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Het werd weer gemeld door de overheid en het stond weer in de kranten: de arbeidsmarkt 
voor IT specialisten is zeer krap. Covid-19 doet daar niets aan af. Bedrijven weten niet 
waar ze de IT expertise vandaan moeten halen. Technische ondersteuning wordt nu 
vaak gezocht in het buitenland. Deze ‘IT offshoring’ naar landen als India, Portugal 
en Oekraïne laat wisselende resultaten zien. Het gras bij de buren lijkt vaak groener. 
Taal, cultuur- en tijdsverschillen zijn echter niet altijd gemakkelijk te overbruggen en 
de kosten die eerst laag leken blijken toch steeds hoger uit te vallen.

En dat terwijl er een categorie mensen in Nederland bestaat met zeer goede 
automatiseringsvaardigheden die niet aan de bak komt. Terwijl andere bedrijven op 
een IT vacature geen respons krijgen, krijgen we bij Carapax IT wekelijks meerdere 
aanmeldingen binnen van mensen die bij ons willen werken. Dit zijn bijna allemaal 
mensen met een HBO-, academische en PhD achtergrond die de juiste expertise 
en ervaring hebben voor het werk dat wij uitvoeren. Toppers uit bèta richtingen als 
informatica, wiskunde, mechatronica en natuurkunde, zijn op zoek naar een baan. Het 
stempel van autisme dat ze hebben laat echter veel deuren gelijk dicht slaan. Autisme 
is iets waar werkgevers moeilijk mee kunnen omgaan.

Bij Carapax IT werken IT’ers met autisme. In 5 jaar tijd zijn we gegroeid naar bijna 
50 medewerkers. De resultaten zijn vaak zeer goed. We zijn geselecteerd door grote 
organisaties als TU Delft, Technolution, Ortec en TU Eindhoven. Voor hen ontwikkelen 
we bijvoorbeeld complexe IT-oplossingen als crowd-monitoring systemen, smart city 
concepten en software voor digitaal examineren van 400 studenten in een examenzaal 
die hun eigen laptop meebrengen. Dit vereist een diepgaande kennis en expertise.
Onze medewerkers hebben de drive om nieuwe kennis te blijven vergaren en toe te 
willen passen. Voor de innovatieve /integrale IT systemen die wij maken hebben we 
alle kennis beschikbaar. Of het nu gaat om sensornetwerken, systeemontwikkeling, 
datawarehousing, networking, data science, business intelligence, data security, alle 
benodigde kennis is beschikbaar. 

Uiteraard, het autisme is aanwezig en kan niet ontkend worden. Onze projectmanagers 
met  ervaring met autisme vormen de spil tussen opdrachtgevers en onze autistische 
medewerkers om te  zorgen dat projectdoelstellingen behaald worden. Onze  
jobcoaches ondersteunen de medewerkers waar nodig  om goed te kunnen 
functioneren. Alles is erop gericht om onze medewerkers optimaal te laten presteren. 
De opdrachtgevers en projecten die we doen zijn het bewijs dat deze aanpak succesvol 
is. En niet onbelangrijk, met een categorie mensen die elders vaak (onterecht) 
afgeschreven wordt, laten we keer op keer zien dat bij ons het gras toch vaak veel 
groener is dan bij de buren. Laat jullie verrassen.

Addy Borst - medeoprichter Carapax IT
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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. Daarnaast 
beoordelen onze testers websites op toegankelijkheid conform de WCAG-eisen (Web 
Content Accessibility Guidelines). 

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. Ze hebben een rijke ervaring 
op het gebied van implementatie, monitoring, inrichten van virtuele omgevingen 
en remote beheer. Wij houden rekening met je wensen op het gebied van vrijheid, 
flexibiliteit, schaalbaarheid en security.  

Business Intelligence 

Heb je complexe datavraagstukken en wil je van je data informatie maken? 
Onze data analisten worden vrolijk van complexe uitdagingen. Als je je KPIs 
(Key Performance Indicators) duidelijk hebt, maken wij overzichtelijke en heldere 
oplossingen met behulp van QlikView, Qlik Sense en Power BI. Je wilt heldere 
grafieken, zonder teveel verstorende details, maar je wilt wel via een “drill-down” op 
zoek kunnen gaan naar de onderliggende data.  

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 informatiekundige. 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.

Onze diensten 
Je bent op zoek naar goede IT-ers, maar je kunt ze moeilijk vinden. Je hebt gehoord 
over de kwaliteiten van autistische medewerkers, maar je twijfelt of je ze goed kunt 
begeleiden. Je wilt flexibel en slagvaardig zijn in de markt. Je wilt schaalbaar blijven 
en op alle mogelijke manieren je data ontsluiten en dit alles moet netjes, veilig en 
stabiel zijn.  

Carapax IT als duurzame IT-partner 
Carapax IT richt zich op een solide en liefst langdurige samenwerking met onze 
opdrachtgevers. We houden van duidelijke afspraken en verwachtingen, om de 
kwaliteit van de samenwerking te borgen. De code die we ontwikkelen is en blijft 
van jou, dus je behoudt alle vrijheid. Bij ons hebben we alle specialisten onder één 
dak. Onze projectleiders en interne jobcoaches zorgen voor de kwaliteitsborging en 
de communicatie onderling en met jou als opdrachtgever. Meerdere keren per week 
hebben we een stand up met ons team en jou als opdrachtgever. Je hebt inzicht in 
de vorderingen. Onze collega’s zijn gepassioneerd over wat ze voor je doen en ze zijn 
heel, heel slim. Speciaal voor jou stellen we een klantenteam samen. We overleggen 
waar nodig over het ontwikkelplatform, frontend design en de connectie met de 
onderliggende data. Door onze ervaring in veel projecten is domeinkennis opgedaan 
op meerdere terreinen, zoals wetenschap, gezondheidszorg, onderwijs, bouw, 
scheepvaart, vervoer, telecommunicatie en industrie.  

Onze ontwikkelde software en data science oplossingen worden toegepast bij 
crowd-monitoring, navigatie op mondiale schaal, stress- en gezondheidsmonitoring, 
zorgportalen, inkoopsystemen, logistieke software, productieplanningen, storing- en 
beheersystemen en (dashboards voor) managementinformatie. 

Software ontwikkeling 

Carapax IT verzorgt de ontwikkeling van volledige software-projecten, maar we 
dragen ook bij aan de versterking van bestaande IT-teams. We werken graag op 
basis van continuous delivery. We gebruiken daarbij agile methodieken en devops-
technieken. 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. Onze afdeling systeembeheer ondersteunt bij de 
uitrol op je eigen servers of externe (virtual) servers. 
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De Carapax IT projectaanpak
Veel projecten worden ingericht conform een bepaalde methodiek, zoals Prince2 of 
Agile. We weten dat zo’n aanpak bij Carapax IT niet één op één past.

Bij het opstarten van een project wordt door onze CTO, bekeken welke kennis en ervaring 
nodig is op vaktechnisch gebied. Daarna wordt, in overleg met de coaches bepaald 
welke vaardigheden nodig zijn om een goed functionerend team samen te stellen. 
Een lead-developer moet niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar zal ook de 
communicator zijn tussen projectleider, collega’s en de technische vertegenwoordiger 
van de opdrachtgever. Een junior developer moet worden begeleid door een buddy die 
tijd kan en mag vrijmaken om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

De technische vertegenwoordiger van de opdrachtgever is erg belangrijk binnen het 
project. We besteden graag aandacht aan een goede communicatie met het hele 
team. Onze coaches bespreken daarom aan het begin van een project graag wat deze 
vertegenwoordiger kan verwachten tijdens stand ups met het hele team. We hebben 
goede ervaringen met een aantal vertegenwoordigers die er plezier in hebben om met 
ons team samen te werken. Waar autistische collega’s problemen ondervinden met 
collega’s, stemmen projectleider en coach af hoe hier mee om te gaan. We vinden 
altijd een praktische oplossing!

