Het fundament

EXPLORATIE

Na een aantal reacties op vacatures voor een fulltime baan ben ik
eindelijk uitgenodigd voor een gesprek. Eenmaal op de locatie
aangekomen voel ik toch wat zenuwen opkomen. Gelukkig word ik al
snel verwelkomd door de manager van het bedrijf. We geven elkaar een
hand en gaan zitten. We raken enthousiast aan de praat en het gesprek
gaat eigenlijk heel erg goed, totdat de persoonlijke vragen aan bod komen. Ik blokkeer wanneer het gaat over mijn toevoeging aan het bedrijf.
Ik herpak mezelf en laat mij vervolgens van mijn sterkste kant zien en geef
een gewenst antwoord op alle vragen die ik krijg. Na ruim een halfuur
sta ik weer buiten. Ineens overvalt mij het gevoel van paniek, angst en
hoofdpijn. Waarom heb ik eigenlijk gezegd dat ik heel flexibel ben?
Klopt het wel dat ik in dat grote kantoor met een groot team om mij
heen geconcentreerd kan werken? Ik ben bang dat ik eigenlijk helemaal
niet aan de verwachtingen kan voldoen. Ik weet nog van de vorige
baan dat ik het niet langer dan 2 maanden volhield omdat ik mij continu
moest aanpassen. Ik besluit om het bedrijf af te bellen en dat ik maar
weer opnieuw opzoek ga naar een baan die minder van mij zal vragen.

samenvatting
In deze exploratie heb ik onderzocht wat de kenmerken zijn bij jongeren
met AD(H)D. Uit dit onderzoek is gebleken dat jongeren met AD(H)D
moeite hebben met het opvolgen van hun gemaakte planning. Ik heb
onderzocht of het helpend kan zijn om hiervoor een tool te ontwikkelen.
Uit de resultaten bleek dat het focussen op zwakke eigenschappen die
bij AD(H)D horen, niet helpend gaan zijn om deze jongeren makkelijker
te kunnen laten meedraaien in de samenleving. Het is veel interessanter
om te kijken hoe de sterke eigenschappen die geassocieerd zijn met
AD(HD), zoals een hyperfocus, creativiteit en oplossingsgericht denken,
het meest tot zijn recht komen binnen een werkomgeving. Daarom heb
ik in een tweede stap gekeken naar de manieren waarop deze
eigenschappen op een duurzame manier ingezet kunnen worden op
de werkvloer. Uit dit onderzoek is gebleken dat de fundering eerst goed
moet zijn voordat de sterke eigenschappen tot zijn recht komen.
Deze fundering bestaat uit je veilig voelen binnen een bedrijf, volledig
jezelf kunnen zijn, en je vrij kunnen voelen. Met deze resultaten heb ik
een proof of concept ontworpen voor het testen van een matchingstool
tussen sollicitant en werkgever. Het uiteindelijke doel is om deze jongeren
middels het eindontwerp te kunnen helpen bij het vinden van een baan
waar ze op een duurzame manier hun kwaliteiten kunnen benutten.
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inleiding

aanleiding

DOELGROEP

In de afgelopen decennia is het aantal adhd-classificaties
en -behandeling explosief gestegen[1]. AD(H)D wordt gekenmerkt
door problemen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit.
Deze eigenschappen passen niet goed bij de eisen van onze
samenleving, waarin school en goede prestaties erg belangrijk zijn
geworden. Op school wordt er steeds meer rekening gehouden met
kinderen en studenten met AD(H)D. De kinderen krijgen meer
begeleiding en studenten kunnen bepaalde voorzieningen aanvragen.
Deze factoren vallen wel weer weg op het moment dat deze jongeren
moeten gaan werken. Daarbij is het zo dat de kenmerken van AD(H)D
steeds minder zichtbaar worden naarmate je ouder wordt, maar nog wel
aanwezig zijn. Dit levert weer problemen op met het zoeken van een
geschikte baan, een baan die echt bij jou past.

Werkzoekende jongeren tussen de 19 en 28 jaar.

PROBLEEMSTELLING
‘’Adhd’ers zijn notoire jobhoppers. Ze voelen dat er iets niet goed zit,
dus denken ze: ik heb de verkeerde baan, en ook de verkeerde
partner.” Door impulsiviteit hebben ze vaak de neiging het roer radicaal
om te gooien. Zo heeft de 53-jarige Harm de Vries, wel „honderd”
verschillende banen gehad[2].

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan er inzichtelijk gemaakt worden in welke mate
AD(H)D-kenmerken van invloed zijn op het functioneren van mensen
met AD(H)D, zodat je dit concreet bespreekbaar kan maken met je
werkgever, zonder de diagnose te benoemen?

DEELVRAGEN
•
•
•
•
•

Wat is AD(H)D?
Hoe kan de persoon met AD(H)D functioneren in een maatschappij
waar het draait om goede prestaties?
Zeg ik dat ik AD(H)D heb tijdens een sollicitatiegesprek?
Hoe zorg je ervoor dat je een baan krijgt die bij je past zonder te zeggen dat je AD(H)D hebt?
Wat kan er wel gezegd worden?

