
Uitdagingen én kansen 
voor ondernemers met 
ADHD



Veel mensen met ADHD verkiezen een eigen bedrijf boven een 
baan in loondienst. Een ADHD brein geeft unieke kansen voor 
ondernemers, maar komt ook met specifieke uitdagingen. Het 
programma “Onbeperkt Ondernemen met ADHD” gaat dieper in 
op deze kansen en uitdagingen. 

Naast advies voor je eigen bedrijf krijg je handvaten voor het 
omgaan met je ADHD als ondernemer. Met de hulp van ervaren 
coaches helpen we je bewust te worden van de invloed van je 
ADHD op je ondernemerschap. Daarnaast helpen we je bij het 
accepteren van je ADHD. En geven we advies over hoe je dingen 
beter kunt aanpakken. Dit vergroot de kans op het starten en 
runnen van een succesvol bedrijf. We brengen je in contact met 
andere ondernemers voor het uitwisselen van ervaringen. Dit alles 
vindt plaats in een veilige omgeving waar neurodiversiteit wordt 
geaccepteerd en gewaardeerd.

Waarom deelnemen? 
• Leer jouw unieke talenten, kansen en valkuilen kennen. 
• Begrijp hoe je jouw talent het beste kunt benutten om een 

succesvol eigen bedrijf te runnen.
• Word je bewust van hoe ADHD doorwerkt binnen jouw 

ondernemerschap en leer hiermee omgaan. 
• Contact met andere ondernemers met ADHD met wie je 

ervaringen kunt uitwisselen.
• Kennis nemen van de uitkomsten van recent wetenschappelijk 

onderzoek naar ondernemen met ADHD.

Voor wie? 
• Startende ondernemers met ADHD die actief bezig zijn met het 

opzetten van hun bedrijf
• Aankomende ondernemers met een bedrijfsidee die op korte 

termijn een bedrijf willen starten. 
• Ondernemers die recent zijn gestart maar tegen specifieke 

problemen aanlopen. 



Programma informatie
Het programma bestaat uit vijf workshops waarin elke keer een ander 
onderwerp centraal staat en een afsluitend evenement. 

Workshop 1:
Kick-off: Ondernemen met ADHD

Workshop 2:
Talenten, valkuilen, kansen & uitdagingen 
bij ADHD

Introductie en kennismaking

Ondernemen met ADHD: Inzichten uit de wetenschap

Gastspreker (ervaren ondernemer met ADHD)

Groepsdiscussie: Het hebben van een bijzonder brein
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Zelfanalyse 1: Via een SWOT analyse krijg je inzicht in jouw talenten 
& valkuilen (Bewustwording)

Zelfanalyse 2: Hoe werken jouw talenten en valkuilen door in je 
ondernemerschap? (Erkenning)

Groepsdiscussie: Kansen en uitdagingen van ondernemen met 
ADHD (Herkenning)

Effectuators roadmap (‘the five bold steps’): jouw eigen kansen en 
uitdagingen bezien in het kader van de toekomstvisie voor je bedrijf
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Workshop 3:
Creativiteit bij ADHD & jouw waardepropositie

Workshop 4:
Prototypen en het business model 

ADHD & creativiteit: Hoe benut jij jouw creativiteit maximaal? 

Design Thinking in een notendop

Identificeren van jouw ultieme doelgroep (klantsegment) 

Valideren en testen van jouw bedrijfsidee (waardepropositie) 

1-op-1 mentoring
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Een prototype maken en testen

Uitwerken van jouw business model aan de hand van het Business 
Model Canvas

Business model testen in de markt
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Workshop 5:
Jouw persoonlijke leerervaring & pitchen

Serious Play: evaluatie & reflectie

Pitch training

What’s next? Tips & Tricks

Afsluitend evenement: 
Finale pitch over jou en je bedrijf
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De cursus is kleinschalig en interactief en biedt veel ruimte voor 
gesprek en discussie. De informatie wordt zowel in vorm als in 
inhoud aangeboden op een manier die leren faciliteert, met een 
nadruk op afwisseling. Hiernaast proberen we het aanbieden van 
informatie ‘kort maar krachtig’ te houden via doelgericht werken. 
Tussen de workshops in krijgen de deelnemers thuisopdrachten 
die de mogelijkheid bieden de stof direct toe te passen.

Datum en locatie 
Alle workshops vinden plaats bij het Erasmus Centre for 
Entrepreneurship, Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 
3029 AK Rotterdam. De voorjaar 2023 editie vindt plaats op:

• Donderdag 25 mei, 16u00-19u00
• Donderdag 1 juni, 16u00-19u00
• Donderdag 8 juni, 16u00-19u00
• Donderdag 15 juni, 16u00-19u00
• Donderdag 22 juni, 16u00-19u00
• Afsluitend evenement: Donderdag 6 juli, 16u00-19u00 (let op: 2 

weken later)

Aanmelden  
Er is voor deze editie plaats voor maximaal 16 deelnemers. Aanmelden 
kan via de website. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een 
gesprek waar we meer de diepte in zullen gaan op je persoonlijke 
uitdagingen en wat je met dit programma zou willen bereiken. 

Kosten
De cursus is gratis wanneer deze volledig wordt gevolgd en 
afgerond door de deelnemer. Iedere kandidaat wordt voor aanvang 
van het programma gevraagd 500 euro cursusbijdrage over te 
maken. Bij afronding van het programma wordt deze bijdrage weer 
teruggestort. Wanneer je de cursus niet afmaakt zonder goede 
reden, wordt dit bedrag niet teruggestort. Dit doen we om zeker te 
weten dat kandidaten echt gemotiveerd zijn voor het programma.

Aanpak

https://ece.nl/onbeperkt-ondernemen
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