Bij stand ups met de klant zorgt de projectleider voor een vlot verloop. Diezelfde 
projectleider neemt contact op met de coaches als in een stand up blijkt dat collega’s 
wat meer ondersteuning kunnen gebruiken.

Vraagstelling klant
Bijvoorbeeld:
• Applicatie ontwikkeling / doorontwikkeling
• Platform ontwikkeling / doorontwikkeling
• Software product ontwikkeling / doorontwikkeling
• Machine Learning
• (Power BI / Qlik) Dashboards
• Data analyse
• Koppeling (API) ontwikkeling en onderhoud
• Software Testen
• Systeembeheer

Inventarisatie
• Bespreken gewenste uitkomsten
• Kort bespreken achtergrondinfo
• Kosten / doorlooptijd inschatting waar mogelijk
• Afstemmingsmethode bespreken
• Wij gaan het liefst een duurzame samenwerking  
     aan met onze klanten
• Onze tarieven: 55 - 80 euro/uur (afhankelijk   
     van niveau ontwikkelaar)

Development
• Regelmatige (wekelijkse) afstemming met eindgebruiker
• Scrum
• Development for impact
• Slack (afstemming)

• Software development
• Machine Learning
• BI

Oplevering
• Communicatie en uitleg voor eindgebruiker

Customer Care
• Uitbreidingen op bestaande applicaties
• Onderhoud
• O.b.v. SLA Contract

Customer Care = beginpunt om bestaande 
applicaties te onderhouden en uit te breiden
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Dus Carapax IT bouwt mee aan die omgeving?
Ja, sinds april (2020) zijn we ongeveer aan de slag gegaan. Er was een ad hoc houtje-
touwtje oplossing die werkte, maar daar zaten echt nog wel wat haken en ogen aan. 
En Carapax IT is die oplossing, 

een SaaS omgeving, eigenlijk volledig vanaf de grond opnieuw aan het opbouwen op 
een manier dat het zeer toekomstbestendig is en nog wel 10 à 20 jaar mee kan. 

Hoeveel partijen zijn er nog meer bij het project betrokken?
Even tellen, dat zijn drie van de grootste steden in Spanje, Italië en Nederland, drie 
wetenschappelijke instituten uit diezelfde landen, een openbaar vervoerder uit Italië, 
een consultancy bedrijf en een universiteit (wij).  

En wat is precies jouw functie binnen deze projecten?
Ik ben eigenlijk wat ze noemen ‘principal investigator’, dus onderzoeksleider van het 
project. En stuur daarmee, naast mijn eigen werk, het hele project aan. Dat betekent 
dat ik verantwoording moet afleggen voor wat er ontwikkeld en gedaan wordt. Door 
COVID hebben we vier grote experimenten niet kunnen doen, daardoor moet ik er 
nu ook wat harder aan trekken en duurt het wat langer. We hebben grotendeels de 
projecten wel om kunnen vormen zodat ze ook nu relevant zijn voor de huidige situatie 
rondom COVID. CityFlows kijkt bijvoorbeeld in Amsterdam mee bij het inrichten van 
de COVID monitoring en kijkt, tot op zeker hoogte, mee hoe men daar met objectieve 
data het management van de openbare ruimte kan ondersteunen.  

Was het idee altijd om een deel van dit project uit te besteden?
Eigenlijk niet. CityFlows zou in origine intern worden opgelost maar daar ben ik 
uiteindelijk van teruggekomen. Je merkt nu echt de meerwaarde van een groot ICT 
team met ieder zijn eigen expertise en ik denk niet dat we dit intern zo netjes en zo 
snel hadden kunnen bouwen. Zo zijn we ook flexibel in wie we wanneer nodig hebben. 
Het vinden van een echt volledig ontwikkelde designer en IT specialist is niet 
eenvoudig, en daarnaast dient er ook wat tegenover te staan. Voor ons is het 
moeilijk om op projectbasis het salaris voor een volle fte van een dergelijke 
specialist te financieren. Terwijl, als je dat uitbesteedt, dan kun je daar 
meer flexibel mee omgaan en aanzien wat je wanneer nodig hebt.  

We spreken met Dorine Duives, universitair docente Active Modes op de faculteit 
Civiele Technieken van de TU Delft. 

Ik ben niet zo technisch onderlegd, kun je mij op een makkelijke manier uitleggen 
waar je je mee bezig houdt? 
Ja hoor, ik onderzoek voetgangers- en fietsbewegingen. Momenteel focussen we ons 
vooral op Nederland maar ook in de rest van de wereld onderzoeken we het gedrag 
van deze modaliteiten. We zijn bezig met een aantal grote projecten waar CityFlows 
er één van is. Dit is een Europees project wat draait om het monitoren en slim managen 
van drukke voetgangersruimten. Deze ruimten kunnen alles zijn, van een evenement 
tot een station tot een winkelgebied. 

Hoe gebeurt dat monitoren precies? En met welk doel? 
Buiten op straat hangen allerlei verschillende sensoren, bijvoorbeeld camera’s, wifi 
systemen, radars, infrarood systemen, enzovoorts. Alles wat uit die sensoren komt, 
wordt in realtime verstuurd naar de omgeving die wij nu aan het bouwen zijn en die 
vertaalt de inkomende datastroom naar informatie die voor de gebruiker van belang 
is om crowd management beslissingen te maken. Iemand aan de andere kant van zo’n 
systeem kan dan op basis van objectieve informatie besluiten wanneer hij/zij op straat 

daadwerkelijk crowdmanagement maatregelen moet nemen. Dus wanneer moet 
ik de borden aanzetten om de routering van mensen te veranderen, wanneer 

moet ik vertellen dat mensen ergens niet meer moeten zijn omdat het te 
druk is of wanneer sluit ik een hele straat af. Dat wordt dan op basis van 

objectieve data gedaan in plaats van subjectieve informatie. 
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Carapax IT in een paar woorden?

Sociaal, stabiel, integer, je krijgt vaak 

directe feedback of dingen kunnen 

werken of niet. Ik zou bijna gezellig 

willen zeggen maar dat is het niet, 

het contact is gewoon goed. 

Aan het woord:   Dorine Duives 
Bedrijf:     TU/D

Dorine Duives



10 11

Waarom is de keuze op Carapax IT gevallen? Zat daar een sociale reden bij?
Nee, eigenlijk niet. Jullie zijn op internet goed vindbaar en stonden in mijn lijstje van 
bedrijven om te bellen. De combinatie van een aantal dingen maakte dat de keus op 
Carapax IT viel. Ten eerste, dat het financieel aantrekkelijk is. Ten tweede, dat er niet 
extreem veel druk op het project zit, dat maakt het makkelijker om met een Carapax 
IT team te werken. 
Ten derde, dat ons ‘onderzoeksproject’ nogal houtje-touwtje in elkaar zat en dat we 
aan de voorkant niet goed konden inschatten wat er precies nodig zou zijn. Carapax 
IT kan heel goed meedenken in de vraagstukken, had ervaring met een dergelijke 
oplossing en onderscheidt zich daardoor ook. En achteraf pratend, zijn ze vanuit 
Europa in het kader van inclusiviteit ook erg gecharmeerd van Carapax IT. 

