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Betaalbare IT support met inzet van
professionals met autisme
Carapax IT is een social enterprise waarin mensen met autisme in kleine teams
werken aan hoogwaardige IT producten en oplossingen voor externe opdrachtgevers.
Begin 2018, drie jaar na de start, won Carapax IT de ondernemersprijs MKB Midden
Holland. Carapax staat voor zakelijk IT dienstverlener met maatschappelijke
impact. “Niet het gat in de markt, maar het gat in de maatschappij staat centraal”
staat in het juryrapport.
Slechts 28% van de naar schatting 190.000 Nederlanders met autisme heeft een
reguliere baan. Kansen creëren voor een groep mensen die door de arbeidsmarkt
niet op waarde geschat wordt; daar ging het Addy Borst en Ronald van Vliet in de
eerste plaats om bij het opzetten van hun gezamenlijke onderneming Carapax IT.
Carapax IT heeft een missie. Een uitstekende IT dienstverlening uitvoeren en
daarmee zoveel als mogelijk goed opgeleide mensen met autisme duurzaam aan
het werk helpen en houden. Over hun analytische vaardigheden is iedereen het
eens. Ze zijn toppers in hun vak, hebben technisch inzicht en oog voor detail, zijn
enorm toegewijd en houden hun focus op wat echt moet gebeuren.

Feitelijk is het simpel: er is een nijpend
tekort aan IT’ers dat wij – structureel kunnen invullen. Carapax IT werkt samen
met het bedrijfsleven, gemeenten en
de overheid, tegen een aantrekkelijke
prijs. Het gaat hier vooral om software
development, software testen, data
science, data analyse en remote beheren
van infrastructuren. Hoe complexer het
vraagstuk, hoe beter. Carapax IT werkt
onder andere voor Technolution, Ortec,
PGGM, VolkerRail, het Erasmus MC en de
TU Eindhoven.

Hoe complexer
het vraagstuk,
hoe beter

De collega’s werken bij Carapax IT vanuit eigen competence centers, waar ze zich
kunnen focussen op hun taak en waarin ze excelleren. De door hen uitgevoerde
werkzaamheden kenmerken zich door een bovengemiddelde kwaliteit.
De opdrachtgevers voldoen door deze aanpak tevens aan de banenafspraak en
social return criteria bij aanbestedingen.
Voor de overheid is dit aantrekkelijk aangezien er minder aanspraak wordt
gemaakt op sociale uitkeringen. Jaarlijks besparen we voor de overheid
gemiddeld 600.000 Euro. Voor mensen met autisme is het resultaat
dat ze een duurzame baan hebben en een volwaardige positie in de
maatschappij verwerven.
De formule blijkt te werken in de praktijk. Bij de start telde Carapax
IT zes medewerkers, drie jaar later heeft Carapax IT meer dan
40 medewerkers in dienst, verdeeld over 2 vestigingen, in
Gouda en Eindhoven.
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Onze diensten
Je hebt een idee en je zoekt een stabiele technische partner.
Je wilt je vrijheid behouden voor de toekomst en niet afhankelijk zijn van één partij.
Je wilt schaalbaar blijven en op alle mogelijke manieren je data ontsluiten en dit
alles moet netjes, veilig en stabiel zijn.

“Welkom bij Carapax IT”
Carapax IT is net zo’n technisch stabiele partner als de stack die we voor je
ontwikkelen. De code is en blijft van jou, dus je behoudt alle vrijheid. We zijn
geen detacheerder, bij ons hebben we alle specialisten onder één dak. Op die
manier kunnen de teamleden goed met jou en met elkaar samenwerken. Ze zijn
gepassioneerd over wat ze voor je doen en ze zijn heel, heel slim. Speciaal voor
jou stellen we een klantenteam samen en daarmee zijn we net zo flexibel als de
front-ends die je nodig hebt en net zo schaalbaar als je API’s. In de sprintreviews
wordt hier rekening mee gehouden. Kies je zelf je systemen of wil je dat wij dat
voor je doen? Wij bouwen met onze klantengoeroes een enorme domeinkennis op
en als je dat wilt dan heb je één aanspreekpunt. Het is vaak zelfs mogelijk om een
flat fee over de mix van de diverse expertises af te spreken.
Software ontwikkeling
Wil je je hele software-project aan ons uitbesteden, of heb je behoefte aan
versterking van je bestaande IT-team. Wij kunnen je helpen. We zijn groot voorstander
van continuous delivery en niet voor big-bang oplossingen. We gebruiken daarbij
agile methodieken waarbij we samen met jou in nauwe afstemming de gewenste
oplossingen vormgeven. Je zit dus niet vast aan een gekozen pad, maar behoudt
alle vrijheid. Om dit te realiseren beschikken wij over een ervaren pool van full stack,
front end en back end ontwikkelaars die afhankelijk van je wensen in staat zijn om
je oplossing te realiseren met state of the art programmeertalen en frameworks.
En natuurlijk dit alles in nette code.
Software testen
Software ontwikkeling gaat hand in hand met software testen. We streven continu
naar verregaande integratie van het testproces met het ontwikkelproces. We
leunen daarbij sterk op geautomatiseerde testmethodieken waarbij het software
ontwikkelproces naadloos overgaat in het testproces en onze testgoeroes zich
kunnen concentreren op de complexere onderdelen van de software. We zetten
daarmee concepten in zoals continuous integration en continuous deployment
om werkbare oplossingen te bieden en borgen zodoende ook de kwaliteit van
je software. Onze expertise op het gebied van geautomatiseerd testen in
combinatie met het enorme oog voor detail van onze mensen op het gebied
van manueel testen zetten wij ook in voor software die door jezelf of voor
jou door anderen is ontwikkeld.

Business Intelligence
Heb je complexe datavraagstukken en wil je je data flexibel ontsluiten? Onze
business analisten en data crunchers zijn bovengemiddeld analytisch ingesteld en
meesters in details. Deze vaardigheid zetten wij graag voor je in. Met complexe
datasets en uitdagende dashboards voelen onze data analisten zich als een vis
in het water. En hoewel we niet schrikken van een nieuwe tool of techniek, ligt het
zwaartepunt van onze expertise bij QlikView, QlikSense en Power BI. Of je nu op
zoek bent naar een aansprekend dashboard, maatwerk of een advanced analytics
vraagstuk wilt realiseren, bij Carapax IT ben je aan het juiste adres.
Systeembeheer
IT bestaat niet zonder gedegen infrastructuur. Misschien weet je al wat je wilt
of wil je dat we met je meedenken. Onze beheerders kunnen je prima helpen
en adviseren, maar kunnen het ook voor je uitvoeren als je dat wilt. Wij doen er
alles aan om ook hierin rekening te houden met je toekomstbestendige vrijheid,
flexibiliteit, schaalbaarheid en security.
Data science
Data driven decision making, predictive analytics, artificial intelligence, machine
learning, Internet of Things. Hier worden we warm van, hoe complexer hoe mooier.
We kijken graag met je vooruit. We beschikken over een vakkundige groep
slimmeriken met veelzijdige achtergronden die variëren van wiskundige
tot informaticus. Met deze kennis vertalen wij complexe en high-tech
concepten naar concrete en toepasbare oplossingen en helpen we
je graag in de volgende stap naar de toekomst.
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ONDERNEMERSPRIJS
Winnaar Onderneming van het Jaar MKB 2018

MIDDEN HOLLAND
Carapax IT, winnaar Onderneming van het
Jaar MKB 2018 Midden Holland
Carapax IT staat inmiddels bekend als winnaar van de Ondernemersprijs
Midden Holland 2018, maar het bedrijf is natuurlijk veel meer dan dat. Een
bijzonder IT bedrijf dat in de praktijk laat zien dat gezond sociaal ondernemen
winst oplevert voor iedereen. Opdrachtgevers met complexe IT vraagstukken
vormen de basis van deze snelgroeiende onderneming. De uiterst bekwame IT
professionals van Carapax IT leveren de topkwaliteit. Dat werkt prima in de
praktijk.
Het begon voor ondernemer Ronald van Vliet in 2009 toen zijn zoon met autisme van de
basisschool naar de middelbare school ging. “Ik was als ouder een beetje verrast dat de
middelbare school eigenlijk niet op hem zat te wachten. Ik vroeg me toen af: als school
lastig is, hoe ziet werk er dan uit? Ik heb me toen in het probleem verdiept en hoorde over
de hoge werkloosheidscijfers. Toen bedacht ik me: hier moet ik iets mee doen.” In 2010
begon Ronald daarom een bedrijf dat specifiek gericht is op mensen met autisme, maar dan
op het gebied van software testen.
Medeoprichter Addy Borst
woont bij Ronald in de buurt
en heeft een dochter met
autisme. “Hij is zelf ook een
ervaren ondernemer en heeft
altijd wel sympathie gehad
voor het idee vanuit zijn
eigen achtergrond”, vertelt
Ronald. “In 2014 hebben we
besloten om met Carapax IT
van start te gaan, met als doel
om een uitstekende IT dienstverlening te waarborgen, uitgevoerd door vakinhoudelijke
professionals met een HBO/WO achtergrond met autisme, voor wie het moeilijk is om bij
reguliere bedrijven aan de slag te komen.”