DOELSTELLING
In dit onderzoek ben ik mij gaan verdiepen in hoe jongeren met
AD(H)D zich aan kunnen passen zodat zij beter kunnen functioneren
binnen de eisen van de samenleving. Daarvoor ben ik mij gaan
verdiepen in de problemen die zich voordoen bij AD(H)D.
Het doel is om inzichtelijk te maken wanneer bepaalde zwakke maar ook
sterke eigenschappen tot uiting komen zodat ook jongeren met AD(H)D
makkelijk kunnen meedraaien op hun toekomstige vaste werkplek.
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positionering

methodiek

Op mijn 21e heb ik de diagnose ADD gekregen. Dit was voor mij een
verklaring voor mijn oneindige zoektocht naar wat ik kan en wil. Ik vond
het moeilijk om bij prestatiegerichte omgevingen te bepalen waar ik
open over moest of kon zijn. Ik wilde mijn grenzen aan kunnen geven
zonder veeleisend over te komen. Ik wilde open zijn zonder mezelf
onnodig kwetsbaar op te hoeven stellen. Ik heb altijd erg behoefte
gehad aan praktische hulpmiddelen die mij inzicht geven in wat mij zou
helpen en hoe ik dit kan aangeven zonder dat dit in mijn nadeel zou
werken. Deze twijfels namen toe wanneer ik naar de functie-eisen keek
die bij de vacatures stonden. Ik voelde mij spontaan incapabel en
begon enorm te twijfelen aan mijn vaardigheden. Dat gevoel was
overigens niks nieuws, gezien het feit dat faalangst ook een bekend
gevolg is van AD(H)D. Toch denk ik dat mensen met AD(H)D ook juist
talenten hebben die nog weinig aan bod komen. Als we de focus
kunnen verleggen van de beperkingen naar de mogelijkheden, zouden
we dan niet een veel inclusievere werkomgeving creëren, ongeacht
diagnoses? Ik vind dat het tijd is voor een nieuwe manier van solliciteren.

Deskresearch
Er is veel te vinden in de literatuur over AD(H)D. Door gebruik te maken
van deskresearch kan ik een breed beeld ontwikkelen van de
wetenschappelijke onderbouwing van de diagnose. Bovendien kan dit
type onderzoek gebruikt worden om inzicht te krijgen in hoe mensen met
de diagnose het ervaren om AD(H)D te hebben. In dit onderzoek heb ik
gebruik gemaakt van verschillende deelvragen die betrekking hebben
op de onderzoeksvraag en ontwerpvraag.

Ik heb door dit onderzoek geleerd dat AD(H)D niet per se een blokkade
hoeft te zijn en dat het juist in mijn voordeel kan werken. Het is wel
belangrijk dat de omstandigheden goed zijn, anders komen die
kwaliteiten niet naar boven.

Vragenlijst
In dit onderzoek heb ik twee vragenlijsten afgenomen om een breder
beeld te krijgen wanneer en in welke mate AD(H)D kenmerken van
invloed zijn op het functioneren.
Interview
Om een goed beeld te krijgen waar de problemen zich nou precies
afspelen bij het zoeken van een gepaste baan voor mensen met de
diagnose, heb ik een interview afgenomen bij een jobcoach
gespecialiseerd in werkzoekenden met AD(H)D.
Prototype testen
Tijdens het onderzoek heb ik verschillende testen uitgevoerd bij de
doelgroep. Deze waren doorslaggevend voor de richting van het
onderzoek en de ontwerpvraag.
Proof of Concept
Na het aanscherpen van het concept door middel van de testen heb ik
een prototype uitgezet van het uiteindelijke concept.
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onderzoek

deskresearch

interview

Wat is AD(H)D?
AD(H)D is een aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen
van de hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen zich moeilijk kunnen
concentreren en snel afgeleid zijn (aandachtsproblemen), ondoordacht
beslissingen nemen en te snel tot actie overgaan (impulsiviteit) en
lichamelijk overactief zijn of zich altijd onrustig voelen (hyperactiviteit).
ADHD zonder hyperactiviteit werd vroeger ook wel ADD genoemd[3].
Deze kenmerken kunnen weer tot problemen leiden in het presteren op
sociaal gebied, op school of op het werk[4].

Faalangst en solliciteren
Om de doelgroep makkelijker te kunnen bereiken en de prototypes uit te
kunnen testen heb ik in dit onderzoek contactmomenten met Bep.
Bep is een jobcoach voor jongeren met autisme en AD(H)D. Zo vertelde
ze mij in een interview die ik heb afgenomen bij haar, dat jongeren met
AD(H)D vaak heel veel kwaliteiten hebben, deze komen echter alleen
naar voren in bepaalde omstandigheden.

Hoe kan de persoon met AD(H)D functioneren in een samenleving die
steeds meer van de werknemer vraagt?
Om goed te kunnen presteren op je werk of school is het belangrijk dat je
geconcentreerd een taak kunt uitvoeren en bedachtzaam een
beslissing kunt nemen. Gelukkig wordt er tegenwoordig al meer rekening
gehouden op scholen voor kinderen en jongeren met AD(H)D.
Deze ondersteuning valt echter helemaal weg zodra zij moeten
solliciteren voor hun eerste vaste baan. Om deze jongeren hierop voor te
bereiden is er in dit onderzoek gekeken naar manieren om de
taakprestatie van mensen met AD(H)D te verbeteren middels proactief
plannen. Dit zou hen kunnen helpen om beter te presteren in
hun toekomstige baan. Uit de resultaten van de prototypes bleek
dat jongeren met AD(H)D geen behoefte hebben aan nog een
planningstool (zie bijlage 1: onderzoeksfase1).

‘‘Jongeren met AD(H)D hebben vaak heel veel
kwaliteiten, deze komen echter alleen naar voren
in bepaalde omstandigheden’’

Drie andere jongeren met AD(H)D gaven weer aan dat het plannen zelf
niet per se het probleem is, maar meer de uitvoering van die planning
(zie bijlage 2: vragenlijst plannen). Werken volgens een structuur en een
planning is nou eenmaal niet de sterkste kant van mensen met
AD(H)D. Om daar dan de focus op te leggen is niet helpend. Dit leverde
een belangrijk inzicht op: om mensen met AD(H)D goed te laten kunnen
functioneren moet er niet gekeken worden naar deze ‘’problemen’’.
Het zou beter zijn als de nadruk komt te liggen op het zichtbaar
maken van situaties waarin bepaalde zwakke maar ook sterke
eigenschappen tot uiting komen, zodat ook jongeren met AD(H)D
makkelijk kunnen meedraaien op hun toekomstige vaste werkplek.

