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Vertaling van het artikel ‘’Une discipline où les dyslexiques se ‘’distinguent 
vraiment...’’ geschreven door Audrey Duperron en gepubliceerd op 
www.express.be 

 

Ouders van kinderen met dyslexie zijn vaak de wanhoop nabij als hun kind weer 
maar eens met slechte schoolresultaten naar huis komt. Ze maken zich ongerust 
over de toekomst van hun kinderen. Uit een peiling van 2010 blijkt dat 4 op 5 
Amerikanen dyslexie associeert met een verstandelijke handicap. Ze hebben 
allemaal ongelijk! 

Richard Branson, de charismatische baas van Virgin, Carole Greider, 
Nobelprijswinnaar geneeskunde 2009, Ted Turner, mediamagnaat, Henry Ford, ... 
Allemaal dyslectici! 

Eigenlijk zou het wel eens een zegen kunnen zijn. Wetenschappers zijn al lang op 
zoek naar een mogelijk verband tussen dyslexie en ondernemerschap. En 
inderdaad, terwijl dyslexie slechts bij 4% van de Britse bevolking voorkomt, werd 
het vastgesteld bij 20% van de bedrijfsleiders uit het onderzoek. Het verband is 
nog frappanter in de Verenigde Staten waar meer dan 1 op 3 ondernemers, 35% 
om juist te zijn, verklaren dyslectisch te zijn. 

Speelde dyslexie een rol in hun succes? In een interview met Time magazine 
werd aan  Richard Branson gevraagd of dyslexie hem ooit parten had gespeeld in 
het bedrijfsleven. Hij antwoordde: “Bij het opstarten van een nieuw bedrijf, moet 
ik de boodschap van de reclamecampagne begrijpen. Als ik het begrijp, dan denk 
ik dat iedereen ze wel begrijpt. Virgin communiceert in normale taal, niet  in 
zinnen die niemand verstaat, zoals de taal die gebruikt wordt in de financiële 
sector”. 

Het onderzoek naar de frequentie van dyslectici in de zakenwereld concludeerde 
ook dat dyslectici beter konden delegeren en uitblonken in mondelinge 
communicatie. Bovendien waren ze beter in het oplossen van problemen en 
hadden ze twee keer meer kans om 2 bedrijven tegelijkertijd te leiden dan 
ondernemers die niet dyslectisch waren. 

Sommige wetenschappers schrijven dit succes toe aan intuïtie en het vermogen 
om sociale signalen te interpreteren, vaardigheden die ze al sinds hun kindertijd 
ontwikkelden om te compenseren voor hun leerstoornis. Omdat ze traag lezen, 
moeten ze een selectie maken uit de informatie en alleen hetgeen onthouden wat 
echt belangrijk is. Ze moeten ook vertrouwen hebben in anderen om bepaalde 
zaken voor hen uit te voeren. Tenslotte, een kind dat steeds weer faalt op 
schoolse testen geraakt gewend aan mislukken.     
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Analyseren, delegeren, zijn plan trekken, het moeilijk 
hebben, weten wat falen is... Dyslectici blinken misschien 
niet uit in alle vakken op school. Maar ze hebben wel alles 
in huis om het te maken als ondernemer. 
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