Bij Carapax IT staat
niet het gat in de markt,
maar het gat in de
maatschappij centraal

In januari 2015 werd het kantoor in Gouda geopend. Van de inmiddels meer dan veertig
werknemers, hebben ongeveer iets meer dan de helft een vast dienstverband. In 2016
werd op verzoek van Simac in Eindhoven een tweede vestiging geopend.

Carapax IT ziet echt een gat in de markt. Voor de ICT is het moeilijk om aan mensen te komen
en mensen met autisme met een HBO/WO achtergrond komen nog steeds slecht aan werk.
Dat heeft er niet zozeer mee te maken dat ze niet goed zijn met de inhoud, sterker nog,
daar zijn ze meestal bijzonder goed in. Het heeft meer te maken met de zaken eromheen,
maar daarop past Carapax IT de werkomgeving en managementstijl aan. De staf neemt de
planningen en financiële zaken voor haar rekening. De collega’s kunnen zich daardoor echt
goed concentreren op het werk dat ze moeten doen en dat doen ze bovenmatig.
“We zien gewoon dat onze mensen ervan opknappen. Ze hebben weer het gevoel dat ze
meetellen in de maatschappij, ze hebben weer weekend, ze hebben weer een normaal
dag- en nachtritme en ze hebben echt het gevoel dat ze er weer toe doen. En dat doen
ze natuurlijk ook. Het helpt enorm dat de meeste stafleden zelf ouders zijn van kinderen
met autisme of daar op een andere manier affiniteit mee hebben. Daardoor hebben we een
warm hart voor mensen met autisme en is de ‘drive’
van nature wat meer.”

Het nieuwe ondernemen
3.0 waarbij niet het
product, maar de
mens centraal staat

Op maandag 8 januari 2018 werd bekend
gemaakt dat Carapax IT de winnaar is van de
“Ondernemersprijs MKB Midden Holland 2018.
Een enorme erkenning voor onze mensen. Wij
ondernemen niet voor de prijs, maar die prijs is de
kers op de taart. We hadden het niet verwacht, onze
concurrenten zijn ook prachtige ondernemingen en
we waren niet goed op winst voorbereid. Het werk
gaat door, maar je wordt overstelpt met taart,
bloemen en mensen die bellen. Dat is ontzettend gaaf, maar dit willen we ook verzilveren
om nog meer mensen uit de uitkering aan het werk te helpen. Uiteindelijk hoop je dat je
met iemand rond de tafel komt en kijkt of er iets uit kan komen. Dat is wat je wilt bereiken.
Het is niet het feestje van de ondernemers, maar het gaat om de mensen hier. Je doet dit
met elkaar en dat proberen we ook wel terug te geven”.

Het juryrapport zorgde ook voor een warm gevoel bij de Carapax IT-ondernemers. “Het
is best wel strelend en je realiseert je op dat moment dat je toch wel met iets speciaals
bezig bent. Je wordt even met je neus op de feiten gedrukt. De zinsnede die bij ons in het
juryrapport stond, hadden wij ook nog nooit bedacht”: “Bij Carapax IT staat niet het gat
in de markt, maar het gat in de maatschappij centraal.”
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Juryrapport Onderneming van het Jaar
MKB 2018 Midden Holland
Matthat Software B.V. gaat partnership aan met
Carapax IT
Betekenisvol ondernemen in de puurste vorm. Eigenlijk nog een hele
jonge speler op de markt. Niet het gat in de markt, maar het gat in de
maatschappij staat centraal bij deze nieuwe generatie ondernemers. Het
nieuwe ondernemen 3.0. Daarbij staat niet het product maar de mens
centraal. Hoe haal je het beste uit autistische mensen, houd je ze buiten
een uitkering en maak je de stap naar een volwaardige betaalde baan
in de ICT? Het gevolg van deze aanpak is een groep gepassioneerde
medewerkers die een kans hebben gekregen om topkwaliteit te leveren.
Zeer gedurfd ondernemerschap, gecombineerd met veel passie en
vakkennis. Betrokken en met beide benen op de grond, geen gouden
randjes maar doen wat nodig is. Het is een bedrijf met een grote
maatschappelijke impact gecombineerd met zakelijke dienstverlening.

Directie Matthat Software en Carapax IT zijn trots en blij met de start van
hun strategisch partnership.

Theo Kranendonk, directeur Matthat Software licht toe: “Matthat groeit door het
actief in de markt zetten van onze Projectmanagement oplossing waarmee Goede
Doelen organisaties ondersteund worden om onder andere aan de IATI richtlijnen
te voldoen. Door deze groei aan klantprojecten ontstond bij Matthat de behoefte
aan externe en flexibele ondersteuning van de software ontwikkeling. In Carapax
IT hebben wij een partner gevonden die de expertise heeft om een juiste invulling
te geven aan deze externe support.”
Addy Borst, algemeen directeur Carapax IT, vult aan: “in feite zal Carapax IT een
flexibele schil zijn voor de Matthat organisatie waarmee eenvoudig fluctuaties in
de groei van de Matthat organisatie opgevangen kunnen worden. Met recht een
win-win aanpak; Carapax IT een social enterprise, met hoogbegaafde autistische
IT specialisten op HBO/WO/PhD niveau, die de Goede Doelen relaties van Matthat
Software ondersteunen bij het vergroten van de maatschappelijke impact.”

Op de foto van links naar rechts:
Ewout Suithoff, Addy Borst, Theo
Kranendonk, Ronald van Vliet.
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Infografic Carapax IT

Made Smart Group
Development
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Artikel in AD over plan opzet bedrijf
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oktober 2014
Social Enterprise Carapax IT opgericht

Ontstaan

4
november 2016
2e vestiging in Eindhoven opgericht

december 2016
Trede 3 Prestatieladder
Socialer ondernemen

januari 2015
Daadwerkelijke start
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Groei
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januari 2018
Uitgeroepen tot ‘Onderneming
van het Jaar MKB 2018’
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februari 2017
BYOD-tender voor TU
Eindhoven gewonnen
maart 2017
Convenant ‘Partners in Education’
met Fontys Hogescholen in Eindhoven
augustus 2017
Uitbreiding vestiging Gouda
november 2017
Nominatie Ondernemersprijs
Midden-Holland ‘Onderneming
van het Jaar MKB 2018’

Ontwikkeling
februari 2018
Verdubbeling van het aantal
medewerkers ten opzichte
van een jaar geleden
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Volwassenheid

juli 2018
Gekozen uit 105 bedrijven en
genomineerd voor Computable
Awards 2018 Startup

De programmeurs van Carapax IT werken zeer nauw samen met de programmeurs
van MSG. Deze komen wekelijks op bezoek en stemmen de ontwikkeling van de
software af. De programmatuur interpreteert een zeer imposante hoeveelheid
(historische en real time) data. Onze programmeurs en analisten schrijven
complexe algoritmes om de nauwkeurigheid en de performance van de applicatie
te borgen. De software brengt scheepsbewegingen in beeld, toont heatmaps,
kan complexe selecties tonen, zoals bijvoorbeeld schepen op dezelfde vaarroute
of weersvoorspellingen op een vaarroute.
“Wij hebben in Carapax IT een partner gevonden om een deel van deze
softwareontwikkeling uit te voeren. Dit is succesvol. Carapax IT groeit uit tot
een significante software ontwikkelingspartner van MSG.” Aldus Luuth van der
Scheer | CEO Made Smart Group

VolkerRail
Webapplicatie
VolkerRail beheert de infrastructuur op het spoor en voorkomt en verhelpt
storingen. Groenbeheerders voeren hun gepland onderhoud uit, storingen
moeten snel en veilig worden verholpen en onderdelen moeten op tijd worden
vervangen.
VolkerRail gebruikt een beheertool om inzicht te hebben in werkorders,
dienstroosters, en dergelijke. De oude beheertool voldeed niet meer en liep tegen
haar technische grenzen aan. Na een inventarisatie met de dataspecialisten van
VolkerRail van de mogelijkheden en wensen, bleek al snel dat een webapplicatie
de beste oplossing was. De data-analisten van VolkerRail komen regelmatig op
bezoek om de te tonen resultaten en overzichten te reviewen. De applicatie
ontstaat op een agile-manier in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en
de eindgebruikers.