(Bep, jobcoach AD(H)D)

Helaas is het bereiken van die plek, waar alle kwaliteiten benut kunnen
worden, een hele opgave. Een veelvoorkomend probleem voor mensen
met AD(H)D is namelijk de angst om te falen. Deze angst zorgt ervoor dat
je blokkeert bij kritische vragen tijdens het gesprek, omdat je bang bent
om niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Dit kan ervoor zorgen
dat het moeilijk is om je grenzen te bewaken of om bij jezelf blijven,
waardoor het kennismakingsgesprek moeilijker verloopt.
Dit vergroot weer de kans dat de persoon op een verkeerde werkplek
terecht komt en alweer snel stopt.
Los van een eventuele AD(H)D-diagnose, is de lijst aan functie-eisen die
tegenwoordig aan werkzoekenden wordt gesteld al een reden om in
de paniek te schieten, zo vertelt Bep: “Mensen ervaren dan al per direct
angstgevoelens en benaderen het bedrijf niet eens, terwijl jij het
misschien wel bent die het bedrijf zoekt”.
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deskresearch
Vacatures ten opzichte van vroeger
In alle vacatures worden er gemiddeld hogere eisen gesteld over de
jaren heen. Niet alleen de vraag naar hard skills is toegenomen, ook de
vraag naar soft skills is flink gestegen [5]. Het is wel altijd al zo geweest dat
jij je goede kanten moet laten zien op een sollicitatiegesprek, alleen dat
lijkt nu haast onmogelijk als je aan de eisen wilt voldoen, laat staan als je
dan nog moeite hebt om je eigen behoeften en grenzen uit te spreken.
Zeg ik dat ik AD(H)D heb tijdens een sollicitatiegesprek?
Moet je dan wel eerlijk zijn over een eventuele diagnose die mogelijk
invloed heeft op jouw functioneren binnen het bedrijf? Dit is een
persoonlijke keuze. Sommige mensen kiezen ervoor om hun diagnose
niet te vertellen tijdens een sollicitiatiegesprek. Dit is omdat ze al weten
dat het voor die functie niet belemmerend gaat zijn, of ze weten niet dat
ze aanpassingen nodig hebben voordat ze in de werkomgeving zitten
[6]. Mensen zijn ook bang dat ze in een uitzonderingspositie komen
(zie tabel uitzonderingspositie). Ze zijn bang dat ze een uitzondering zijn
op de rest, waardoor ze zich niet gelijkwaardig voelen. Het is dus niet de
bedoeling dat er allerlei aanpassingen worden gedaan om de persoon
met AD(H)D te accomoderen, maar dat de persoon op de juiste plek
terecht komt, waar al aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Tabel:
Welke AD(H)D kenmerken zouden in aanmerking kunnen komen
voor een uitzonderingspositie:
•
•
•
•
•
•

Het wordt door de vingers gezien als jij fouten hebt gemaakt
Collega’s moeten bereid zijn om een uitleg te herhalen
Je mag later op je werk aankomen
Je krijgt kleiner opgestelde deadlines
Je hebt recht op een prikkelarme kamer
Vaker pauzes nemen om te kunnen bewegen

Het psychologie magazine adviseert niet te makkelijk te zijn met het
benoemen van je diagnose. 65% van de geïnteviewde leidinggevenden
geven aan dat ze iemand liever niet aannemen wanneer sollicitanten
open zijn over hun psychische klachten. Ze zijn bang dat ze iemand
aannemen waar ze niet op kunnen rekenen. Echter, 52% van de
geinterviewden had juist positieve ervaringen met personeelsleden die
last hebben van psychische klachten [7].

‘‘65% van de geïnteviewde leidinggevenden
geven aan dat ze iemand liever niet aannemen
wanneer sollicitanten open zijn
over hun psychische klachten’’
(Psychologie Magazine)

Wat kan er wel gezegd worden?
Wat je zegt op een gesprek hangt vaak af van het soort bedrijf. Over het
algemeen is het belangrijk dat je in een vroeg stadium gaat afstemmen.
Het advies is om, áls je open wilt zijn, vooral te praten over wat je nodig
hebt om je werk goed te kunnen doen: “Laat het over werkdruk gaan,
over rust of uitdaging, over grenzen en wensen. Het is niet altijd nodig om
daar labels of diagnoses bij te laten vallen” [7].
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vragenlijst

Prototype

Kenmerken van AD(H)D binnen een werkomgeving
Om inzicht te krijgen in welke mate AD(H)D kenmerken van invloed zijn
op het functioneren binnen een werkomgeving, heb ik een vragenlijst
uitgezet bij jongeren met AD(H)D. Een aantal antwoorden hiervan zijn te
vinden in bijlage 3. De uitkomsten van de vragenlijst zijn onderverdeeld in
drie categorieën:

Tool voor het zichtbaar maken van AD(H)D kenmerken
De kaartjes worden als tool gebruikt om aan te geven wat je sterke en
zwakke eigenschappen zijn, en wat jou zou kunnen helpen in moeilijke
situaties. Dit prototype is uitgetest in een geënsceneerd
sollicitatiegesprek.

•
•
•

Sterke eigenschappen (oranje)
Zwakke eigenschappen (blauw)
Helpende factoren (paars)

Deze categorieën zijn uitgewerkt in kaarten van bijlage 4.
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Resultaten prototype
Uit het prototype bleek dat het gebruik van gesprekskaarten zorgden
voor een gevoel van ongelijkwaardigheid tussen de sollicitant en de
werkgever versterkte. Door het gebruik van de kaarten werd het gesprek
al snel heel persoonlijk op verschillende vlakken. Hierdoor komt de
nadruk te liggen wat de sollicitant niet goed kan. Aangezien de
werkgever op dat moment niet aan hoeft te geven waar hij niet goed in
is, maar de sollicitant wél beoordeelt op zijn/haar kunnen, zorgt dit voor
een ongelijkwaardig gesprek.

