anderen eis ik dat…
In anderen stimuleer ik…

Vragen om valkuilen te achterhalen

Wat ik bij anderen relativeer is…
Anderen verwijten mij dat ik…
Ik rechtvaardig mijzelf in…
Ik krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd…
Onder druk verval ik soms in…

Vragen om uitdagingen te achterhalen

Ik mis in mijzelf…
Anderen wensen mij toe dat ik…
Ik ben wel eens jaloers (geweest) op…
Wat ik nodig heb om als mens meer compleet te zijn is…
Wat ik nodig heb om als mens meer in harmonie te zijn met mijzelf is…

Vragen om allergieën te achterhalen

In anderen minacht ik…
Anderen vinden dat ik relatiever moet aankijken tegen…
Ik word moedeloos…
Ik word woedend om…
Ik zou mijzelf verafschuwen als ik…
Bij anderen kan ik niet liegen…
Bron: www.nextarrow.nl
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Kernkwaliteiten en kernkwadranten voorbeeldenlijst
Hieronder vind je een lijst van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.
Kernkwaliteit

Valkuil

Allergie

Uitdaging

Aanpassingsvermogen

Onderdanigheid

Dictatoriaal

Initiatief

Analytisch

Gevoelsarm

Sentimenteel

Gevoelig

Behoedzaamheid

Besluiteloosheid

Onbezonnenheid

Slagvaardigheid

Behulpzaam

Opoffering

Egoïsme

Autonomie

Bescheidenheid

Onzichtbaarheid

Arrogant

Profileren

Betrouwbaar

Saai

Arbitrair

Innovatief

Bondigheid

Ongenuanceerd

Langdradig

Tact

Consequent

Star

Met alle winden meewaaien Flexibel

Creativiteit

Chaos

Bureaucratie

Discipline

Daadkracht

Drammerigheid

Passiviteit

Geduld

Diplomatie

Afstandelijkheid

Arrogantie

Confronteren

Empathie

Sentimenteel

Afstandelijkheid

Beschouwen

Enthousiasme

Impulsiviteit

Pessimisme

Realisme

Eerlijkheid

Botheid

Manipulatie

Tact

Flexibiliteit

Zwabberigheid

Dogmatisch

Standvastigheid

Gedrevenheid

Fanatisme

Passiviteit

Nuchterheid

Gedisciplineerd

Starheid

Chaos

Flexibiliteit

Geduldig

Passief

Drammerig

Daadkrachtig

Gehoorzaam

Slaafs

Eigenzinnig

Autonoom

Gereserveerdheid

Afstandelijkheid

Arrogantie

Zelfverzekerdheid

Gevoeligheid

Opgefokt

Kilheid

Gereserveerdheid

Gul

Verkwistend

Krenterig

Verstandig

Improvisatie

Chaos

Onverbiddelijkheid

Doeltreffendheid

Inlevingsvermogen

Opoffering

Nonchalance

Loslaten

Krachtig

Agressief

Passief

Terughoudend

Loyaliteit

Slachtoffergevoel/

Hoogmoed/ Oneerlijkheid

Zelfvertrouwen

Onderdanigheid
Luisteren

Passiviteit

Dominant

Assertiviteit

Nauwkeurigheid

Perfectionisme

Chaos

Flexibiliteit

Nuchterheid

Afstandelijkheid

Zweverigheid

Meelevendheid

Ontvankelijkheid

Afwachtend

Ongenuanceerdheid

Stelling nemen

Optimistisch

Naïviteit

Pessimisme

Alert

Overtuigen

Fanatiek

Laisser-fair

Hulpvaardig

Realisme

Onverschilligheid

Naïviteit

Openhartigheid

Rust

Traagheid

Opgefokt

Energiek

Stiptheid

Opgefokt

Gemakzucht

Relaxedheid

Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken

Slachtoffer

Hulp vragen

Verdraagzaamheid

Conflict vermijdend

Ongenaakbaarheid

Strijdlust

Vriendelijk

Braafheid

Genadeloosheid

Lef

Vrijgevig

Grenzeloos

Egoïsme

Grenzen stellen

Weloverwogen

Twijfelen

Arrogant

Zelfverzekerdheid

Zelfstandig

Eenzaam

Afhankelijk

Teamwerk

Zelfverzekerd

Arrogant

Middelmatig

Bescheiden

Zorgvuldig

Pietluttigheid

Nonchalance

Losheid

Zorgzaamheid

Betutteling

Onverschilligheid

Loslaten

Netwerk Volwassenen met Dyslexie – 12 november 2016 – Van struikelpunt naar kwaliteit

5

bron: www.patrickschriel.nl
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