USE CASES

mei 2014
Ontstaan van plannen voor oprichting
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12
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Technolution over de samenwerking met Carapax IT
Technolution is een hi-tech system integrator op werkterreinen als mobiliteit, energie en industrie. Binnen
Nederland is Technolution een bepalende partij en één van de relatief weinige bedrijven met de kennis om
complete systemen te ontwikkelen met zowel hardware als (embedded) software. De organisatie telt 200
medewerkers.

Hoe geef je als technologie-integrator
vorm aan social return?
16 augustus 2017

www.technolution.eu
Technolution heeft een uitgebreid en dynamisch projectportfolio. Wij zijn dan ook
altijd geïnteresseerd in manieren om onze capaciteit en flexibiliteit te vergroten.
Daarnaast vinden we het belangrijk om social return te genereren voor onze
omgeving. In de Goudse onderneming Carapax IT hebben we een partner gevonden
die op een natuurlijke manier aansluit op onze doelstellingen op dit gebied.
Wat is social return?
Met social return leveren bedrijven een positieve bijdrage aan de arbeidsparticipatie
van mensen die niet of moeilijk aan werk kunnen komen. Bij aanbestedingen en
opdrachten van overheden wordt een deel van het projectbudget gereserveerd
voor social return.
Lokaal, vakkundig, goed
Bij het vormgeven van onze ambities voor social return hebben we een aantal
uitgangspunten geformuleerd. We hebben al sinds onze oprichting een sterke band
met de stad Gouda en de omliggende regio. Ons hoofdkantoor is hier gevestigd
en veel van onze medewerkers wonen in de nabije omgeving. We willen deze band
graag benadrukken door een maatschappelijke bijdrage aan de regio te bieden via
social return. Verder streven we ernaar om vooral mensen in ons eigen vakgebied
te ondersteunen. Tot slot denken we dat social return nooit mag betekenen dat je
inlevert op kwaliteit.
Hoogwaardige IT-diensten
Carapax IT voldoet aan onze wensen op het gebied van capaciteitsuitbreiding en
social return. Het bedrijf is gevestigd in Gouda, op een steenworp afstand van ons
eigen hoofdkantoor. Het levert IT-diensten die een uitstekende aanvulling vormen
op onze eigen dienstverlening.
Het cruciale verschil met andere IT-bedrijven? Bij Carapax IT worden de opdrachten
uitgevoerd door mensen met autisme. Zij werken in een prikkelarme, afgeschermde
omgeving. Zaken als projectmanagement, planning en klantcommunicatie worden
door meewerkende projectleiders afgehandeld. De medewerkers kunnen zich
volledig focussen op hun werkzaamheden. Hoogbegaafde IT’ers met autisme die
elders uitvallen komen bij Carapax IT tot bloei.
Soepele samenwerking
De samenwerking met Carapax IT is voortvarend van start gegaan met de
succesvolle realisatie van nieuwe functionaliteit binnen een van onze
mobiliteitsprojecten. De goede samenwerking smaakt wat ons betreft
naar meer. Met Carapax IT vergroten we onze slagkracht, terwijl we
tegelijkertijd de arbeidsparticipatie van mensen met autisme
bevorderen in de regio Gouda.
https://www.technolution.eu/nl/over-ons/nieuws/

14

15

Jurylid Elles de Vries

Carapax IT scoort met hoogbegaafde it-autisten
Genomineerde startup voor Computable Awards 2018

Ict-vakblad Computable heeft tien tech-startups genomineerd voor de
Computable Awards 2018. Het gaat om de bedrijven Carapax IT, Expivi, Homerun,
Hotelchamp, Ockel Computers, SD-Insights, Temper, Tryst Energy, Watermelon
en Winq. De winnaar maken we bekend tijdens een spectaculaire show op 30
oktober 2018.
De tien genomineerde startups zijn 1 juni jl. vastgesteld door een vakjury, bestaande
uit juryvoorzitter Patrick Essers, directeur Nederland bij EIT Digital, Jeroen Aris, Global
Infrastructure Architect bij Teva Pharmaceuticals, Bart van der Mark, conversational
ai lead Europe bij Cognizant, Erik van der Meijden, investeerder in startups en oudceo van Exact, Ruud Pieterse, chief architect bij DXC, Elles de Vries, new business
developer bij RightBrains en Vincent Wouters, ceo van ICreative.

De meeste bedrijven focussen zich erop om medewerkers te trainen zodat ze in
de specifieke bedrijfsomgeving passen. Carapax IT keert dit om en zorgt dat de
werkomgeving past bij de werknemers. In dit geval gaat het om hoogbegaafde it’ers
in het autismespectrum die normaal gesproken moeilijker aan een baan komen, wat
gezien de begaafdheid enorm zonde is. Dat maakt Carapax IT niet het volgende itconsultancybedrijf, maar maakt het meer een sociale innovatie. Voor de jury van de
Computable Awards 2018 aanleiding om Carapax IT te nomineren in de categorie
Nederlandse Startup van het Jaar.
Carapax IT is een social enterprise waar hoog begaafde it’ers met autisme aan externe
opdrachtgevers complexe it-systemen en -diensten leveren vanuit twee competence
centers (Gouda en Eindhoven). Ondanks het autisme van de medewerkers blijkt
steeds weer de kwaliteit van de werkzaamheden van zeer hoge kwaliteit te zijn.
Samen met de zeer attractieve prijsstelling leidt dit tot een positionering die zeer
gewaardeerd wordt door opdrachtgevers. Bovendien verlicht het de it-tekorten bij
deze opdrachtgevers.

Computable ontving in deze categorie in totaal 105 voordrachten.
Jureringstraject

TROTS OP ONZE NOMINATIE!
STEM OP ONS!
https://www2.computable.nl/computableawards/stem/

Een groep van in totaal twaalf
Computable-experts
heeft
de
105 voordrachten in de categorie
Nederlandse Startup van het Jaar
digitaal beoordeeld. Op basis van hun
cijfers is de top twintig uitgenodigd
voor het juryberaad van afgelopen
1 juni. Tijdens het juryberaad kregen
de kandidaten van ieder jurylid een
gemiddeld eindcijfer. Dit eindcijfer werd
bepaald doordat ieder jurylid een cijfer
gaf voor de onderdelen product, markt,
team en business. De gemiddelden van
de juryleden gezamenlijk bepaalden
uiteindelijk welke tien startups werden
genomineerd.

Een en ander heeft ertoe geleid dat Carapax IT gegroeid is naar bijna vijftig
medewerkers, van hbo+-, wo- en PhD-niveau, in drie jaar tijd. De diensten en
producten worden geleverd op gebieden als softwaredevelopment, data science/big
data, business intelligence, software testing, et cetera. Carapax IT heeft als missie om
hoogbegaafde autistische it’ers uit de uitkeringen te halen en een duurzame, betaalde
baan te bezorgen. De opdrachtgevers merken daar niets van, zij onderhouden contact
met niet-autistische projectmanagers en ondervinden alleen de waarde van de
geleverde it-diensten en producten.