Hoe vindt je dat de samenwerking met Carapax IT verloopt? En qua doelstellingen?
Ja, ik vind het eigenlijk heel prettig. Er is één duidelijk aanspreekpunt waar ik met alles 
terecht kan en dan wordt daar heel snel geschakeld wie daarachter dan precies aan 
het werk is. Tegelijkertijd zie je ook als er aan onze kant ICT’ers zitten, dat daar ook 
heel goed mee geschakeld kan worden, ook direct. Ik vind het een hele fijne partij om 
mee samen te werken, heel oprecht en integer. Wat ik tot nu toe zie, ben ik echt heel 
erg blij mee. 

Zijn er nog verbeterpunten aan de samenwerking?
Het enige wat ik kan noemen is het bijhouden van de planning. Maar de vraag is of dat 
bij Carapax IT ligt of gewoon bij het soort project. Ik denk dat het project niet altijd 
even duidelijk is qua welke kant het op moet. Eigenlijk gaat het al heel voortvarend ten 
opzichte van wat het had kunnen zijn. 

En de toekomst qua samenwerking?
Dat ligt een beetje aan de projecten die er de komende tijd binnen gaan komen en of 
het bedrijf om het product heen van de grond komt. Als dat lukt, zie ik daar een hele 
mooie toekomst voor. Het zou mooi zijn als we de ICT component zo lang mogelijk 
uitbesteed kunnen houden. En waar beter dan bij de organisatie die dat nu ook 
gebouwd heeft en dat op een nette manier heeft gedaan. 

Hoe is het om samen te werken met werknemers met autisme?
Ik weet wat autisme is, ik weet wat ik wel en niet moet doen en heb dat al heel jong 
mogen leren. In dat opzicht is het voor mij niet nieuw. Voor de mensen die om mij heen 
staan aan mijn kant is dat wel nieuw. Dat ze niet zomaar de telefoon op mogen pakken 
en zeggen ik zou graag willen dat jij dit nu gaat doen, dat dat dus niet werkt. Maar 
voor mij levert het geen extra horde op omdat er iemand tussen zit die dat heel goed 
buffert. Dus ik merk het ook niet zo. Ik weet het omdat ik het herken, maar het is niet 
zo dat als je het me niet zou vertellen dat ik het direct door zou hebben. 

Wat zijn jouw belangrijkste ervaringen met Carapax IT?
Het is een integere partij. Ze zeggen waar het op staat en dan vervolgens acteren ze 
daar ook op. En als ik echt kijk naar IT development, dan zie ik dat het geen partij is om 
even snel iets voor elkaar te boksen maar zeker voor de lang lopende systematische 
ontwikkelingen, is het zeker een partij om mee te nemen in je lijstje. En wat betreft de 
kwaliteit en technische skills, van wat wij daarvan kunnen zien, is dat in orde. 

Zou je Carapax IT aanbevelen?
Ja. Voor universiteiten lijkt het me een hele fijne partij om mee samen te werken. Dat 
zijn vaak toch wat langlopende projecten waar je toch de ruimte en de tijd hebt om 
er iets beter over na te denken en de projecten goed te laten landen. Ik weet niet of ik 
het zou aanbevelen voor hele snelle, kortlopende projecten. 
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Waarvoor zocht Made Smart op een gegeven moment een oplossing? 
Een jaar na de start-up stonden wij voor de vraag hoe we de organisatie wilden gaan 
uitbouwen. We wilden geen flexibele schil, maar wat we een ‘center of excellence’ 
noemen dat specifiek gericht zou zijn op onze software ontwikkeling. Traditioneel 
gezien hadden we dat ‘inhouse’ kunnen doen, maar we realiseerden ons dat de opbouw 
van een goed team specialisten veel tijd (denk aan jaren) en aandacht zou vergen. 
Daarom besloten we op zoek te gaan naar een partner met specialisatie in selectie, 
begeleiding en beheer van talent. Op dit moment ontmoetten wij het net opgerichte 
Carapax IT.

Inmiddels hebben wij al een behoorlijke tijd een fijne samenwerking, maar wat is 
eigenlijk de reden dat Made Smart toen voor Carapax IT koos? 
Carapax IT toonde zich bij de eerste ontmoeting oprecht geïnteresseerd in onze 
ideeën en was zelf ook heel open over de opbouw van de eigen onderneming en 
het specifieke profiel van de medewerkers. We zijn in eerste instantie een project 
begonnen en mede daardoor kregen we meer inzicht in de kenmerken en vereisten 
van de samenwerking die we zochten. De vorm en het volume van ons werkaanbod 
bleek goed te passen bij het team en het bedrijfsmodel van Carapax IT. Het gesprek 
ging ook twee kanten op, Carapax IT dacht met ons mee. Na het eerste project, wat 
overigens niet helemaal goed verliep, hebben wij op vertrouwen gekozen voor een 
samenwerking met Carapax IT.

Speelde het sociale aspect van Carapax IT ook mee in deze beslissing? 
Nee, zeker niet expliciet. Natuurlijk zijn wij gecharmeerd en geïnspireerd door de 
ondernemingsdoelstelling van Carapax IT. Mede daardoor zijn wij met Carapax IT 
in gesprek gekomen, maar vervolgens hebben wij een zakelijke afweging gemaakt. 
Het uitgangspunt is dat wij in staat moeten zijn om onze klanten goed en tegen 
concurrerende voorwaarden van dienst te zijn. De performance van Carapax IT en 
de zakelijke afspraken moeten daarbij passen. Het is voor langdurige continuïteit en 
groei ook van belang dat de hele keten financieel gezond is.

Hoe is de samenwerking tot nu toe verlopen en wat is niet altijd soepel gegaan? 
We werken nu ruim vijf jaar samen en de groei is ook met vallen en opstaan tot stand 
gekomen. Onze doelstelling is niet eenvoudig alsook het samenstellen en ontwikkelen 
van een team met de door ons gewenste kwaliteiten. Soms matcht een nieuwe 
werknemer niet goed, dat is altijd lastig maar ook onvermijdelijk. Het wordt vooral 
problematisch als we dat te laat zien. 

En highlights van de samenwerking, wat zijn die? 
Onder de highlights hoort zeker dat Carapax IT in het geval van een niet goed 
matchende werknemer er altijd is en dat we dan samen tot een goede oplossing 
kunnen komen. Een echte highlight is ook dat we momenteel beschikken over een 
toegewijd Carapax IT team, wat een goede basis vormt voor ons om verder te 
groeien. 

We praten met Luuth van der Scheer, algemeen directeur van de Made Smart Group 
(MSG of ook wel Made Smart) waar Carapax IT al enige tijd een samenwerking mee 
heeft. 

Even voorstellen, wie is Made Smart precies? 
Made Smart is een internationaal softwarebedrijf dat zich bezighoudt met data 
en informatie voor de maritieme markt. Made Smart bestaat uit zo’n 25 man, waar 
de ontwikkelaars van Carapax IT bij opgeteld zijn. Wij zien Carapax IT niet als een 
leverancier, maar als een partner en eigenlijk meer dan dat. Het Carapax IT team dat 
voor Made Smart werkt, zien wij als integraal onderdeel van ons bedrijf.

En die maritieme markt, wat valt daar precies onder? 
Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de scheepvaart en offshore, maar ook aan 
overheden die beheer voeren over havens, vaarwegen en veiligheid of verzekeraars, 
juristen, instituties en universiteiten die onderzoek doen. Made Smart biedt voor deze 
klanten een cloud platform waar ze data en informatie kunnen ophalen. Het flagship 
product van Made Smart, de MSG-tracker, wordt veel centraal ingezet in Operational 
Control Centers van de klanten. Dit is een geografisch visueel informatiescherm waar 
de essentiële informatie samen te zien is. Ook aan boord wordt dit veel ingezet om 
consistente informatie te creëren en spraakverwarringen te vermijden.