Inzicht: sollicitatiegesprekken voelen niet gelijkwaardig
In een sollicitatiegesprek is er per definitie sprake van een
machtsverhouding. De werkgever is de baas, de werkzoekende is op
zoek naar iets wat hij/zij hem mogelijk kan geven. Dit wordt versterkt
wanneer de werkgever een vraag stelt waar je niet snel een antwoord
op hebt, of als jij twijfels over uitspreekt, zoals wanneer je vertelt dat je in
sommige dingen niet zo goed bent door je AD(H)D.
Dit voelt ongemakkelijk en wil je vermijden, daarom voelen mensen met
AD(H)D soms een barrière om eerlijk te zijn in het gesprek.

Het gebruik van de kaarten tijdens een sollicitatiegesprek versterkt de
ongelijkwaardigheid, waardoor de sollicitant zich weer kleiner kan voelen
ten opzichte van de werkgever. De kaarten zouden wel gebruikt kunnen
worden als voorbereiding op het sollicitatiegesprek om zo een goed
beeld te krijgen van je belangrijkste persoonlijke eigenschappen.

De kaartjes werkten deze machtsverhouding onverwachts nog verder in
de hand. De sollicitant stelt zich open en moet zijn/haar
zwakke kanten tonen, terwijl de werkgever dit niet hoeft te doen.
Dat voelt scheef. Het machtsverschil wordt kleiner als de sollicitant het
gevoel heeft dat hij/zij zich kan bewijzen als geschikte kandidaat.
Het komt er dan weer op neer dat je alleen je sterke kanten benoemt
om zo een gelijkwaardige verhouding te krijgen. Eigenlijk zou de
werkgever zichzelf ook wat meer open moeten stellen. Het zou
lucratiever zijn om gedetailleerde en realistische informatie te geven over
de werksituatie, zodat de sollicitant beter kan toetsen of deze functie
bij hem/haar past (zie bijlage 5: machtsverhouding).
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Conclusie onderzoek
De eisen voor een baan zijn gestegen ten opzichte van vroeger. Er wordt
verwacht dat je jezelf goed positioneert. Door de noodzaak om ‘jezelf te
verkopen’ kunnen mensen met AD(H)D het gevoel krijgen dat ze zich
anders moeten voordoen dan ze zijn, waardoor ze minder goed bij
zichzelf blijven. Voor de werkzoekende met AD(H)D is het belangrijk dat
hij/zij op een plek terecht komt die meteen goed bij de persoon past.
Dit betekent dat de persoon juist de kwaliteiten die AD(H)D met zich
meebrengt kan inzetten, in plaats van enkel te hoeven compenseren
voor de dingen waar hij/zij door de aandoening minder goed in is. Dit
verkleint de kans dat de persoon met AD(H)D abrupt moet stoppen met
een nieuwe baan omdat hij/zij zich niet thuis voelt in de functie. Het is
echter niet aan te raden om je diagnose bij het sollicitatiegesprek of
daarna te benoemen. Dit is om een uitzonderingspositie te voorkomen.
Het expliciet benoemen van de kenmerken die bij AD(H)D horen is ook
niet aan te raden omdat dit de machtsverhouding tussen de werkgever
en sollicitant alleen maar vergroot.
Voor het ontwerp is het daarom belangrijk dat er een tool wordt
ontwikkeld die werkgevers en sollicitanten in een gelijkwaardige positie
brengt. De werkgever wil immers ook iemand in het team die er tussen
past en niet al na een aantal maanden verdwenen is.
Om het vervelende gevoel van ‘’jezelf te moeten verantwoorden’’ weg
te nemen moet er iets ontworpen worden waarbij beide partijen op een
eerlijke manier laten zien wat ze te bieden hebben.
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conceptualisatie

ontwerpvraag

ontwerpcriteria

Hoe kan de fundering van de sollicitant en de werkgever zodanig aan
elkaar gelinkt worden zodat er vroegtijdig een match kan ontstaan om
zo een uitzonderingspositie en vroegtijdig ontslag te voorkomen?

De tool moet:
• Opties aanreiken waarin je kan kiezen wat jij nodig hebt om je werk
goed te kunnen doen.
• Werkdruk, rust, uitdaging, grenzen en wensen moeten inzichtelijk en
bespreekbaar worden tussen de sollicitant en werkgever
• Moet de sollicitant bewust laten worden van haar/zijn eigen wensen
binnen een werkplek. De werkgever eerlijk zijn over de werkdruk, rust,
uitdaging, grenzen en het behandelen van de wensen van de werknemer.
• De match moet ontstaan op basis van het fundament
• Ook gebruikt kunnen worden voor mensen zonder de diagnose
AD(H)D
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proof of concept
Om antwoord te geven op de ontwerpvraag heb ik een kaartenspel
bedacht. In dit kaartenspel gaan de werkgever en sollicitant opzoek
naar de kaarten die matchen. Op de kaarten staan willekeurige
eigenschappen over werkdruk, rust, uitdaging en wensen (zie bijlage 6:
kaarten poc). Deze eigenschappen zijn mede gebaseerd op de
resultaten van de vragenlijst over de AD(H)D kenmerken die van invloed
zijn op het functioneren binnen een werkomgeving.
Voordat beide partijen het gesprek in gaan, moeten de kaarten per
categorie gerangschikt zijn op een klasse van 1 t/m 5. Vervolgens leggen
de werkgever en sollicitant beiden de kaarten op tafel. Ze beginnen bij
de belangrijkste categorie en gaan door totdat alle overeenkomende
kaarten uit gesorteerd zijn. Aan de hand van de overeenkomende
kaarten begint het gesprek.