Juryoordeel
De jury van de Computable Awards 2018 is van mening dat Carapax IT een sociale
doelstelling op een slimme manier gekoppeld heeft aan een gezond en duurzaam
businessmodel. Bovendien gaat het model de grote tekorten aan it-expertise te lijf,
wat dit ook nog een heel duurzaam en winstgevend businessmodel maakt. In de drie
jaar dat Carapax IT bestaat is er een prachtig portfolio aan klanten opgebouwd en
daarom is Carapax IT één van de terechte genomineerden in de categorie Nederlandse
Startup van het Jaar.
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Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Warme sympathie

Wekelijks testen

“Vanaf mijn eerste kennismaking met Carapax IT voel ik een warme sympathie.
Deze onderneming creëert een omgeving waarin mensen met een sociale
beperking kunnen floreren, duurzaam aan het werk gaan. De overheid bespaart
hierdoor uitkeringen, terwijl het bedrijfsleven voldoet aan de Participatiewet. Bij de
Rabobank vinden wij dat mensen die hard werken om een zelfstandig bestaan op
te bouwen onze steun verdienen. Financieel, vanuit de Rabobank Foundation, het
maatschappelijk fonds van de Rabobank, én lokaal door de inzet van ons netwerk.
Een bedrijf als Carapax IT is uniek. Als ik kijk naar de mensen met autisme die
aan het werk zijn bij Carapax IT, zeg ik: zij hebben geen beperking, zij hebben iets
extra’s!”.

“Carapax IT ondersteunt ons bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe
releases van ons risicomanagement-softwarepakket NARIS. Deze webbased
software is in gebruik bij vele honderden klanten als gemeenten, bedrijven
en organisaties. Carapax IT levert hierbij meer toegevoegde waarde dan wat
wij contractueel hebben vastgelegd en helpt ons om de positie van NARIS
als marktleider te versterken. Wij zijn bijzonder tevreden over de inzet van
Carapax IT.”
Bas van Beek | Manager Development NARIS

			

			

Sheila van den Berg, Accountmanager MKB

Maatschappelijk rendement

Coppens Diervoeding
Business Intelligence

Waarom werken klanten als PGGM, Ortec, Technolution, Erasmus MC, TU/e en
VolkerRail voor hun ingewikkelde IT projecten met Carapax IT samen?
Ze kopen onmiskenbare kwaliteit in, geven invulling aan de banenafspraak en doen
door social return hun voordeel bij overheidsopdrachten of aanbestedingen.
Samen bouwen ze zo zichtbaar aan een ecologisch systeem dat maatschappelijke
impact creëert.
Social return in combinatie met het leveren van hoogwaardige IT kwaliteit is winst
voor iedereen.
Tekst: Simone van de Nes: uit de wintereditie van de uitgave
Dichtbij van de Rabobank Utrechtse Waarden e.o.

Coppens Diervoeding staat garant voor hoogwaardige en betrouwbare
diervoeders, in combinatie met innovatief en kundig advies. Daarmee dragen
ze bij aan gezonde en optimaal presterende dieren en een toekomstbestendige
varkens- en pluimveehouderij.
De productie en controle bij Coppens genereert een grote hoeveelheid data.
Carapax IT analyseert deze gegevens en optimaliseert ze. Met behulp van
QlikView maakt Carapax IT dashboards die uit deze gegevens informatie
distilleren.

USE CASES

Autisme? Carapax IT maakt er werk van!
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Voordelen voor bedrijven en overheden
“Inzet van Carapax IT telt mee bij invulling van de banenafspraak”
De inzet van Carapax IT draagt bij aan uw invulling van social return. U voldoet
als opdrachtgever aan de participatie doelstellingen zoals gesteld in de
banenafspraak, participatiewet en in de quotumwet, zonder dat u expertise op
hoeft te bouwen betreffende begeleiding van medewerkers met autisme.
Banenafspraak
Het kabinet heeft in het sociaal akkoord van 11 april 2013 met sociale partners
een afspraak gemaakt om extra banen bij reguliere werkgevers voor mensen
met een beperking te creëren. Het gaat om 125.000 extra banen voor mensen
met een arbeidsbeperking in 2026 bij reguliere werkgevers ten opzichte van de
nulmeting op 1 januari 2013, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de
overheidssector. Deze aantallen zijn verdeeld over de jaren. Als één baan wordt
geteld een baan van 25,5 verloonde uren per week. Banen groter of kleiner dan
25,5 uur per week tellen naar rato mee. Alle werkgevers, groot en klein, kunnen de
extra banen realiseren. Pas als de banenafspraak te weinig banen oplevert, volgt
mogelijk de activering van de quotumregeling.
Quotumregeling
Jaarlijks wordt beoordeeld of werkgevers tot en met 2016 de afgesproken banen
hebben gerealiseerd. De eerste resultaten van de zogenoemde twee-meting zijn in
de zomer van 2017 bekend geworden. In 2016 heeft de marktsector de afgesproken
banen gerealiseerd, de overheidssector niet. Het kabinet heeft besloten om de
quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018 te activeren. Het
quotumpercentage geldt alleen voor individuele werkgevers met 25 of meer
werknemers, dat houdt in dat deze werkgevers per jaar meer dan 40.575 verloonde
uren via de loonaangifte verantwoord hebben.
Quotumheffing
De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5
uur. De heffing is niet eenmalig. Voor iedere niet-gerealiseerde plek moet jaarlijks de
heffing worden betaald. Over een heffing hoeft de werkgever geen btw te betalen.
Inlenen bij Carapax IT (SBI-code 78202) telt voor de opdrachtgever mee voor de
banenafspraak. Voor het kunnen meetellen van uren bij de inlenende werkgever,
moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een uitlener mag
alleen uren overdragen als hij beschikt over een bepaalde SBI codering (sector
bedrijfsindeling) in het NHR (basisregistratie handelsregister). Alleen organisaties
die bedrijfsmatig personeel uitlenen mogen uren overdragen aan inleners. Het
betreft de SBI-code 78201 (uitzendbureaus), SBI-code 78202 (uitleenbureaus), SBIcode 78203 (banenpools), SBI-code 7830 (payrolling) en SBI-code 32991 (sociale
werkvoorziening). Uitlenende werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste
SBI-code in het handelsregister. In het handelsregister kunnen inlenende werkgevers
controleren of de uitlenende werkgever een juiste SBI-code heeft.
Bron: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Kennisdocument (versie
voorjaar 2018) uitgegeven door Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.
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Informatiemanager
Buro BOOT
Kan je kort beschrijven wat Buro Boot allemaal doet?
BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en wij leveren integrale
advies- en managementdiensten. We zijn actief binnen alle facetten van onze
leefomgeving. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water,
milieu, veiligheid, sport en recreatie, maar met één duidelijke focus: de ondersteuning
bieden die de opdrachtgever nodig heeft.
Wat is precies jouw functie en wat zijn jouw werkzaamheden?
Ik ben informatiemanager bij BOOT en als zodanig houd ik me bezig met allerlei zaken
op het gebied van ICT en informatievoorziening. Ik wordt veelal direct betrokken als
het om ICT en digitalisering gaat.
Hoe lang werk je al bij Buro Boot?
Vanaf eind 2002 ben ik in dienst van BOOT, inmiddels dus al ruim 15 jaar.
Wanneer is de samenwerking tussen Buro Boot en Carapax IT ontstaan?
Die gaat terug naar 2015.
Hoe zijn jullie terecht gekomen bij Carapax IT? Hoe hebben jullie ons gevonden?
Via ‘De normaalste zaak’ waren er wat contacten geweest tussen Ronald van Vliet
van Carapax IT en Jeanette Schaeffer onze P&O manager. Er is ergens eind 2015 een
kennismakingsgesprek geweest met Ronald van Vliet en Addy Borst van Carapax IT en
Jeanette Schaeffer en mijn persoon.
Waarom hebben jullie voor Carapax IT gekozen? Wat was hierin doorslaggevend?
We zijn erg gemotiveerd om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. We vinden het
waardevol om ook mensen die in de maatschappij door een beperking op achterstand
staan toch een werkomgeving te bieden. Dit is ook de reden dat we voor Carapax
IT gekozen hebben. We vinden de manier hoe Carapax IT zich in relatief korte tijd
heeft georganiseerd en al een grote groep mensen met autisme aan het werk heeft
geholpen erg aansprekend. We hebben hier veel respect voor.
Heeft Buro Boot in het verleden al vaker werk uitbesteed?
Voor een deel van onze diensten worden er werkzaamheden uitbesteed.
Ook diensten rondom IT beheer worden in veel gevallen uitbesteed.
Software ontwikkeling werd de laatste jaren vooral in huis gedaan. Door
voortgaande digitalisering is er echter steeds meer behoefte aan meer
ontwikkelcapaciteit.
Bij een regulier softwarebedrijf of bij een sociale onderneming?
Tot nog toe hebben we veel samen gewerkt met reguliere
softwarebedrijven.