Wat is de rol van projecten binnen Made Smart? 
Made Smart doet uiteraard projecten, maar eigenlijk noem ik die liever onderdeel van 

een continue ontwikkelproces. Onze bedrijfsvoering is procesmatig en gericht op 
het optimaal ondersteunen van processen bij de klant. Projecten helpen ons 

om stapsgewijs onze producten uit te breiden, die kunnen klant specifiek 
zijn, maar zijn vaak al onderdeel van onze eigen ‘technology roadmap’, 

de leidraad voor onze ontwikkelingen. Van tijd tot tijd delen wij deze 
plannen ook met onze klanten in een open gesprek.  

Aan het woord:   Luuth van der Scheer 
Bedrijf:     Made Smart Group

Wij zien Carapax IT niet als een 

leverancier, maar als een partner en 

eigenlijk meer dan dat. Het Carapax IT 

team dat voor Made Smart werkt, zien wij 

als integraal onderdeel van ons bedrijf.
Luuth van der Scheer
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Wat zou in een paar woorden de ervaringen met Carapax IT omschrijven? 
Partnership. Langdurig samenwerken bevorderlijk voor de kwaliteit en productiviteit.

Wat is de toekomstvisie? 
Wij gaan gewoon door met de ontwikkeling van ‘ons’ Carapax IT team. Wij gaan uit 
van continuïteit en verwachten op langere termijn samen door te groeien.  

En wat betreft Carapax IT, hoe kunnen wij verbeteren? 
De stap naar het toevoegen van een nieuwe werknemer in ons team is altijd lastig, de 
aanloopcurve is riskant en daardoor ook kostbaar gebleken. Wellicht zou er nog wat 
te winnen zijn met een soort monitor op een of twee potentiële kandidaten, zonder 
dat er al een vacature is of dat zij al beschikbaar zijn. 

Wat is voor Made Smart het grootste voordeel aan deze manier van samenwerken?
We hebben een goed team tot onze beschikking dat door Carapax IT beheerd en goed 
begeleid wordt. Dit geeft stabiliteit en voor ons een basis voor verdere groei.

Zijn daarmee ook doelstellingen behaald, zowel in samenwerking als bijvoorbeeld in 
tijd en geld? 
Ja, de samenwerking is op dit moment uitgegroeid tot wat we voor ogen hadden toen 
we begonnen. Qua tijd en geld hadden we dit niveau eerder willen behalen en bleek 
het kostbaarder, ook vanwege verloop e.d., dan we vooraf verwachtten. 

Kun je een concrete ‘Return on Investment’ (ROI) noemen wat betreft de samenwerking 
en voordelen? 
Nee, het is een keuze geweest om op deze manier te werken. In financieel opzicht lijkt 
het wat kostbaarder dan alternatieven, maar als we alle meetbare factoren meewegen 
dan is er evenwicht met die alternatieven. De voordelen die onderliggend zijn aan onze 
keuze om op deze manier te werken, zijn moeilijk te kwantificeren. Carapax IT ontzorgt 
ons en dat betekent dat wij meer energie en aandacht aan onze kernactiviteit kunnen 
besteden. Dat is een heel groot goed.

Carapax IT ontzorgt ons en dat betekent dat wij 

meer energie en aandacht aan onze kernactiviteit 

kunnen besteden. Dat is een heel groot goed.
Luuth van der Scheer

Ship | Back Bridge/Back Office
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Carapax IT heeft als doel zo veel mogelijk goede medewerkers met autisme aan het 
werk te helpen. Hoe kun jij ons daarbij helpen?
Binnen het Werkgeversservicepunt schakelen de gemeenten, UWV en Sociaal 
Werkbedrijf wekelijks met elkaar om kandidaten in beeld te brengen en uitdagingen 
die werkgevers hebben te delen. We kunnen kandidaten aandragen bij Carapax  
IT en we kunnen Carapax IT ook verbinden met werkgevers in ons netwerk om de 
kandidaten die ervaring hebben opgedaan te bemiddelen. De samenwerking met de 
werkgeversverenigingen, grote landelijke organisaties die kansen bieden voor mensen 
uit het doelgroepenregister, er zijn zo veel mooie initiatieven en vacatures. Hoe meer 
we die met elkaar delen en kunnen invullen, hoe duurzamer het resultaat. 

Zijn er verschillen te noemen tussen het werken met een reguliere- of een sociale 
onderneming?
Bij een sociale onderneming staat vaak het creëren van maatschappelijke impact 
boven geld verdienen. Dit maakt dat er meer aandacht, tijd en begeleiding is voor 
de mensen die er werken. Gelukkig ontmoet ik wekelijks reguliere werkgevers die 
openstaan voor het creëren van functies voor mensen met een arbeidsbeperking, die 
hun vacaturewensen aanpassen zodat de functie geschikt wordt gemaakt voor een 
bredere doelgroep en ook werkgevers die steeds minder kijken naar het cv, maar naar 
de wil en motivatie van een kandidaat. 

Hoe zien jullie de samenwerking met Carapax IT in de toekomst?
Korte lijnen, inzicht in elkaars behoeften en wensen zodat we mooie plekken kunnen 
creëren voor mensen. 

Je werkt voor UWV Werkbedrijf Midden Holland? Kun je vertellen wat dat onderdeel 
van UWV doet?
Onze missie is: ‘steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod.’ 
Werkzoekenden kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De ondersteuning 
varieert van adviesgesprekken en (online) trainingen tot het organiseren van (online) 
banenmarkten, het aanbieden van vacatures en het maken van competentie- en 
interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de 
dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen 
zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van 
het werk dat iemand eerder heeft verricht. Voor werkgevers zijn we de schakel tussen 
werkgevers en publieke en private partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
Dit doen we vanuit Gouda voor de regio Midden-Holland: Gouda, Krimpenerwaard, 
Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. 

Kun je jezelf kort voorstellen? Wat is precies jouw functie en wat zijn jouw 
werkzaamheden?
Ik ben Adviseur Werkgeversdiensten bij UWV en Coördinator Perspectief op Werk 
(https://www.perspectiefopwerk.info/) in het Werkgeversservicepunt Midden-
Holland. In het WSP werken UWV, gemeenten en sociaal werkbedrijven samen om er 
voor te zorgen dat steeds meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met 
elkaar zorgen we dat het beschikbaar arbeidspotentieel en de vraag van werkgevers 
dichter bij elkaar komen.  Ik word ontzettend blij van kansen delen, mogelijkheden 
creëren en mensen breder te laten kijken dan dat ze zelf doen. We werken hierin 
samen met werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen om de matching in de 
arbeidsmarktregio te verbeteren. Het intensiveren van regionale samenwerkingen en 
kunnen bijdragen van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in mijn eigen woon- 
en leefgebied is ontzettend tof! Ik ben geboren in Oudewater, heb in Woerden op 
school gezeten en gewerkt en ik woon nu in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Hoe lang werk je al bij UWV? Wat heb je eventueel daarvoor gedaan?
Nu bijna 1 jaar, ik ben redelijk vers in dit team met collega’s die veel ervaring hebben in 
Midden-Holland. De arbeidsmarktregio is mij daarentegen niet vreemd! Ik heb ervaring 
in zowel de uitzendbranche, detachering en ook binnen het sociaal domein heb ik een 
aantal jaren gewerkt als Accountmanager bij Ferm Werk in Woerden. De diversiteit 
van de werkzoekenden is groot en banen in deze regio zijn er ook volop! Ik heb al veel 
mooie matches mogen maken en kijk er naar uit dit de komende jaren te blijven doen. 