Resultaten
Het kaartenspel is uitgevoerd door 2 cliënten van de jobcoach.
Uit de resultaten bleek dat er 4 kaartjes waren die door beide cliënten in
categorie 5 (zeer belangrijk) en 4 (belangrijk) werden ingedeeld.
Dit waren de volgende kaartjes:
•
•
•
•

je veilig en geborgen voelen
jezelf kunnen zijn
informeel kunnen gedragen
vrij waar en wanneer je werkt

De jobcoach gaf aan dat deze begrippen als fundering kunnen worden
gezien voor passend werk voor jongeren met AD(H)D. Deze 4 kaarten
zouden daarom het belangrijkst moeten zijn als match voor een functie.
Als deze fundering goed is, is er meer ruimte voor de sterke kanten en
ontwikkeling van skills.
De cliënten gaven aan dat ze het een fijn idee zouden vinden als ze
een bepaalde zekerheid over deze 4 punten kunnen krijgen voordat
ze beginnen bij een nieuwe baan. Deze zekerheid geeft vertrouwen en
verlaagd het gevoel van angst.
Een belangrijk inzicht bij het testen van de kaarten set was een
situatie waarin er geen enkele overeenkomst was in de kaarten die
werden opgelegd door de werkgever en werknemer.
Op die manier kon er geen gesprek ontstaan.
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Conclusie PoC
Bedrijven maken nu gebruik van een sollicitatieproces waarmee ze een
kandidaat uitselecteren waarvan ze nog maar moeten zien of die
daadwerkelijk aan de verwachtingen en eisen kan voldoen. Dit komt
omdat er eerst vanuit het bedrijf gekeken wordt of de kandidaat een
geschikte match is. Daarna wordt gekeken naar de individuele skills en
persoonlijkheid van de kandidaat. Pas wanneer de kandidaat
uitgekozen wordt en werkzaam is binnen het bedrijf, wordt er
ondervonden of de fundering wel goed is voor de werknemer.
Met andere woorden: beide partijen merken pas heel laat
of de werknemer wel ‘op z’n plek zit’.
Uit de PoC blijkt dat het juist andersom zou moeten zijn. Kandidaten
zouden niet moeten worden overwogen vanuit de harde functie-eisen
die vanuit een bedrijf worden gesteld, maar eerst moeten matchen op
het fundament. Op die manier kunnen zowel de werkgever als
werknemer het basisvertrouwen ervaren dat nodig is voor het aan het
licht brengen van skills en persoonlijkheid, en daarmee het bedrijf helpen
om de uiteindelijke doelen te bereiken.

Past dit bij het bedrijf?

Persoonlijkheid en skills

Fundering
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conclusie onderzoek en poc

proof of concept

Er dient een tool te worden ontwikkeld die de werkgevers en sollicitanten
met elkaar matcht op de fundamentele voorwaarden. Voor de sollicitant
is dit wat hij/zij het meest nodig heeft om goed te kunnen presteren op
het werk. Voor de sollicitant met AD(H)D is dat meestal:

De werknemer moet bepalen wat het fundament van het bedrijf is.
Ook is het belangrijk dat het matchingsproces plaatsvindt alvorens het
daadwerkelijke sollicitatiegesprek . Op die manier worden enkel de
werkgevers en sollicitanten die overeenkomstige eisen stellen aan het
fundament van een werkomgeving gematcht. Op basis van deze match
gaan beide partijen onbevooroordeeld en met vertrouwen het gesprek
in, en kunnen zij elkaar leren kennen zonder dat de ze zich genoodzaakt
voelen zich anders voor te doen dan ze zijn.

•
•
•
•

je veilig en geborgen voelen
jezelf kunnen zijn
informeel kunnen gedragen
vrij waar en wanneer je werkt

Als de tool alleen voor mensen met AD(H)D zou worden ingezet wordt er
een uitzonderingspositie gecreëerd. Daarom is het van belang dat de
toepassing breed wordt ingezet. Elke werknemer is gebaat bij het
creëren van een fundament voor een prettige werkomgeving.
Voor mensen met AD(H)D is deze fundering extra belangrijk.

Ik wil mij informeel kunnen
gedragen

Ik wil mij geborgen voelen
tijdens het werken

Ik wil dat ik mij veilig voel
zodat ik meer van mezelf
kan laten zien

Ik wil vrij zijn waar
en wanneer ik werk
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eindontwerp

proof of concept

Het matchingproces moet plaats kunnen vinden alvorens het
sollicitatiegesprek. Om een goede match te vinden zonder dat er al
sprake is van een ontmoeting, moet er anoniem gematch worden.
Dit kan het best via een systeem die een match creëert op het
ingevoerde fundament, persoonlijkheid en skills.
Daarom kies ik voor een applicatie die dit concept uitwerkt.
Het concept wordt in twee delen uitgewerkt, een voor de sollicitant
en een voor de werkgever.