INTERVIEW

Bram Eckeveld

Zijn er verschillen te noemen tussen het werken met een reguliere- of een sociale
onderneming?
Een sociale onderneming kenmerkt zich denk ik onder andere door de betrokkenheid
met de medewerkers. Niet zijn of haar beperkingen maar juist zijn of haar talenten zijn
richtinggevend. Overigens zou wat mij betreft iedere onderneming een goed sociaal
beleid moeten voeren. Hier hebben zowel de medewerkers als de onderneming baat
bij.
Wat voor soort product of oplossing wordt door de medewerkers van Carapax IT voor
Buro Boot gemaakt?
De eerste klus waarvoor we opdracht hebben gegeven is het ontwikkelen van de
asbestosmanager.nl. Deze tool is bedoeld om vastgoedbeheerders inzicht te geven
in de (mogelijk) asbestbronnen in hun vastgoedbestand. Het is een webapplicatie
waarbij elke klant een eigen klantomgeving heeft. Gegevens worden hierin gezet door
middel van een webservice koppeling. Daarnaast wordt het onderhoud van ons intern
ontwikkeld ERP systeem Fuse door Carapax IT medewerkers uitgevoerd.
Hoe verloopt de samenwerking met Carapax IT?
We hebben in de achterliggende tijd veel samengewerkt. Door de intensieve
samenwerking raken we steeds meer op elkaar ingespeeld. De betrokkenheid
van de Carapax IT ontwikkelaars maar ook de projectleiders is aansprekend. Door
gebruik te maken van methoden zoals Scrum en tools als GitLab verloopt het
softwareontwikkelingsproces transparant. Hierdoor is er veel grip op het proces en
kunnen verwachtingen waar gemaakt worden.
Hoe ervaren jullie het contact met de medewerkers met autisme?
Die ervaren we als prettig. Omdat we voor een langere tijd met elkaar samenwerken
leren we elkaar steeds beter kennen. De medewerkers met autisme kenmerken zich
door een grote betrokkenheid. Ze denken mee en komen met goede suggesties en
oplossingen.
Hoe vind je de technische skills van de medewerkers die aan jullie opdracht werken?
Het mooie is dat Carapax IT veel expertise in huis heeft. Voor onze opdrachten hebben
ze bekeken welke medewerkers het beste hierop in te zetten zijn. In de praktijk pakt
dit goed uit. De medewerkers zijn vaardig en ook maken ze zich nieuwe technieken
snel eigen.
Zijn er al (deel)producten opgeleverd door Carapax IT?
De eerste versies van de asbestosmanager.nl zijn reeds geleverd. Ook voor het ERP
systeem zijn er diverse functionaliteiten opgeleverd.
Is Buro Boot tevreden met de opgeleverde (deel)producten?
We zijn tevreden over de opgeleverde producten. Doordat we zelf direct betrokken
zijn bij het ontwikkelproces kun je bijna een ‘is gelijk’-teken zetten tussen verwachting
en realisatie.
Hoe zien jullie de samenwerking met Carapax IT in de toekomst?
We zien dat Carapax IT volop ontwikkelt en dat de onderneming steeds
georganiseerder wordt. Ook gezien onze ervaringen is er wat ons betreft een
goede basis om de samenwerking ook in de toekomst te continueren.
Zou je andere bedrijven adviseren om werk aan Carapax IT uit te
besteden?
Zeker, jullie naam is al verschillende keren genoemd. We hebben in
Carapax IT een professionele partner gevonden die we met een
gerust hart aanbevelen aan andere bedrijven!
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Werken bij Carapax IT
Kies voor Carapax IT
Met gemotiveerde collega’s voer je uitdagende projecten uit voor
toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen. Carapax IT heeft
partnerships met vooraanstaande partijen. Met elkaar leveren we
klantspecifieke IT oplossingen van topkwaliteit. Die oplossingen kunnen alleen
bedacht worden door professionals zoals jij. Kan jij ons helpen de beste
oplossingen te realiseren? Dan investeren we graag in jou!

Onze fundamenten
We respecteren en steunen elkaar als mens en proberen binnen onze
competence centers een omgeving te creëren waarin we rekening houden met
elkaar en waarin we onze doelstellingen kunnen bereiken. Het gaat bij ons niet
om loze woorden en slogans. Wij geloven dat waarden essentieel zijn om goed
zaken te doen. We leveren wat we beloven en schuiven verantwoordelijkheden
niet af. We geloven in dienstbaarheid, werken samen met onze klanten om hun
activiteiten echt te begrijpen en vragen om feedback. Het is onze uitdaging
om de wereld te laten zien dat onze sociale én economische doelstelling
elkaar niet uitsluiten maar juist versterken.

Wat bieden wij jou
Carapax IT stimuleert haar medewerkers om hun vakkennis en vaardigheden
continu te blijven ontwikkelen. We bieden je perspectief en zorgen er voor dat
je je in een ‘prikkel-arm’ competence centre kunt richten op datgene waar je
goed in bent zonder tegen beperkingen aan te lopen. De werktijden worden
afgestemd op jouw mogelijkheden. Bij ons worden ad hoc veranderingen,

“

Het belangrijkste dat
Carapax IT aan
de medewerkers biedt is;
perspectief

Investeer jij in jezelf?
Dan investeert
Carapax IT in jou!
haastklussen, stressvolle klantcommunicatie en dergelijke intern vertaald naar
rustige, heldere en haalbare instructies en werkzaamheden, een zogenaamde
‘sociaal-emotionele firewall’. Daarnaast is er op beide vestigingen een autismejobcoach aanwezig die je kan helpen je ontwikkeling en carrière verder vorm
te geven.

Wat verwachten wij van jou
Wij verwachten van je dat je veel affiniteit hebt met IT en automatisering. Je
bent in staat om te leren en te werken. Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden
en beperkingen. Je hebt een neutrale of positieve houding binnen in een
groep van collega’s. Je beschikt over aantoonbaar minimaal HBO werk- en
denkniveau. Je bent vaardig in de Nederlandse en Engelse taal. Je bent in
staat zelfstandig te reizen en minimaal 24 uur per week te werken.
Misschien is dit jouw kans om te werken in een competence centre waarin jij je
prettig voelt en meewerkt aan hoogwaardige producten.
Wil jij deel uitmaken van ons avontuur? Vul dan het sollicitatie formulier in op
onze site.
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ORTEC en Carapax IT bundelen krachten
op het gebied van social return
ORTEC en Carapax IT hebben de krachten gebundeld om samen aan de slag
te gaan om de ongelijkheid in kansen voor autistische hoogopgeleide ICT-ers
terug te dringen en hen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. ORTEC
heeft hiertoe een samenwerkingsverband gesloten met Carapax IT: een ICT
onderneming gespecialiseerd in sociale terugkeer van autistische mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als maatschappelijk betrokken bedrijf is ORTEC altijd op zoek naar kansen om een
sociale bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Vorig jaar besloot ORTEC
daarom een samenwerking aan te gaan met Carapax IT en te starten met een aantal
hoogopgeleide autistische IT-specialisten die door hun aandoening niet in staat zijn
om aan het normale arbeidsproces deel te nemen. Ruim 72% van de mensen uit deze
doelgroep komen, ondanks hun goede vooropleiding, niet aan het werk.
Carapax IT is juist daarom drie jaar geleden gestart om ook deze doelgroep een
eerlijke kans te gunnen op de arbeidsmarkt. Het bedrijf onderscheidt zich van andere
IT-bedrijven omdat zij als Social Enterprise opdrachten uit laten voeren door, veelal
hoogbegaafde, IT-specialisten met autisme op HBO/WO/PhD niveau. Momenteel
hebben zij ruim 40 specialisten met autisme in dienst.
ORTEC is vorig jaar gestart met drie Carapax IT specialisten en momenteel
ondersteunen zes Carapax IT collega’s het Development team van ORTEC, waarvan
drie op basis van een vast contract en drie op projectbasis. Zij houden zich onder
andere bezig met het wekelijks testen van diverse patches en het uitvoeren van
development werkzaamheden in C# en Angular.
Verder werkt het team aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe tool en een
tweetal andere projecten waaronder een Delphi upgrade. De Carapax IT specialisten
zijn vertrouwd met Delphi en zijn niet terughoudend om hiermee te werken. Zij werken
vanuit het Carapax Competence Centre in Gouda, maar hebben nauw contact met de
ORTEC medewerkers uit het Development Team. Zij worden dan ook echt gezien als
onderdeel van het ORTEC team.
Michael van Duijn, CEO ORTEC: “ORTEC is altijd op zoek naar hoog gekwalificeerde
werknemers die een sterke achtergrond hebben in wiskundige optimalisatie. Onze
ervaringen met de Carapax IT specialisten zijn zeer positief. De collega’s zijn zeer
bekwaam en gemotiveerd, hebben een goed oog voor detail en werken heel accuraat.
Daarnaast denken zij pro-actief met ons mee en stellen regelmatig verbeterpunten
voor om onze oplossingen nog verder te optimaliseren.
Juist dat zijn eigenschappen die wij belangrijk vinden en waarom de Carapax IT
collega’s zo goed in ons team passen. Dat we hiermee ook een bijdrage kunnen
leveren aan de arbeidsparticipatie van bekwame maar autistische collega’s is
natuurlijk mooi meegenomen. Wij willen andere bedrijven graag laten zien
welke mogelijkheden er ook voor hun bedrijf zijn om deze mensen een kans
te gunnen.”
Addy van Borst/Ronald van Vliet, directeur Carapax IT: “Wij zijn drie

