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    et meer dan 6.500 mensen in 15 kantoren   
    in heel Nederland is Deloitte Nederland een  
    van de grootste professionele dienstverleners  
    op het gebied van accountancy, belasting-  
    en juridisch advies, consultancy, risk  
    management en financiële advisering.

Mijn naam is Anne Verrips (26), sinds 2019 werkzaam bij  
Deloitte op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. Zelf ben 
ik als tiener gediagnostiseerd met ADD, wat een van de aanlei-
dingen was om het gesprek over neurodiversiteit te starten bij 
Deloitte.
En ik ben Nicholas Cointepas (29), ook sinds 2019 werkzaam 
bij Deloitte binnen onze Consulting afdeling. Ik heb ADD en 
kreeg onlangs het stempel hoogbegaafd. Ik werk samen met 
Anne om neurodiversiteit - de verschillen tussen de breinen 
van mensen en dus verschillende manieren van denken en 
leren - binnen Deloitte onder de aandacht te brengen.

Echt inclusief
Bij Deloitte is er al langer aandacht voor inclusiviteit en diver-
siteit, maar hierbij ligt de focus vooral op de meer ‘bekende 
uitdagingen’ zoals gender-, LGBTIQ+-, en culturele diversi-
teit. Omdat ik (Anne) zelf uit een gezin kom waar autisme, 
dyslexie en ADHD bekende termen zijn, vond ik dat wij bij 
Deloitte hier ook meer aandacht aan konden besteden. In een 
echt inclusieve organisatie moeten ook neurodiverse collega’s 
zichzelf kunnen zijn. Daarbij hoort dat je open kunt zijn over 
je uitdagingen en wensen, dat je van elkaar kunt leren en dat 
er binnen de organisatie meer kennis is over de sterke kanten 
van jouw neurodiverse brein. 
Ikzelf (Nicholas) merkte dat mijn ADD/Hoogbegaafd ‘profiel’ 
ervoor zorgde dat mijn collega’s soms zoekende waren hoe 
met mijn specifieke uitdagingen om te gaan. Door daar open 
en eerlijk over te praten ben ik via leidinggevenden met Anne 
in contact gebracht en is ons gevraagd om ons hier over 
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te buigen. Door gesprekken met 
meerdere neurodiverse collega’s 
en dankzij een paar sessies met 
externe experts over verschillende 
typen neurodiversiteit, wisten wij 
zeker dat dit onderwerp van enorme 
waarde is voor Deloitte, onszelf 
en onze collega’s. Daarmee was 
het nieuwe Deloitte Neurodiversity 
Network een feit.  

podcast en webinars
Op 18 juni 2021, Neurodiversity  
Pride Day, lanceerden wij het net-
werk. We hadden voor alle 6.500 
collega’s een aantal Engelstalige 
‘Deloitte Neurodiversity Podcasts’ 
opgenomen over o.a. dyslexie, ADHD 
en ASS, en tijdens de lunch was er 
een webinar speciaal voor neuro-
diverse collega’s. Hier waren tot 
onze blijdschap meer deelnemers bij 
aanwezig dan wij hadden gehoopt. 
We waren verrast dat er naast 
mensen met ASS, ADHD, dyslexie en 
hoogbegaafdheid ook mensen in de 
sessie zaten die bijvoorbeeld stot-
teren, hoogsensitief zijn,  
hersenletsel hebben of ouders zijn 
van neurodiverse kinderen. Ons 
initiatief voorziet duidelijk in een 
behoefte. We sloten onze eerste 
Neurodiversity Pride Day af met een 
groots opgezette tweede webinar 
over de complexe werking van het 
brein, waarmee we veel collega’s 

hopelijk nieuwe inzichten hebben 
gegeven over wat neurodiversiteit 
is.
Na de lancering kregen wij veel 
enthousiaste e-mails van Deloitte-
collega’s uit het hele land. Zo 
mailde iemand dat hij twee keer uit 
de kast was gekomen: één keer als 
homo en één keer met ADHD, en 
dat het uitkomen als ADHD’er soms 
enger voelde dan het uitkomen als 
homo. Ook Elmer Gorseling, sinds 
april manager bij de Consulting 
praktijk van Deloitte, was enthou-
siast: “Het Neurodiversity initia-
tief binnen Deloitte is mijn eerste 
kennismaking met een bedrijf dat 
openstaat voor de meerwaarde van 
het niet hebben van een “neuro-
typisch” brein. (Zelf heeft hij ASS). 
Voor die tijd heb ik eigenlijk altijd 
de “beperkingen” gehoord en erva-
ren. Het zorgt voor een gevoel van 
erbij horen, ertoe doen. Het verlaagt 
de drempel om het bespreekbaar te 
maken, elkaar te ondersteunen en 

onze (meer)waarde als neurodiverse 
mensen tastbaar te maken in je 
organisatie, persoonlijk en zakelijk.” 

Inmiddels zijn wij een team van zo’n 
twaalf mensen. We zijn bezig met 
“informatie toolkits” over hoe om te 
gaan met verschillende vormen van 
neurodiversiteit, zijn we een buddy 
systeem aan het opzetten, en wijzen 
we speciale neurodiversiteits-ver-
trouwenspersonen aan waar mensen 
terecht kunnen met vragen. Zo 
zorgen we met ons Neurodiversity 
Network dat Deloitte binnenkort 
ook voor neurodiverse mensen een 
aantrekkelijke en inclusieve werk-
gever is.

Deloitte kan natuurlijk niet de hele 
arbeidsmarkt veranderen, dus werk 
jij bij een organisatie en inspireert 
dit verhaal jou ook tot actie?  
Neem gerust contact op via 
averrips@deloitte.nl of  
ncointepas@deloitte.nl.  
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