Uiteindelijke doel
De functie-eisen van vacaturesites zoals Indeed zouden verwijderd
moeten worden. Dit is belangrijk om zo te voorkomen dat
de werknemer zich aan gaat passen aan de functie-eisen.
De werkgever krijgt zo een eerlijk beeld over wie hij tegenover zich heeft.
Dit is ook belangrijk zodat de werknemer bij zijn/haar normen en
waarden blijft, eerlijk is over zijn kwaliteiten en voorkomt op een
verkeerde plek terecht komen. De verwachtingen moeten als het waren
matchen met elkaar.Idealiter zou middels deze tool het opnoemen van
functie-eisen op een vacature overbodig moeten maken. Dit doel zou
bereikt kunnen worden door het spelen van het spel: Het Fundament.
Het fundament zou ervoor moeten zorgen dat de werkgever bewuster
eisen stelt en zo voorkomt dat de werkzoekende zich aan gaat passen
aan deze functie-eisen en zo niet aan de verwachtingen kan voldoen.
De werkzoekende gaat met meer vertrouwen het sollicitatie gesprek in
omdat hij/zij al gematcht is op basis van het fundament.
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evaluatie
Persoonlijk proces
Het exploreren van een mentaal probleem vond ik een grote uitdaging.
Het was soms lastig om concreet te maken welk element hiervan
onderzocht kon worden. Daarbij heb ik zelf last gehad van mijn ADD,
ik vond het moeilijk om helderheid te creëren in mijn exploratie en
onderzoeksvraag. Ik had veel ideeën bij dit probleem, maar wist niet zo
goed hoe ik die kon omzetten naar een prototype wat meteen bruikbare
testresultaten gaf. Ik heb geleerd dat dit ook niet altijd hoeft en dat
simpele inzichten ook waardevol kunnen zijn. Bovendien heb ik geleerd
dat ik juist mijn sterke kanten in kon zetten om tot de kern van het
probleem te komen. Mijn intuïtie vertelde mij bijvoorbeeld dat er ergens
een frictie zat. Ik had deze exploratie nodig om te pinpointen wat dat
nou precies was. Ik ben blij dat ik dit gevoel heb gevolgd want dat heeft
tot een resultaat geleid wat ik voorafgaand aan het onderzoek
niet had gedacht.
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bijlage

bijlage 1: onderzoeksfase 1
Prototype 1: het ischatten van tijd van dagelijkste taken

Prototype 2: de prioriteit van verschillende dagelijkse taken

Opdracht
Om te achterhalen hoe ik zelf om ga met tijd en prioriteit heb ik twee
verschillende prototypes uitgezet. De eerste is een paper prototype
waarbij ik dagelijkse taken probeer in te schatten op gemiddelde tijd die
ik aan een bepaalde taak besteed.

Opdracht
om te achterhalen wanneer welke taak prioriteit heeft bij de doelgroep,
heb ik dit prototype uitgezet. Het wiel geeft de verschillende taken weer
waarop de persoon een inschatting moet maken op de urgentie van de
desbetreffende taak. Dit prototype is uitgevoerd door persoon zonder
AD(H)D en door mezelf.

Resultaat
Het inschatten van verschillende dagelijkse taken ging goed. Dit kwam
overeen met de werkelijke tijd die ik besteed per taak.

Resultaat
Bij de uitvoering kwam ik erachter dat ik mijn handen en voeten bij elke
taak op blauw zette (kan ook morgen gedaan worden). De andere
deelnemer zonder AD(H)D plaatste vaker de handen en voeten op
rood(moet nu gedaan worden) of geel (straks eventjes doen).
Hieruit kan ik concluderen dat ik meer last heb van uitstelgedrag dan
iemand zonder AD(H)D.
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Prototype 3: de benodigdheden en tijd van verschillende
dagelijkse taken

Resultaten
• Het was moeilijk te bepalen wat de benodigdheden zijn bij bijv. het
doen van boodschappen omdat dit afhankelijk is van de situatie,
welke winkel en wat je nodig hebt.
• Hiervoor zou dus iedere taak elke keer apart geregistreerd moeten
worden om zo een overzicht te krijgen wat je nodig hebt en dus niks
meer vergeet.
• Het invullen van ieder taak opnieuw veel te veel tijd kost waardoor
dit geen tool kan zijn voor mensen met AD(H)D omdat dit dan ook
vergeten zal worden.
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bijlage 2: vragenlijst 1
4 antwoorden uit de vragenlijst: Planvaardigheden bij mensen
met AD(H)D

Conclusie onderzoeksfase1
• Van planning tool naar het bespreekbaar maken van AD(H)D kenmerken
• Niet de focus wil leggen op het verbeteren van een zwakke eigenschap maar het zichtbaar maken wanneer bepaalde zwakke maar
ook sterke eigenschappen zich tot uiting komen
Doel
• Inzicht krijgen in persoonlijke AD(H)D gerelateerde sterke en zwakke
eigenschappen
• Toegankelijk maken om dit inzicht bij je werkgever en/of collega’s
bespreekbaar te maken
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bijlage 3: vragenlijst 2
9 antwoorden uit de vragenlijst: AD(H)D kenmerken van invloed op het
functioneren binnen een werkomgeving
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bijlage 4: kaarten
Eigenschappen kenmerkend voor AD(H)D
• Sterke eigenschappen (oranje)

Ik haal er
alles uit wat
erin zit

Ik kan mensen
motiveren en
opvrolijken

Ik denk in
oplossingen
voor een ander
en voor mezelf

Ik ben
ambitieus

Ik ben een
empatisch
persoon

Ik kan mij lang
concentreren
als ik iets
interessants
vind

Ik leg snel
verbanden en
connecties

Ik ben creatief
en ik denk in
beelden

Ik kan snel
nieuwe
oplossingen
bedenken

Ik heb originele
ideeën
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bijlage 3: kaarten
Eigenschappen kenmerkend voor AD(H)D
• Helpende factoren (paars)

Het helpt mij als ik
een
koptelefoon opzet

Het helpt mij als ik
soms aangemoedigd word

Het helpt mij als ik
een
goede planning heb
en ik dit kan vergelijken met een
planning van een
collega