ORTEC is opgericht in 1981 en is gespecialiseerd in wiskundige optimalisatie technologie en geavanceerde
analytics. Op de verschillende kantoren wereldwijd werken circa 900 mensen. De toepassing van wiskundige
optimalisatie technologie in organisaties leidt tot betere financiële resultaten, hogere tevredenheid van
klanten en medewerkers en een kleinere ecologische footprint.
www.ortec.com

jaar geleden onze onderneming gestart omdat wij het gat willen dichten tussen
mensen met autisme en hun afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij met
een partij als ORTEC die de capaciteiten van onze mensen op waarde schat en
hen in wil zetten bij de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande wiskundige
optimalisatie oplossingen.
Onze medewerkers blijven enthousiast bij repetitieve werkzaamheden, iets wat de
ORTEC collega’s in staat stelt zich te focussen op nieuwe ontwikkelingen en ook
een van de redenen waarom zij deze taken graag overdragen. Op deze manier
geeft ORTEC op een natuurlijke wijze invulling aan arbeidsparticipatie
(social return) zonder in te leveren op de kwaliteit.
Alles bij elkaar een win-win situatie voor zowel ORTEC als Carapax
IT en we hopen deze collega’s in de toekomst voor meer projecten
te kunnen gaan inzetten. Samen werken we op deze manier aan
het dichten van het gat in de markt en in de maatschappij.”
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Carapax IT heeft reshoring als thema
Reshoring betekent: Arbeid weer terug in eigen land. Jarenlang verplaatsten
ondernemingen de ICT-werkzaamheden massaal naar lagelonenlanden. Sinds kort
is een tegenbeweging gaande: reshoring. Steeds meer bedrijven zien een aantal
sterke, onder andere kostentechnische, argumenten om deze werkzaamheden in
Nederland te houden of weer terug te halen.
Wanneer alle kosten worden meegewogen blijkt het uitvoeren van deze werkzaamheden
in het thuisland steeds vaker de meest voordelige optie. De loon- en managementkosten
van offshoring zijn gestegen en alles bij elkaar opgeteld is het net zo duur of zelfs
goedkoper en veel makkelijker om de werkzaamheden in Nederland uit te voeren. De
Total Cost of Ownership ligt lager. Bij deze berekeningen worden controle, kwaliteit,
innovatie- en flexibiliteitsvoordelen vaak niet eens volledig meegewogen.
Carapax helpt op gebied van reshoring. Dankzij methodieken als proces herontwerp,
jobcarving en functiecreatie zijn we in staat om te concurreren met uw activiteiten in
de lagelonenlanden.

Inzet capaciteit
Doordat Carapax binnen haar Competence Centers flexibel kan op- en afschalen met
capaciteit kan snel ingespeeld worden op de eisen en wensen van de opdrachtgever,
zonder in te leveren op de kwaliteit van het werk. De capaciteitsbehoeften worden zo
op een passende wijze ingevuld.

Voordelen van reshoring
Naast dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, heeft reshoring ook
andere voordelen. Zo heeft u geen last van een taalbarrière en kunt u
flexibeler inspringen op ontwikkelingen. Daarnaast is de kans kleiner op
verborgen extra kosten zoals zich die voordoen bij offshoring.

28

29

U maakt het verschil, door samen te
werken met een ‘social enterprise’.
Zeventig procent van de hbo-studenten met autisme vindt, ondanks prima ‘hardskills’, na hun afstuderen geen baan, ongeveer driekwart van alle volwassenen met
autisme zit zonder werk thuis. (bron: Eindhovens dagblad 15 oktober 2015).
U draagt direct bij aan het uitvoeren van onze sociale missie. Bij Carapax IT staat
de sociale missie voorop: duurzame banen creëren voor goed opgeleide mensen met
autisme die bij reguliere werkgevers niet aan de bak komen of hun baan niet weten
te behouden. Dit is uitsluitend succesvol als het op een economisch verantwoorde
manier wordt uitgevoerd, waarbij zonder subsidies geld wordt verdiend om een
gezonde bedrijfsvoering te waarborgen en te groeien. Achter Carapax IT staan
ondernemers die al eerder succesvolle bedrijven hebben opgezet en geleid. Zij
willen het sociaal ondernemerschap invulling geven door anders te denken. Het
management heeft eveneens vele jaren ervaring in het werken met en het opleiden
van medewerkers met autisme.

U maakt het verschil, voor medewerkers met autisme
Ondanks de bovengemiddelde hard skills is het door de vaak lastig te doorgronden
soft skills voor mensen met autisme doorgaans moeilijker om zichzelf te verkopen
tijdens sollicitatiegesprekken. Verder blijkt het in de praktijk lastig om een baan
te behouden binnen een werkomgeving waar geen rekening met autisme wordt
gehouden. Werkgevers zoeken doorgaans mensen die zich goed kunnen aanpassen.
Door het hebben van een volwaardige baan zijn onze collega’s onderdeel van een
sociale omgeving. Het zelfvertrouwen neemt toe, wat leidt tot een verbeterde
zelfredzaamheid en in enkele gevallen tot afname van de zorgbehoefte. Door het
hebben van een betaalde baan bij Carapax IT, wordt er ervaring opgedaan, stijgen
de inkomens, en vergroot dit de kans op doorstroming naar andere werkgevers.