Hoe zijn jullie terecht gekomen bij Carapax IT? Hoe hebben jullie ons gevonden?
Carapax biedt al jaren mogelijkheden voor werkzoekenden met capaciteiten 

en vaardigheden die bij hun passen, veelal kandidaten met autisme. Een 
prachtige plek voor kandidaten met ambitie in de IT. Ik heb gesproken 

met John van der Tuijn (autismecoach) om nader kennis te maken en 
de samenwerking te intensiveren. Ik kijk er naar uit!
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Aan het woord:   Sabrina van den Hoek 
Bedrijf:     UWV Werkbedrijf  

Sabrina van den Hoek UWV 
John van der Tuijn Carapax IT
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De keuze voor expertise 

is leidend geweest.
Monica van Staeyen

vormgeven door onze consultant zoveel als mogelijk bij de klant te laten werken en 
de Carapax IT consultant remote te laten werken in het Competence Center van 
Carapax IT. 

Heeft er een maatschappelijke reden meegespeeld? 
De keuze voor goede kennis en expertise is leidend geweest, een maatschappelijke 
reden heeft daarin niet meegespeeld. Echter wordt er wel meerwaarde gecreëerd 
door het sociaal- maatschappelijke karakter van Carapax IT op deze manier mee te 
ondersteunen. 

Wat voor project betrof de samenwerking? 
Het project betrof een klant gespecialiseerd in HR zaken waarvoor we over een periode 
van anderhalf jaar ondersteuning van een Carapax IT consultant hebben gehad. Voor 
dit project was VBA en MS Access kennis een vereiste. Door de steeds veranderende 
wet- en regelgeving moest er soms ad hoc geschakeld worden tussen diverse taken 
en opdrachten. Hierdoor was het noodzakelijk dat er veel communicatie was tussen 
onze consultant en Carapax IT.  

Wat vind je van de kwaliteit van Carapax IT? 
Vibes Consultancy is zeer kwalitatief gedreven. Mede dankzij de goede begeleiding 
vanuit Carapax IT en de expertise van de consultant, zijn we er in geslaagd om steeds 
de kwaliteit te blijven borgen naar de klant.  

Hoe zie je de samenwerking in de toekomst? 
Er wordt reeds samen gekeken hoe we het partnership verder kunnen uitwerken en 
elkaar daardoor nog beter kunnen versterken. 

Zou je Carapax IT aanbevelen? 
Dat hebben we binnen ons relatienetwerk al gedaan.

We spreken met Monika van Staeyen, Sales Manager bij Vibes Consultancy. Carapax 
IT heeft een vruchtbare samenwerking van anderhalf jaar met Vibes Consultancy 
gehad. Door heroverwegingen in de tijd van COVID-19 is er vanuit de opdrachtgever 
tijdelijk een stop gezet op de externe werkzaamheden waardoor de samenwerking 
op het besproken project beëindigd is. Niet definitief wat beide partijen betreft, het 
wederzijdse vertrouwen en de aansluitende expertises geven reden voor verdere 
verdieping. 

Wat doet Vibes Consultancy?
Vibes Consultancy heeft ruim 20 jaar ervaring opgebouwd met Microsoft en 
MicroStrategy Business Intelligence. De laatste jaren hebben ook Power BI, QlikView 
en Qlik Sense hun intrede gedaan in de markt, waarbij onze consultants de voordelen 
zien om ook van deze tools de nodige expertise op te bouwen. Onze consultants 
combineren een bedrijfskundige achtergrond met een diepgaande technische kennis 
van business intelligence en analytics. Gecertificeerd op de nieuwste technologieën 
die zij binnen het vakgebied nodig hebben, dragen zij vakkennis en deskundigheid aan. 

Hoe is de keuze voor samenwerking op Carapax IT gevallen? 
We zijn op zoek gegaan naar een consultant die ondersteuning kon bieden voor een 
project bij een klant van ons. Daarbij was het van belang dat er kennis aanwezig 
was van VBA en HR wet- en regelgeving, een combinatie die je niet meer zo makkelijk 
vindt in de huidige IT markt. Via ons netwerk kwamen we terecht bij Carapax IT 
waar we gelijk een goed gevoel bij hadden. De samenwerking hebben we kunnen 

Aan het woord:   Monica van Staeyen 
Bedrijf:    Vibes Consultancy
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Technolution is een innovatieve software en hardware leverancier die hoogwaardige 
oplossingen ontwikkelt voor onder ander het mobiliteitsdomein. Een van de door 
hun ontwikkelde producten is de Flowcube, een intelligente verkeerscamera die met 
behulp van kunstmatige intelligentie geautomatiseerd camerabeelden analyseert en 
verkeersdeelnemers kan herkennen, volgen en categoriseren. 

Carapax IT is gevraagd om een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van de 
huidige generatie Flowcubes. Hierbij 
is een module ontwikkeld die op basis 
van de verwerkte verkeersbeelden de 
wachtrijlengte in de opstelstroken 
voor de verkeerslichten kan bepalen. 
Daarnaast is een verbeterde versie van 
het huidige beeldherkenningsmodel 
gemaakt. Om dit model te kunnen 
ontwikkelen is een nieuwe, 
hoogwaardige, dataset ontwikkeld 
waarbij minutieus vele duizenden 
verkeersdeelnemers zijn gelokaliseerd 
en gecategoriseerd.  Op basis 
van deze dataset is het huidige 
zogenoemde deep-learning model 
zodanig verbeterd dat dit niet alleen 
meer categorieën kan herkennen maar 
ook betere prestaties levert in situaties 
waarbij de beeldkwaliteit, bijvoorbeeld 
in schemer situaties, suboptimaal is. 
Met deze technologie is Technolution 
nu in staat hun FlowCubes in nog meer 
en complexere verkeers-scenario’s 
succesvol in te zetten. 
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Aan het woord:   Carapax IT 
Bedrijf:    Technolution

Bepalen van 
de lengte van 
de wachtrij

Object detectie 
in moeilijke licht 
omstandigheden

Begin september zijn Carapax IT en het Keurmerkinstituut uit Zoetermeer een 
overeenkomst aangegaan om websites te testen volgens de Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2.1). 

Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van het Waarmerk Drempelvrij, en kan websites 
onderwerpen aan een volledige inspectie op basis van de criteria voor het waarmerk. 
Mensen met een beperking dienen gelijk te worden behandeld. Dat houdt onder 
andere in dat zij niet worden uitgesloten van informatie en diensten die worden 
aangeboden. Ook zij horen alles vanuit huis te kunnen regelen. Voor de overheid is die 
toegankelijkheid verplicht gesteld. Dit betekent dat hun websites moeten voldoen aan 
het Waarmerk Drempelvrij.

Een functiebeperking kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden en beperkt zich 
niet alleen tot slechtziendheid of slechthorendheid. Het betreft blinden, slechtzienden, 
kleurenblinden, mensen met dyslexie, doven en slechthorenden, mensen met een 
ernstige motorische beperking, laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Het betreft hier miljoenen mensen die geen of slecht toegang hebben tot 
diensten en informatie.

Naast het afgeven van het Waarmerk Drempelvrij, is er de mogelijkheid om een quick 
scan aan te vragen. Een deel van de website wordt dan getest en de opdrachtgever 
krijgt een rapportage over de kwaliteit van de site, inclusief verbeterpunten.