Het helpt mij als ik
kleine
uitdagingen krijg
binnen deze functie

Het helpt mij als de
druk er vanaf kan
worden
genomen

Het helpt mij als ik
korte
pauzes kan
nemen

Het helpt mij als
mensen om mij
heen op de hoogte
zijn van mijn
angstklachten

Het helpt mij als ik
alleen
afhankelijk ben van
mensen die ik goed
ken

Het helpt mij als iemand mij adviseert

Het helpt mij als ik
even de tijd krijg
wanneer ik een
beslissing moet
nemen
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bijlage 3: kaarten
Eigenschappen kenmerkend voor AD(H)D
• Zwakke eigenschappen (blauw)

Ik presteer
onder mijn
niveau als er
teveel
deadlines zijn

Ik presteer
onder mijn
niveau als er
teveel afleiding
om mij heen is

Ik presteer
onder mijn
niveau
wanneer ik
meerdere
taken heb
lopen

Ik presteer
onder mijn
niveau
wanneer ik
vermoeid ben

Ik heb last van
onrust
wanneer ik op
teveel
verschillende
locaties moet
zijn

Ik heb last van
onrust
wanneer ik
geen overzicht
heb in mijn
taken

Ik heb last van
onrust
wanneer ik te
lang alleen ben

Ik heb last van
onrust
wanneer er
teveel van
mij gevraagd
wordt

Ik heb last van
angstklachten
wanneer ik snel
afgeleid word
in grote
ruimtes

Ik heb last van
angstklachten
als mensen
mijn gedrag
niet begrijpen
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bijlage 5: machtsverhouding
Script geënsceneerd sollicitatie gesprek
X = interviewer

O= sollicitant

Intro
X hoi, kan je mij horen
X welkom, we moeten dit gesprek even online
doen gezien de afstand
X Ik dacht, misschien kan ik beginnen met uhm
even iets te vertellen over ons bedrijf. Dan weet je
een beetje wie wij zijn en waar we voor staan
O ja graag
X Ons bedrijf heet ‘’Wij Eindhoven’’, heb je hier al
eens van gehoord?
O nee eigenlijk niet
X wij zijn eigenlijk een stichting maar zijn begonnen
in opdracht van de gemeente. We ondersteunen
mensen op participatie en inkomen. Dat is best
wel breed. We kijken hoe we mensen kunnen
helpen met reintegratie maar helpen ook op het
gebied van wonen.
X voor ons bedrijf maken we gebruik van een
participatieplatform, en dit is in 2020 opnieuw
vormgegeven. Daar hebben we al een flinke slag
in gemaakt. Dit vooral op technisch vlak dus qua
vormgeving moet er nog het een en het ander
gedaan worden.
X We zijn daarom opzoek naar iemand die hier
verstand van heeft en dit ook als persoonlijke opdracht ziet om dit beter aan te laten sluiten
X We zoeken dus eigenlijk iemand die daar zelfstandig mee aan de slag kan gaan.
O Oke
X Kan jij misschien iets vertellen over jezelf?

Introductie kaarten
O ik vroeg mij wel af in wat voor omgeving jullie
werken voordat we verder gaan?
X wij werken met flexplekken met een kantoortuin
die opzich wel rustig is. We hebben dus geen
vaste werkplekken we proberen daardoor communicatie te stimuleren. Het kan daarddoor wel
wat drukker zijn.
O Ah oke.. Ja voor mij is dat wel belangrijk want
ik raak anders snel afgeleid. Ik wil dan wel graag
werken met een koptelefoon
X we zoeken eigenlijk wel een beetje iemand die
zelfstandig aan de slag kan gaan.
X Zie jij jezelf daarin?
O ja zeker, ik werk graag alleen
O ik heb nog wat kaartjes meegenomen waarop
mijn sterke en zwakke eigenschappen verwoord
staan
O een daarvan is dat ik graag zelfstandig werk
X Oke,.. goed voorbereid
O Een ander kenmerk van mij is dat ik out-of-the
box denk maar ik heb wel wat begeleiding en
structuur vanuit het bedrijf nodig anders raak ik
het zicht op mijn planning kwijt (laat kaartje zien)
X oke,. Ja we zoeken eigenlijk wel iemand die
zelfstandig gestructureerd kan werken en er vol
voor wilt gaan

Kritische vragen
X Ik vroeg me ook af waarom je precies op deze
vacature hebt gesolliciteerd?
O omdat ik ervaring heb met UX en ik met creatieve nieuwe ideeën werk
O ik vind het wel belangrijk dat ik af en toe aangemoedigd word (paars kaartje)
X Hoe zie je dat dan voor je? Dat er af en toe
iemand op je deur klopt?
O ja wel dat ik altijd op iemand kan terugvallen
X ja dat kan, maar we verwachten wel dat je hier
zelf mee komt
O ja dat snap ik
X ik hoor wel wat dingetjes waardoor ik mij afvraag of dit wel bij ons bedrijf zal passen
X Stel we hebben een deadline en het lukt niet,
hoe ga je daar mee om?
O Ik kan niet zo goed onder druk presteren
(blauw kaartje) als het perfect moet. Als jullie
redelijk snel tevreden zijn dan kan ik daar juist snel
en lang aan werken door mijn hyperfocus (oranje
kaartje)
X Oke, ja we hebben altijd wel iemand die je aan
kan spreken daarvoor
X Ik denk wel dat het nogmaals belangrijk is dat
je zelf die hulp gaat vragen
X In deze rol is het belangrijk dat je zelf aan de
bel trekt, we kunnen namelijk niet steeds gaan
checken hoe het met je gaat

Jezelf voorstellen
O ja tuurlijk. Ik ben reeds afgestuurd van de opleiding CMD en ik heb affiniteit met UX en gebruikerservaringen
X ‘’knikt ja’’
O ik kom uit de buurt van Eindhoven en ik zag
jullie vacature online staan

Afsluiting
X Oke dan gaan we het hier bij laten. Ik ga in beraat met mijn collegas en dan laat ik je komende
week iets horen.
O ja bedankt
X dankjewel
X