U maakt het verschil, voor overheid en bedrijfsleven
Carapax IT neemt zelf de medewerkers in dienst. Hierdoor besparen de gemeenten
en het UWV direct op uitkeringen en worden er meer loonafdrachten gedaan. Bij een
afname van de zorgbehoefte, worden er ook direct besparingen op de zorgkosten
gerealiseerd.
Door met onze collega’s met autisme samen te werken ontstaat er binnen het
bedrijfsleven een positieve beeldvorming. Doordat de hard skills goed zijn,
spreekt men vakinhoudelijk al snel dezelfde taal. Hierdoor zijn partners eerder
bereid tot het uitbreiden van samenwerkingsopdrachten, wat weer leidt tot meer
werkgelegenheid. Het sociale nut hiervan geeft andere collega’s en opdrachtgevers
ook meer voldoening.
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Medewerkers van
Carapax IT zijn allemaal
bijzonder goed in hun vak
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Software developer
Hoe lang werk je al bij Carapax IT?
In september 2017 ben ik begonnen met werken bij Carapax IT.
Wat houd je functie precies in? Wat doe je zoal?
Mijn functie binnen Carapax IT is software engineer. In mijn functie ontwerp, realiseer
en test ik software conform specificaties opgesteld door een klant. Ook is onderdeel
van mijn functie om de wensen en eisen van de klant in kaart te brengen. Daarnaast is
het ook belangrijk om de opgestelde specificaties van de klant te toetsen bij de klant
om de verifiëren of de opgestelde specificaties overeenkomen met de wensen en eisen
van de klant.
Welke opleiding heb je gedaan?
De opleiding die ik heb gedaan is Technische Informatica aan de Fontys Hogeschool
ICT te Eindhoven. In mijn studie ben ik voornamelijk bezig geweest met het ontwerpen,
realiseren en testen van software. Ook kwam er veel samenwerking kijken in de vakken
binnen de opleiding, waar ik veel van heb geleerd; deze kennis pas ik nog steeds vaak
toe in de praktijk. Ik heb mijn diploma behaald.
Hoe verliepen je stages? Waar liep je tegenaan?
Mijn derdejaars-stage verliep eigenlijk vlekkeloos, ik had een fijne stageplek en ruimte
voor het stellen van vragen. De werkwijze die ik in mijn functie hanteerde was om in
detail de specificaties van te voren helder te krijgen, voorafgaand aan het maken van
het ontwerp en het realiseren/testen van de software. Mijn afstudeerstage heb ik
echter in 3 pogingen gehaald, voornamelijk omdat er niet genoeg tijd was om vragen
te stellen aan de afstudeerbegeleider.
Heb je al gewerkt voordat je bij Carapax IT begon?
Voordat ik bij Carapax IT begon met het werken als software engineer had ik
eigenlijk buiten mijn stages nog geen ervaring met het werken binnen de ICT.
Echter heb ik voorheen als bijbaan wel als typist gewerkt bij TNT.
Hoe heb je Carapax IT leren kennen?
Toen ik na het afronden van mijn studie op zoek was naar een baan in
de ICT, vond ik het lastig om een fijn bedrijf te vinden waarbij ik op
een vaste locatie kon gaan werken. Er waren vooral bedrijven
waarbij er van je werd verwacht dat je bereid was om veel te
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reizen. Daarbij vond ik het ook lastig om een bedrijf te vinden wat niet te ver weg was,
en Carapax IT Eindhoven ligt erg dichtbij dus dat is ook een groot voordeel. Ik heb
Carapax IT leren kennen via Google, toen ik op zoek was naar een werkgever in de ICT.
Wat sprak je aan om bij Carapax IT te solliciteren?
Gezien het feit dat ik mijn studie net had afgerond en ik op zoek was naar een baan,
heb ik gesolliciteerd bij Carapax IT. Wat mij het meest aansprak aan Carapax IT was
dat er niet van me werd verwacht dat ik meteen 40 uur per week zou gaan werken. Ik
kon rustig aan beginnen met 24 uur per week, waarna ik het aantal uren momenteel
heb opgebouwd tot 30 uur per week. Ook heb ik de gelegenheid om te beginnen om
half 10, en dan te werken tot 4 uur. Daarnaast is het niet erg als ik een keer om 10
uur aanwezig ben, dan werk ik gewoon langer door. De flexibiliteit die Carapax IT me
biedt in het inrichten van mijn werktijden (hoewel het streven half 10 tot 4 is) vind ik
een groot voordeel.
Wat is er denk je, anders aan werken bij Carapax IT dan bij een andere werkgever?
Zelf tracht ik om te functioneren net als ieder ander werknemer, dus wat mij betreft
zit er eigenlijk niet veel verschil tussen het werken bij Carapax IT en het werken voor
een ander bedrijf binnen de ICT. Wel is het fijn dat er een coach aanwezig is waar ik
elke 2 weken een gesprek mee heb; echter is het zo in deze gesprekken dat het meer
een bespreking is die gaat over de status van projecten. Wel is er tijdens dit gesprek
de gelegenheid voor het stellen van vragen, als een soort van stok achter de deur
dat deze vragen betreft een project niet tussen wal en schip vallen. Als er zich enige
miscommunicatie met collega’s voordoet is dit moment ook het moment om dat te
bespreken. Ook vind ik het erg fijn dat er niet zo strikt naar de begin- en eindtijd wordt
gekeken, zolang men zijn/haar uren maakt is het ook prima.
Hoe is het contact met de collega’s?
Het contact met collega’s in principe prima. Iedereen is uniek en heeft zo zijn of haar
eigenaardigheden. Daarbij vind ik het ook erg belangrijk om iedereen als gelijk te zien
en collega’s niet als “anders” te zien. Het feit dat eigenlijk alle ontwikkelaars binnen
Carapax IT een vorm van autisme hebben maakt voor mij niets uit.
Hoe is het om te werken met collega’s met ASS?
Voor mij maakt het geen verschil of iemand wel of geen autisme heeft. Wat ik belangrijk
vind is dat collega’s een goed karakter hebben, dat ze een gezond verstand hebben,
dat ik goed met ze kan communiceren, en dat ze graag projecten tot een succes willen
brengen. Daarnaast denk ik ook dat binnen dit vakgebied het wel- of niet autistisch
zijn weinig tot geen impact heeft, omdat het werk zo goed als alleen maar bestaat uit
het maken van software. De werksfeer vind ik erg prettig omdat er op de werkvloer
geen concurrerend gedrag heerst. Dit zorgt voor een prettige samenwerking.
Heb je iets bijgeleerd over jezelf nu je bij Carapax IT werkt?
In de zin van het opdoen van werkervaring heb ik veel geleerd op het gebied van
zelfstandiger te werk gaan en meer aannames durven doen betreft specificaties voor
software. Ook heb ik vakinhoudelijk natuurlijk ervaring opgedaan waardoor ik een
betere software engineer ben geworden. Vooral op het gebied van C# heb ik een
hoop geleerd.
Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? Wat hoop je te bereiken?
In principe zou ik best bij Carapax IT willen blijven werken. Ik vind de
bedrijfscultuur prettig, ook kan ik het goed met mijn collega’s vinden
en is er een goede sfeer. Ik zou me graag verder ontwikkelen in de
programmeertaal C# en veel werkervaring op doen.
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Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 2 mei 2017 door Peter Scholtes

René mag stil zijn op kantoor
In een gewone baan liepen Marcel Beekman en René Ladan vast, zoals veel
mensen met autisme. Bij Carapax IT niet.
Afgeschermde werkplekken. Een coach die met een planbord de opdrachten
doorspreekt. Stilte tijdens het werk, en – als een medewerker dat wil – ook gedurende
de pauze. Een bijzonder bedrijf is Carapax IT in Eindhoven. Onder begeleiding werken
mensen met autisme er aan opdrachten in de automatisering.
Monique van der Maden is vestigingsmanager en jobcoach van het in november 2016
gestarte bedrijf. Het is een nevenvestiging van Carapax IT in Gouda dat is opgericht
door twee vaders van een kind met autisme. Zij constateerden dat een grote groep
– ook hoogopgeleide – mensen met autisme in reguliere bedrijven niet goed kan
functioneren.

Sommige mensen
willen niet
over koetjes of
kalfjes praten

Monique van der Maden heeft vrijwel dagelijks persoonlijk
contact met de vier medewerkers van Carapax IT in
Eindhoven. “Schakelen vindt hij moeilijk”, zegt ze bijvoorbeeld
over medewerker René Ladan. “Prioriteit stellen. Wat je dan
eerst moet doen. We gebruiken een planbord en spreken
door: dit doe je vandaag, dat morgen.” Zo’n gesprek kan ook
gaan over privézaken. Ze is evengoed vertrouwenspersoon.
Persoonlijke beslommeringen kunnen van grote invloed zijn
op het functioneren van mensen met autisme.

In het kantoor van Carapax IT valt de stilte op. Een rumoerige
omgeving is niet bevorderlijk voor de medewerkers. “Mensen
worden ook geacht stil te zijn. Althans, als ze willen bellen of skypen doen ze dat op
de gang. Tijdens pauzes is het ook wat stiller. Sommige mensen willen niet over koetjes
of kalfjes praten, of ze gaan liever een rondje wandelen. We hebben in zo’n pauze
leuke gesprekken waarin veel gelachen wordt. Maar als iemand stil is, is het ook oké.”
Van der Maden noemt de medewerkers ‘allemaal bijzonder goed in hun vak’. “Ze zijn
gedreven, hebben oog voor detail, zijn harde werkers en doorzetters. Ieder op hun
eigen gebied leveren ze professioneel werk op.”
Fraude voorkomen
De eerste grote opdracht heeft Carapax IT verworven van de TU/e, na een aanbestedingsprocedure. De universiteit werkt aan een proef met digitaal examen doen.
Studenten gebruiken daarvoor een usb-stick met programmatuur die verder moet
worden ontwikkeld om fraude te voorkomen. Twee medewerkers van Carapax IT gaan
er mee aan de slag.
Verder mikt het op bedrijven, gemeenten en instellingen die IT-werkzaamheden
willen uitbesteden. “We anticiperen op tekorten aan ICT-specialisten, vooral op de
gebieden softwareontwikkeling, data science en 3D-modelling”, zegt directeur
Addy Borst. Vanuit zijn bedrijf in Gouda wordt gewerkt aan een opdracht voor
Coppens Diervoeding in Helmond voor een dashboard waarmee het bedrijf
de productie in de fabriek kan monitoren. Ook pensioenfonds PGGM en
bouwconcern VolkerWessels zijn in Gouda opdrachtgever. In de regio
Eindhoven staan volgens Carapax IT veel geïnteresseerde bedrijven
op het punt om opdrachten te verstrekken.