Neem voor meer informatie contact op met het Keurmerkinstituut (079 363 70 00) of 
Carapax IT (0182 606 707)

Aan het woord:   Carapax IT 
Bedrijf:    Keurmerkinstituut

Natuurlijk zijn wij gecharmeerd 

en geïnspireerd door de 

ondernemingsdoelstelling van Carapax IT
Luuth van der Scheer

De samenwerking was erg succesvol. Hans en Rens hebben 

zich in korte tijd in het domein ingewerkt en hebben solide 

werk gedaan. De kwaliteit van het werk was hoog, en ze 

hebben er ook voor gezorgd dat alles goed gedocumenteerd 

en gearchiveerd is. Voor ons heeft dit project veel gebracht.

Michael Dubbeldam
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Carapax IT aan het werk te krijgen en te houden. Ik dacht via mijn netwerk of klanten 
maar ik had nooit bedacht dat ik ze zelf zou kunnen plaatsen en dat we zelf een 
samenwerking aan zouden gaan. We waren bezig met een dashboard en toen mijn 
broer me liet zien wat Carapax IT allemaal kan, zijn we de ideeën gaan delen. 

De maatschappelijke kant, wat trekt je daar zo in aan? 
Bij de sociale werkplaats is mijn interesse echt gewekt. Daarvoor ben ik bijvoorbeeld 
werkzaam geweest bij de jeugdgezondheidszorg, waar je ziet dat er een totaal 
andere dynamiek heerst om kinderen echt te helpen. Dat heeft me toen wel geraakt. 
Zien hoe mooi het is om koste wat het kost je 100% in te zetten voor waar het echt 
om draait. Ook bij de sociale werkplaats heb ik mensen zoveel zien groeien dat ze 
van papierprikker uitstromen als conducteur. Je ziet wat het met mensen doet als ze 
structuur hebben, gewaardeerd en gerespecteerd worden en weer zin in het leven 
krijgen. Ik heb geleerd dat het om mensen gaat. 

Want AIMS Improve is zelf ook mensgericht? 
We hebben zelf veel werknemers die mantelzorger zijn voor een ouder of voor een 
kind, die je de ruimte wilt geven om dat in te plannen. Maar ook mensen die langdurig 
werkloos zijn geweest die we hebben omgeschoold. Je krijgt er ontzettend veel voor 
terug. Je ziet het sociale hart van het bedrijf. En die connectie had ik gelijk met 
Carapax IT. Daarin zit ook een sociaal hart. 

Wat houdt de samenwerking uiteindelijk in? 
De visie van AIMS is verder specialiseren in capaciteitsplanning van kinderopvang en 
ouderenzorg. Dus hoe plan je medewerkers en inzet over het aantal patiënten, kinderen 
en ouderen. Hiervoor wilden we een dashboard ontwikkelen in Power BI en standaard 
tooling waarmee je sneller en efficiënter je capaciteit kunt inzetten. Na een demo van 
Joran Borst (projectleider Carapax IT) over een eerder ontwikkeld dashboard, was ik 
zo enthousiast dat we de samenwerking zijn aangaan.  

Hoe is het tot nu toe verlopen? 
We zijn een projectgroep gestart met Carapax IT en een AFAS- en HR-
consultant van onze kant. Carapax IT ontwikkelt op hoog tempo en met 
kwaliteit. We zijn vanaf het begin meegenomen in het hele proces. 
Omdat mijn broer Angelo zelf op het spectrum zit en in de IT, is 

We spreken AIMS Improve waarmee Carapax IT sinds het begin van 2020 een 
bijzondere samenwerking heeft. Wat deze samenwerking precies inhoudt en hoe deze 
is ontstaan, bespreken we met Dino Rasmijn, directeur/eigenaar bij AIMS Improve.

Om te beginnen, wat doet AIMS Improve precies? 
AIMS Improve is gevestigd in Haarlem en bestaat momenteel uit 22 werknemers. Wij 
werken uitsluitend voor organisaties die de software van AFAS gebruiken. AFAS is 
prachtige ERP-software voor de financiële administratie, projecten, salarisadministratie 
en HR administratie. AFAS verzorgt altijd zelf de eerste implementatie. AIMS 
Improve ondersteunt bedrijven na de implementatie met het optimaliseren van de 
bedrijfsprocessen in AFAS. We doen dit met medewerkers die afkomstig zijn uit het 
vakgebied HR, Finance en salarisadministratie. Verder verzorgen we veel koppelingen 
met AFAS en de branche- specifieke applicaties voor de planning van de medewerkers en 
de klanten. Op deze manier kun je het beste van alle programma’s gebruiken. Alles voor 
de klant! Onze specialiteit ligt in de ondersteuning van HR- en Payrolldienstverlening. 
De branches waar wij in thuis zijn, zijn Kinderopvang, Zorg & Welzijn en Onderwijs.  

Eigenlijk kun je het wel een familiebedrijf noemen? 
Ikzelf ben directeur/eigenaar en ook AFAS expert met een accountancy achtergrond. 
Mijn vrouw werkt in de zaak en is verantwoordelijk voor het HR gedeelte en 
marketing, zij is echt de verbindende factor. Mijn broer, Angelo Rasmijn, heeft een 
ICT achtergrond en heeft heel ruime ervaring in het goed koppelen van applicaties en 
begrijpt IT architectuur goed. Hij zit ook op het autisme spectrum. We zeggen weleens 
gekscherend dat alle medewerkers van AIMS met hetzelfde DNA zijn geboren. 

Hoe is de samenwerking precies tot stand gekomen? 
Jeroen de Wolff, de sales manager van Carapax IT, kende ik al langer. Toen hij mij 

vertelde over Carapax IT als bedrijf werd ik meteen enthousiast. Zelf heb ik veel 
ervaring met de participatiewet en sociaal ondernemen, dus voor mij was de 

insteek maatschappelijk. Hoe Addy Borst (directeur/eigenaar Carapax IT) vol 
passie vertelt over inzetten op talenten van werknemers met autisme en 

zien dat je met mensen met autisme een gezond IT bedrijf kan opzetten, 
vond ik fantastisch. Mijn doelstelling was om vijf werknemers van 
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Aan het woord:   Dino Rasmijn 
Bedrijf:    AIMS

Het is een constructieve werkrelatie 

waar onderling respect vanaf moment 

één aanwezig is geweest en daarmee 

kun je samen veel bereiken. 
Dino Rasmijn

Vertrouwen is in een samenwerking 

erg belangrijk. Omdat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid pakt, verloopt 

het tot nu toe erg goed. Er zijn heldere 

en duidelijke afspraken gemaakt.
Dino Rasmijn
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Hoe zou je Carapax IT omschrijven? 
Ik begin Addy nu te begrijpen, Carapax IT is ook gewoon een goed ICT bedrijf en 
toevallig werken jullie met mensen met autisme. Ik zou het omschrijven als een 
professionele ICT dienstverlener met een sociaal hart. 

We zijn samen met AIMS op ontdekkingstocht gegaan om waarde van AFAS HRM 
data gebruiksvriendelijk en flexibel inzichtelijk te maken. De belangrijkste HR KPI’s van 
organisaties in één overzichtelijk dashboard. 

Het is mooi om te zien hoe AIMS en Carapax IT elkaar goed aanvullen in dit project. 
Beide organisaties brengen hun specifieke expertises in om te komen tot een optimaal 
resultaat. Aan de ene kant de kennis rondom de HR processen en Afas kennis en aan 
de kant van Carapax IT de kennis van data modellen, data transformatie en Power BI 
kennis.

Na een korte opstartperiode, waarbij we elkaar even moesten leren kennen, verloopt 
de communicatie onderling via korte lijntjes tussen AIMS en Carapax IT projectleiding 
maar zeker ook tussen AIMS Consultants en de Carapax IT Developers. We maken 
hierbij gebruik van tools zoals Gitlab en MS Teams. De samenwerking wordt door 
beide organisaties als erg positief en lekker informeel ervaren. 