O
X
O

O
X
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bijlage 6: kaarten poc

HANDLEIDING
Stap 1:
Verdeel iedere categorie kaarten in een klasse volgorde
van 1 t/m 5
Categorie kaarten:
SOCIAAL
CONTEXT
HARD SKILLS
MOTIVATE/ DRIJFVEER

Klasse kaarten:
1= niet belangrijk
2= enigzins belangrijk
3= redelijk belangrijk
4= belangrijk
5= zeer belangrijk
Iedere klasse moet een gelijk aantal kaarten hebben (8).
Stap2:
Leg de gerangschikte kaarten op tafel samen met
de kaarten van de sollicitant.
Stap3:
Match de kaarten die overeenkomen van elke klasse,
start aan hierover het gesprek.
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bijlage 3: kaarten
Kaarten sollicitant
Categorie: sociaal

Ik kan goed communiceren
en interactie aan gaan met
anderen

Ik heb het vermogen om
nieuwe dingen te bedenken
en/of te maken

Ik kan mij inleven in de
behoeften, ideeën en
emoties van een ander

Ik ben iemand die goed is
in het samenwerken binnen
een groep van mensen

Ik wil dat ik mij veilig voel
zodat ik meer van mezelf
kan laten zien

Ik ben rustig
en bedachtzaam

Ik heb een goed gevoel
voor wat anderen willen of
denken

Ik kan goed tegen kritiek

Ik kan goed knopen
doorhakken

Ik wil altijd overal
de beste in zijn
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bijlage 3: kaarten
Kaarten sollicitant
Categorie: context

Ik wil mij informeel kunnen
gedragen

Ik wil mijn eigen
kantoor hebben

Ik wil vaste werktijden

Ik wil vrij zijn waar
en wanneer ik werk

Ik werk het liefst volgens een
bepaalde structuur

Ik wil thuis
kunnen werken

Ik wil dat er genoeg
begeleiding is

Ik kan het best zelfstandig
kan werken

Regels geven mij rust

Ik werk het liefst in
een groot team
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bijlage 3: kaarten
Kaarten sollicitant
Categorie: hard skills

Ik werk graag
met Photoshop

Ik werk graag met
Illustrator

Ik werk graag met
Figma/XD

Ik werk graag met
graag met
3D programma’s
Illustrator

Ik werk graag met
Indesign

Ik werk graag met een
camera

Ik werk graag met
Premiere Pro

Ik werk graag met HTML/CSS

Ik werk graag
met Excel

Ik werk graag
met Wordpress
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bijlage 3: kaarten
Kaarten sollicitant
Categorie: motivatie/ drijfveer

Ik vind duurzaamheid
belangrijk

Ik werk altijd in
een snel tempo

Ik wil mij geborgen voelen
tijdens het werken

Ik wil ontspannen
kunnen werken

Ik hou van orde
en zekerheid

Ik ben erg
doelgericht

Ik vind veel
verdienen is voor
mij belangrijk

Ik wil carriere kunnen maken

Ik wil ruimte krijgen voor
zelfontwikkeling

Ik vind humor binnen het
bedrijf belangrijk
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bijlage 3: kaarten
Kaarten werkgever
Categorie: hard skills

Voor deze functie moet
er goede communicatie
en interactie met anderen
uitgevoerd worden

Voor deze functie moet je
het vermogen hebben om
nieuwe dingen te bedenken
en/of te maken

Voor deze functie moet je
goed kunnen
inleven in een ander

In deze functie moet er veel
samengewerkt worden in
een groep van mensen

In deze functie kan je
volledig jezelf zijn

Voor deze functie is het
handig als je rustig
en bedachtzaam bent

Voor deze functie moet je
aanvoelen wat anderen
willen of denken

In deze functie krijg je
veel kritiek

In deze functie moet je veel
beslissingen nemen

In deze functie is het
belangrijk dat je altijd het
onderste uit de kan haalt
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bijlage 3: kaarten
Kaarten werkgever
Categorie: motivatie/ drijfveer

In deze functie
kun jij je
informeel gedragen

Er is ruimte voor een
eigen kantoor

Wij werken in
vaste werktijden

Voor deze functie ben je vrij
waar en wanneer je werkt

In deze functie heb je
veel structuur

Deze werkzaamheden
kunnen thuis
uitgevoerd worden

Er zijn genoeg
mensen om je heen
om je te helpen

In deze functie moet je veel
zelfstandig werken

In deze functie moet jij
je veel aan regels houden

In deze functie werk je
in een groot team
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bijlage 3: kaarten
Kaarten werkgever
Categorie: hard skills

In deze functie werk je het
meest met Photoshop

In deze functie werk je
het meest met Illustrator

In deze functie werk je het
meest in Figma/Xd

In deze functie werk je het
meest met
3D programma’s

In deze functie werk je het
meest in Indesign

In deze functie werk je het
meest met
een camera

In deze functie werk je het
meest met
Premiere Pro

In deze functie werk je het
meest met HTML/CSS

In deze functie werk je het
meest met Excel

In deze functie werk je het
meest met Wordpress
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bijlage 3: kaarten
Kaarten werkgever
Categorie: motivatie/ drijfveer

Duurzaamheid staat hoog in
het vaandel bij dit bedrijf

In deze functie wordt er veel
gewerkt met deadlines

Wij zorgen ervoor dat
iedereen zich veilig voelt

In deze functie is
er weinig druk

Wij zoeken iemand voor een
langere periode

In deze funtie
worden bepaalde
doelen behaald

Er is ruimte om meer
te verdienen binnen
het bedrijf

Er is mogelijkheid om
hogerop te klimmen
binnen het bedrijf

Werknemers van
dit bedrijf ontwikkelen
persoonlijke groei

We maken veel grapjes en
werken niet te serieus
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