MARCEL BEEKMAN (50)

RENÉ LADAN (36)

‘Veel minder moe’

‘Werken met klant lastig’

”In mijn eerste baan heb ik 24 jaar bij een
bedrijf gewerkt aan de ontwikkeling van
hypotheeksoftware. Nadat de vestiging in
Helmond werd gesloten, ben ik ontslagen. Na
een jaar werkloos te zijn geweest, heb ik een half
jaar bij een ander bedrijf gewerkt. Ik had daar
in mijn proeftijd niet gemeld dat ik autisme had.
Er ontstond een discussie over de werktijden.
Nadat ik had verteld dat ik autisme had, is
dat opgelost. Maar er was in dat bedrijf veel
hectiek. Op zich stond het bedrijf wel voor me
open, maar ik zag te veel problemen om goed te
kunnen functioneren. Werken met autisme hoeft
geen probleem te zijn, maar er moet wel aan
veel randvoorwaarden worden voldaan. Tien jaar
geleden ging het mis bij mijn eerste werkgever.
Ik ben twee jaar ziek thuis geweest, daarna is
bij mij de diagnose autisme gesteld. Ik merk nu
ik hier werk dat ik veel minder geprikkeld en moe
ben. Het werk dat ik nu doe is erg gevarieerd.
Dat maakt het heel leuk.”

“Ik heb op de Technische Universiteit in Eindhoven
de masteropleiding technische informatica
gedaan en ben afgestudeerd als softwarearchitect. Vervolgens heb ik de post-master
ontwerpersopleiding
technische
informatica
gedaan. Ik heb mijn opleiding wel gehaald, maar
werken met klanten vind ik lastig. Dan moet je
informatie uit ze halen, weten wat ze wel en niet
willen. Ik heb eerder bij een gewoon bedrijf gewerkt,
in televisie over internet. Ik had een vast contract,
maar het bedrijf ging failliet. Daarna ben ik twee
jaar werkloos geweest. Ik heb wel vrijwilligerswerk
gedaan, via de GGZ.”
“Ik heb gewerkt als software-architect voor
professionele verlichting voor etalages van winkels.
In dat bedrijf was een werkplaats waar de radio
aanstond, en waar mensen binnenliepen. Dat vond
ik moeilijk. Als je in de kroeg zit wil je juist herrie,
maar op het werk niet. Ik vind het ﬁjn dat hier ook
stilte is.”
Monique van der Maden van Carapax IT in gesprek met René Ladan
Foto: Kees Martens/Fotomeulenhof
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Prestatieladder Socialer Ondernemen

Social Enterprise NL

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die
werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Enterprise NL is aanjager van de beweging van sociaal ondernemers:
ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde.

Visie
Socialer ondernemen wordt steeds meer de norm. Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt werken vaker mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan
verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare
groepen in de samenleving te verhogen.
PSO-Nederland daagt Nederland uit socialer te ondernemen en een betere wereld
te creëren. Dat geldt voor bedrijfsleven en overheid, op economisch gebied en voor
de kwaliteit van leven. Dit realiseren we door het stimuleren van meer kansen op
de arbeidsmarkt voor mensen die dit nodig hebben alsmede door het erkennen en
belonen van organisaties die hieraan een meetbare bijdrage leveren.

Bedrijfsnaam:

Carapax IT B.V.

Definitie Social Enterprise
Sociale ondernemingen bevinden zich tussen goededoelenorganisaties en
commerciële bedrijven en vormen zo een nieuwe sector.
Social Enterprise NL hanteert de (Europese) definitie.

Missie PSO-Nederland:
Elke organisatie in Nederland denkt
actief na over de wijze waarop zij
kansen en mogelijkheden kan bieden
aan mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie.

Een sociale onderneming:

Een groot deel van deze organisaties
realiseert
feitelijk
duurzame
werkgelegenheid
voor
kwetsbare
groepen en blijft zoeken naar
uitbreidingsmogelijkheden.

4.

Aantoonbare toename van duurzame
werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt door inzet
van de PSO.

Trede 3

Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een
product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het
hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale
onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd.

1.
2.
3.

Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
Realiseert dat als zelfstandige onderneming die een dienst of product
levert;
Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van
waarde-uitruil, en dus beperkt of niet afhankelijk van giften of subsidies;
Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
• winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie:
het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door
eventuele aandeelhouders is redelijk.
• bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van
alle betrokkenen
• fair naar iedereen
• bewust van haar ecologische voetafdruk
• is transparant

Stichting PSO-Nederland verklaart dat Carapax IT B.V. voldoet aan de
normen voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Gecertiﬁceerd sinds:

01.12.2016

Geldig tot:

01.12.2018

Namens PSO-Nederland
Y.G. Starrenburg, Bestuurder

Een landelijke dekking
gecertificeerde bedrijven.

van

PSO-

Elk jaar een groei realiseren van het
aantal PSO-gecertificeerde bedrijven.
Zorgdragen dat de onafhankelijkheid
van de PSO en de wetenschappelijke
onderbouwing van de PSO optimaal
geborgd blijven.

Bron: http://www.pso-nederland.nl/

Bron: https://www.social-enterprise.nl/

38
38

39

Onze klanten

De parabel van de paraplu
Stel je een hagelbui voor, vol met hagelstenen van hele kleine tot golfballen. Stel je
voor dat je er midden in zit. Onaangenaam, toch?
Stel je nu een paraplu voor, een stevige paraplu. De paraplu beschermt je tegen de
meeste hagel hoewel je langs de zijkanten toch wordt geraakt.
De hagelbui stelt de informatie en prikkels voor die autisten binnenkrijgen. De
paraplu is onze focus, ons schild tegen het bombardement van indrukken dat de
wereld is. De grootte en het gewicht van de hagelstenen staan voor het gewicht
van de informatie die we binnenkrijgen. Kleine lichte stenen zijn dingen die niet
veel indruk maken, waar we weinig last van hebben. Grote zware stenen zijn heel
vervelend, zoals een cirkelzaag op een paar meter afstand. Hoe ‘zwaarder’ onze
omgeving, hoe erger de hagelbui is. Bijvoorbeeld als ik bij een rockconcert zou
staan zou dat zijn alsof ik door hagelstenen van 5cm dik zou worden geraakt.
De paraplu is niet perfect, de zwaarste hagelstenen schieten er door heen en laten
gaten in de paraplu achter. Uiteindelijk is er nog maar weinig van de paraplu over
en wordt je door de volle kracht van de hagelbui geraakt. Om het nog erger te
maken, het is moeilijk om de paraplu de hele tijd omhoog te houden. Na een tijd
wordt je arm moe en kan je de paraplu niet meer zo houden dat die je optimaal
beschermt. Je zult een schuilplaats moeten vinden om te voorkomen dat je vol met
blauwe plekken en een hersenschudding komt te zitten.
Wij vinden een schuilplaats in de veilige bekende omgevingen waar we ons niet
hoeven aan te passen aan anderen. Met andere woorden, thuis. Thuis kunnen
we herstellen van de dagelijkse worsteling met de wereld. We vinden ook een
schuilplaats in rituelen; een ritueel is altijd hetzelfde, het is betrouwbaar en een
oase van orde in een chaotische wereld. En net als andere mensen houden we er
van om leuke dingen te doen in onze vrije tijd, zoals spelletjes spelen, haken, piano
spelen of iets anders. Slaap is ook belangrijk, tijdens het slapen herstellen we ons,
krijgen we onze kracht terug. En tijdens het slapen maakt ons onderbewustzijn een
nieuwe paraplu zodat we de volgende dag de hagel weer kunnen trotseren.
Waarom gaan we toch elke keer weer die hagelbui in? Omdat we willen
leven in de wereld, niet in onze hoofden. Net als ‘normale’ mensen
hebben we dromen en die gaan we niet bereiken door ons te
verstoppen voor de uitdagingen van autisme.
Peter

Onze partners

Onze competenties zijn úw oplossingen

Competence Centers
welkom@carapaxit.nl | www.carapaxit.nl
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PC Hooftlaan 14 | Eindhoven | +31(0) 40 30 46 029