Bij Carapax IT worden we erg blij van dit soort samenwerkingen. AIMS is echt 
complementair aan onze organisatie waarbij we elkaar op onze sterke punten prima 
aanvullen. De technische uitdaging voor onze medewerkers is meer dan voldoende 
aanwezig. We zijn er dan ook trots op dat er dankzij de samenwerking inmiddels een 
robuuste en gebruiksvriendelijke applicatie is gemaakt.  
Met robuuste applicatie bedoelen we een technisch goed werkende applicatie, die 
schaalbaar is, voldoet aan de security eisen, de gewenste inzichten biedt aan de 
gebruiker, een filter functionaliteit heeft en er bovendien voor de gebruiker aantrekkelijk 
uit ziet. 
Daarnaast is de extra interessante dimensie in de ontwikkeling van de applicatie 
dat we de complete driemaal daagse dataflow (gegevensstroom vanuit AFAS naar 
de Power BI dashboards) verder mochten automatiseren om schaalbaarheid van de 
dashboards mogelijk te maken.

We zijn nu nieuwsgierig naar de reacties uit de markt hoe de HRM dashboards voor 
AFAS ervaren wordt. Zijn ze compleet, bieden ze de toegevoegde waarde die we 
voor ogen hadden en waar kunnen we nog verder op doorontwikkelen?  Omdat de 
medewerkers van AIMS heel nauw contact hebben met de eindklant kunnen we deze 
ervaringen snel verwerken om te komen tot een optimaal resultaat. 

We hopen de samenwerking met AIMS nog lang voort te zetten en zien de toekomst 
dan ook met vertrouwen tegemoet. 

communicatie met de medewerkers van Carapax IT gemakkelijk. Vertrouwen is in een 
samenwerking erg belangrijk. Omdat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt, verloopt 
het tot nu toe erg goed. Er zijn heldere en duidelijke afspraken gemaakt. Het is een 
goede werkrelatie waarin ook nog gelachen kan worden. 

En het autisme, merk je daar iets van? 
Je merkt er eigenlijk niet zoveel van, alleen de directheid is wat meer aanwezig. Door 
de bestaande IT kennis onderling en de directe manier van communiceren, worden 
zaken snel en kundig opgelost. Iedereen begrijpt elkaar heel erg goed. 

Is er nog ruimte voor verbetering? 
De insteek van beide kanten is eerlijkheid, we geven op tijd aan als we iets niet 
begrijpen of iets nieuw is. Kwetsbare kanten durven we te benoemen waardoor groei 
mogelijk is. Het is een constructieve werkrelatie waar onderling respect vanaf moment 
één aanwezig is geweest en daarmee kun je samen veel bereiken. 

Wat zou je tegen organisaties/werkgevers kunnen zeggen die geen ervaring hebben 
met autistische werknemers? 
Heb vertrouwen in de projectleiders die het proces begeleiden. Bij Carapax IT is er 
deskundige begeleiding en wordt er precies verteld hoe het proces zal gaan. De 
projectleiders zijn in eerste instantie het aanspreekpunt. Als je daar een goed gevoel 
bij hebt en goed mee kunt schakelen, is dat de garantie voor succesvol samenwerken. 

Hoe zien jullie de toekomst samen? 
Als de verwachtingen waar worden, gaan wij niet meer investeren in eigen ICT mensen. 
We hopen dat dit het begin is van een lange en mooie samenwerking. Kristian Toirkens

Aan het woord:   Carapax IT 
Bedrijf:    samenwerking met AIMS
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Wat is er zo uniek aan? 
Stressmetingen worden wel vaker gedaan. Wat er zo uniek is aan Know Yourself is 
de manier van het interpreteren van de data. Vanuit het uitgangspunt inclusie is 
bijvoorbeeld besloten om de data niet met een algemeen gemiddelde te vergelijken. 
Veel andere stressmetingen doen dat wel. Wat we niet willen doen, is mensen met een 
beperking vertellen hoeveel ze afwijken van ‘het normaal’. Wat we wel willen, is deze 
doelgroep ondersteunen en in hun eigen kracht zetten. Met de methode die we nu 
gebruiken, kijken we specifiek naar de deelnemer en waar we hem of haar in kunnen 
versterken. 

Blijft de doelgroep beperkt tot autisme? 
Met die doelgroep zijn we begonnen maar daar hoeft het niet tot beperkt te blijven. 
Inmiddels is het verder uitgebreid en zou ik ook liever zeggen dat het een methode 
is om bij stressgerelateerde klachten te gebruiken. Ik gebruik de meting zelf ook, 
voor onderzoek, maar het is zeker ook interessant om te zien en inzicht te geven. Zo 
werd bijvoorbeeld achteraf duidelijk dat mijn stressniveau al een paar dagen aan 
het verhogen was voordat ik grieperig werd. Met steeds meer inzicht hoop je steeds 
eerder in te kunnen grijpen en aan te kunnen passen voordat het gevolg te merken 
is van te lang een te hoog stressniveau. In een ideale wereld zou je dat gevolg zelfs 
willen voorkomen, maar feit blijft dat stress een dynamische factor is en daarnaast 
ook noodzakelijk voor de mens. 

We spreken Tabita Oosterhuis, psycholoog & adviseur inclusie bij Carapax IT, die sinds 
een aantal maanden betrokken is bij het project Know Yourself. Met veelbelovende 
resultaten lijkt het project een uniek concept te zijn in de wereld van Technologie en 
Inclusie. We stellen een aantal vragen:

Know Yourself, waarom is er voor deze naam gekozen? 
De doelstelling van het project is het inzetten van technologie om mensen met 
een beperking meer te includeren op, in eerste instantie, de werkvloer. Aangezien 
Carapax IT dat doet met mensen met autisme, is er bedacht om een stressmeting te 
doen. Mensen met autisme hebben moeite met prikkels filteren en betekenis geven 
waardoor spanning (vaak onbewust) op kan lopen met alle gevolgen van dien. Met de 
stressmeting willen we deelnemers meer inzicht geven in hun eigen stressreacties. Hoe 
beter je jezelf kent, hoe beter je aan kunt geven wat je nodig hebt en hoe eerder je in 
kunt grijpen als spanning oploopt. Vandaar de naam Know Yourself. 

Hoe werkt het concept precies? 
Met een wearable doe je op een vast moment (of vaste momenten) op een dag een 
stressmeting. Als dit een periode consequent gedaan is, kun je trends gaan zien in 
de metingen of afwijkingen. Een fysiologische stressrespons is vaak eerder vast te 
stellen dan de bewuste stresservaring. De deelnemer kan de verkregen data met zijn 
of haar coach bespreken en dieper ingaan op wat er precies te zien is in de metingen. 

In de doelgroep autisme betekent dit dat er op tijd aanpassingen gedaan worden 
in de werksfeer (of persoonlijke sfeer) als het stressniveau een negatieve 

afwijking laat zien. Je kunt het gesprek aangaan met de deelnemer en samen 
duidelijk krijgen wat de oorzaken zijn van het verhoogde stressniveau. De 

deelnemer krijgt meer inzicht in de eigen stressrespons en uitval kan 
verkort en verminderd worden. 
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Aan het woord:   Tabita Oosterhuis 
Bedrijf:    Staf Carapax IT
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Wat we niet willen doen, is mensen 

met een beperking vertellen hoeveel ze 

afwijken van ‘het normaal’. Wat we wel 

willen, is deze doelgroep ondersteunen 

en in hun eigen kracht zetten. 
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Iedereen heeft een eigen gemiddeld HRV-niveau. Pas na een paar weken meten kun 
je kijken binnen welke bandbreedte de HRV varieert. Tussen personen onderling zien 
we daarin grote verschillen. Naast de meting over (zeer) lange tijd kijken we naar het 
gemiddelde over de afgelopen 7 dagen. Dit zorgt voor een grafiek die omhoog loopt 
of zich omlaag beweegt binnen (of buiten!) de breedte van de basisband.
Meten gebeurt met een meetapparaatje en een knijpertje dat op de oorlel wordt 
geplaatst. Een door ons ontwikkelde App meet het stressniveau. Na 3 minuten meten 
levert de meting een betrouwbaar resultaat.

