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DE ECONOMISCHE WAARDE VAN “ANDERS-DENKENDEN”

NEGATIEF:

• Stigma van ADHD

• Focus op problemen

POSITIEF:

• Waarde van 

“andersdenkenden”

• ADHD als “asset”



David Neeleman
Founder and CEO of Jet Blue Airways

“My ADD brain naturally searches for 
better ways of doing things”

“With the disorganisation, procrastination, 
inability to focus and all the other bad things 

that come with ADD, there also come creativity and the 
ability to take risks.” 

“If someone told me you could be normal or you could 
continue to have your ADD, I would take ADD," 

EEN ONDERNEMERS-VRIENDELIJKE “AANDOENING”

Paul Orfalea
Founder of Kinko’s

“I get bored easily; that is a great motivator”

“I think everybody should have dyslexia 
and ADD.”



“PERSON-ENVIRONMENT “FIT” (PSYCHOLOGIE) 

“Mismatch”

ADHD - loondienst

• Moeite met eisen die aan 
werknemer worden gesteld
 Afspraken vergeten
 Deadlines missen

 Afhaken bij routine taken

 Impulsief gedrag (eerst doen)

• Moeite met autoriteit

“Match”

ADHD - ondernemer

• Ondernemerschap vraagt om:
 Creativiteit

 Daadkracht

 Risico nemen

• Gebrekkige controle 
(“disinhibition”); zoeken naar 
prikkels

• “Mind-wandering” als input 
voor creatief denken
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CONCEPTUEEL
• Hunt et al. (2017), Dueling banjos: Harmony and discord 
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Academy of Management Perspectives



STUDIE 1: ADHD & BEROEPSVOORKEUR

• GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey) 

• Focus: Beroepsvoorkeur van studenten in het Hoger Onderwijs 

• GUESSS 2011: > 10,000 NLse studenten (respons = 7.4%)

 Universiteiten & HBOs (o.a. EUR, RUG, UU, UT, HvA, HU, HHG, INHolland ) 

 Alle studierichtingen (Management & Economie; Natuurwetenschappen; 

Sociale studies)

 Alle jaargangen (Bachelor/Master)

Hebben jongeren met ADHD een voorkeur voor een eigen bedrijf 
(of een baan in loondienst)?



“Welke carriѐrepad heb je voor ogen direct na afronden van je studie?”

= 8% ondernemer

=70% werknemer

= 1.5% overname bedrijf

STUDIE 1: METEN VAN BEROEPSVOORKEUR



= ADD

= HD

STUDIE 1: METEN VAN ADHD



STUDIE 1: RESULTATEN

ADHD 
Voorkeur voor 

ondernemerschap (vs. 
loondienst)

 14%: studenten met ADHD        voorkeur = ondernemerschap

 10%: studenten zonder ADHD    voorkeur = ondernemerschap

+



MET ADHD VAN VOORKEUR NAAR GEDRAG?

• Voorkeur leidt niet altijd tot gedrag!

• Tegengestelde krachten in ADHD (t.a.v. starten bedrijf)

Afgeleid zijn Starten

Daadkracht Starten



STUDIE 2: ADHD & EIGEN BEDRIJF 

Hebben mensen met ADHD vaker een eigen bedrijf 
dan mensen zonder ADHD?

• Swedish Twin Registry (STAGE: Swedish Twin Studies on Adults: Genes and 

Environment), Karolinska Instituut

• Focus: Biologische & klinische markers & socio-economische achtergrond

• Population > 42,000 tweelingen geboren tussen 1959 – 1985 (respons = 59.6%)

• Onze “sample” = 7,208 

– Selectie criteria: beroep bekend ; 1 per tweeling paar

– 12% is ondernemer (N=897)



Aandachtstekort

Hyperactiviteit

Impulsiviteit



GUESSS data (replicatie)
➢ 374 student-ondernemers

➢ ADHD gemeten a.h.v. gemiddelde score 
ASRS-6 zelftest

STUDIE 2: RESULTATEN 

STAGE data

0

+

_

ADHD-6 Ondernemer

Hyper-2 Ondernemer

Aandachtstekort-4 Ondernemer

ADHD-18 Ondernemer

Hyper/Impuls-9 Ondernemer

Aandachtstekort-9 Ondernemer

+

+

0

 ADHD heeft pos. effect
 HD heeft pos. effect
 ADD heeft geen effect

 ADHD heeft geen effect
 HD heeft pos. effect
 ADD heeft neg. effect



• Verschillende typen ADHD:

– Aandachtstekort

– Hyperactiviteit

– Impulsiviteit

– (Hyper-sensitiviteit)

• Verschillende fasen van ondernemerschap:

– Start & overlevingsfase         kansen zien, innoveren, bouwen

– Consolidatie & groei-fase      structureren, routines, delegeren

• Verschillende benodigde capaciteiten:

– “Entrepreneurial qualities”     risico, proactiviteit, creativiteit, visie, leiderschap

– “Administrative qualities”       betrouwbaarheid, consistentie, planning, details, 

luisteren naar anderen

EEN GENUANCEERD PERSPECTIEF .... 



– Verminderen van stigma ADHD door positieve benadering

– Van probleem naar talent

– Economische waarde van ‘anders-denkenden’

– Stimuleren & faciliteren van talent-ontwikkeling

IN DE PRAKTIJK: MAATSCHAPPIJ



IN DE PRAKTIJK: ONDERWIJS

Creëren van een omgeving waarin jongeren met ADHD:

• .... kennismaken met een alternatieve manier van leren die beter past 

(focus op ‘big picture’ ipv details; begrip versus ‘uit het hoofd leren’)

• .... hun speciale talenten verder kunnen ontwikkelen (creatieve & 

uitdagende  opdrachten, waarin ze het voortouw kunnen nemen)

• ....  bewust worden gemaakt van ondernemerschap als een mogelijke 

carriere 



• Op de werkvloer: gebruik maken & faciliteren van de talenten van ‘anders-

denkenden’  

– werknemers met ADHD ruimte geven om hun projecten zelf te managen 

& met nieuwe oplossingen te komen voor bestaande problemen

– kwaliteiten van werknemers met ADHD matchen met type werk (zoals 

‘new product / business development’ & intrapreneurship)

• Ondernemerschap:

– Coaching van (ondernemende) jongeren met ADHD:

• Wijzen op valkuilen (administratieve taken & beperkte vrijheid)

• Werken in (gebalanceerde) teams 

IN DE PRAKTIJK: BEDRIJFSLEVEN



ADHD: 
Van ‘probleemgeval’ naar

ondernemend talent