In het onderzoek bleek dat het belangrijk is dat iedereen op dezelfde manier meet, 
liefst iedere dag en op hetzelfde moment van de dag. Dit bepaalt de betrouwbaarheid 
van de meting. We hebben de getallen op de Y-as  van de grafiek verwijderd, omdat 
het getal op zich geen informatie geeft. Bij iedere meting geeft de collega aan of, en 
zo ja, wat voor bijzonders er voorafgaand aan de meting gebeurd is. De collega die 
meet, krijgt wekelijks een anoniem rapport toegestuurd. Hij of zij deelt dit rapport 
met de coach op vrijwillige basis. Zo wordt voldaan aan de regels omtrent AVG. Als 
een groene lijn zich steil naar beneden beweegt, betekent dit dat stress toeneemt. 
Daarnaast is het ook zeer belangrijk om te weten wat stress laat afnemen.

Coaching
Het meten van stress is belangrijk, maar de coaching en ondersteuning 
door een coach blijft essentieel. De stressmetingen kunnen helpen 
om stressfactoren inzichtelijk te maken, maar de meting zelf is niet 
zaligmakend. Het verhaal dat erbij hoort, zorgt voor nuance.

September 2019 is Carapax IT gestart met het project Know Yourself. Dit project is 
mogelijk gemaakt door een toekenning van een subsidie door Instituut GAK.
Het project Know Yourself wil mensen met ASS die gedetacheerd zijn bij een bedrijf 
beter coachen. Wanneer het beleven van stress vroeg in kaart wordt gebracht, kan 
eerder worden ingegrepen en door een coach contact worden gelegd.

Carapax IT heeft veel kennis en expertise over autisme en stressbeleving in huis. 
We hebben twee interne jobcoaches die, samen met de andere leden van het 
managementteam, een stressarme omgeving voor onze autistische collega’s proberen 
te creëren. Stress kent vele oorzaken en dit project was ideaal om met deze collega’s 
een onderzoek te starten. Bovendien bouwen diezelfde collega’s mee aan de software 
die in dit onderzoek gebruikt wordt.

Heart Rate Variability
Het eerste idee was om stress meetbaar te maken. Dit is technisch zeer goed 
mogelijk. De HRV oftewel heart rate variability meet niet de hartslagfrequentie, maar 
de verschillen in milliseconden tussen de pieken in een hartslagpatroon (RR interval). 
Als die verschillen groot zijn is er sprake van lage stress. Als de verschillen klein zijn, 
is er sprake van een hogere stress. In de wetenschap is deze meting een betrouwbare 
factor gebleken. In de praktijk blijkt dat bij sommige mensen de meting al stress 
registreert, terwijl die door de medewerker pas twee dagen later wordt ervaren.
 

De juiste informatie
Het wemelt op de markt van hartslagmeters en stressmeters in allerlei vormen en 
voor allerlei doelgroepen. De sportmeters bleken niet te voldoen. Garmin en Polar 
schermen hun ruwe data af en leveren resultaten met een subjectieve uitstraling. 

Wat voegt het toe voor iemand die medicijnen gebruikt en vaak slecht slaapt dat 
zijn stressmeting “in het rood” staat, eventueel met een poppetje met omlaag 

getrokken mondhoeken. Aan de andere kant van het toepassingsgebied 
troffen we (para)medische apparatuur aan waarvan de software een 

erg klinisch verhaal vertelt en je vraagt om je resultaten te laten 
interpreteren door een medicus.

Know Yourself

Wisselende RR intervallen bij een HRV meting

           Metingen gedurende bijna 3 maanden. De eerste metingen waren niet betrouwbaar.
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Coaching is maatwerk. Bij ons is de coach een vertrouwenspersoon die samen met 
zijn of haar collega op zoek gaat naar knelpunten en onprettige situaties in het werk 
en de privésituatie. Voor de ene collega betekent dit regelmatig een afspraak om 
structuur en regelmaat te bewaken. Onze coaches overleggen daarom wekelijks met 
de projectleiders om het werk zo optimaal mogelijk in te richten. 

Voor andere collega’s maken de coaches een traject om bepaalde vaardigheden 
te trainen. In dat geval worden een duidelijke doelstelling en een plan van aanpak 
gemaakt. In veel gevallen heeft stressmeting een duidelijk toegevoegde waarde. Als 
iemand bijvoorbeeld over een periode van 12 weken meer zelfvertrouwen leert op te 
bouwen, kan zich dat vertalen in een grafiek met een geleidelijk lager stressniveau.

Dossiers en verslaglegging
In de oude situatie bewaarden coaches gespreksverslagen en plannen van aanpak op 
het netwerk in mappen. Daarnaast werden actiepunten bijgehouden in to do lijstjes of 
in Outlook. In een coachingstraject zijn er actiepunten voor de coach en actiepunten 
voor de collega.

Het werd tijd om dit te centraliseren. We hebben een coachingsportal gebouwd, 
waarin persoonsgegevens, doelstellingen, plannen van aanpak, gespreksverslagen, 
losse notities en bijlagen centraal worden opgeslagen.

Fase 2
In de eerste fase hebben we de App en het coachingsportal getest op onze eigen 
collega’s. In de tweede fase gaan we collega’s uit ons netwerk uitnodigen om het Ken 

Jezelf concept in hun praktijk toe te passen en hun ervaringen te delen. Dit zijn 
coaches van andere bedrijven die werken met autistische collega’s en externe 

coaches. We zijn zeer benieuwd naar hun bevindingen!

 

Foto met meetapparaat, behorend bij een 
artikel in het jaarverslag van Instituut GAK.
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een kamer in plaats van 2 grote kantoortuinen van minimaal 10 personen. 

Hoe is het contact met de collega’s? 
Recht door zee. Ze winden er geen doekjes om. Ze zijn altijd aardig als ik niet weet 
hoe iets zit ook al is het heel basaal.

Hoe is het om te werken met collega’s met ASS? 
Fijn, je kunt mensen aanspreken die recht door zee zijn. Als ze iets niet OK vinden 
zeggen ze het ook en geven ze je de reden ervan. De meeste mensen die ik tegenkom 
zonder ASS zijn niet zo, die winden er 100 doekjes om of zeggen hun mening zonder 
beredenering ‘Dat vind ik gewoon’.

Heb je iets bijgeleerd over jezelf nu je bij Carapax IT werkt? 
Ik kan met de aanpassing van de werktijd wel 8 uur op een dag werken.  Ik werk nu 8 
uur per dag op maandag, dinsdag en donderdag. Dit betekent dat ik tussendoor mijn 
energie weer op kan laden.

Hoe lang werk je al bij Carapax IT? 
Ik werk sinds 1 september 2019 bij Carapax IT als junior software developer.

Waar werk je momenteel aan? 
Ik werk aan het project Cityflows voor de TU Delft. Ik werk vooral aan back end 
issues. Dit betekent bijvoorbeeld, als een WIFI-meetpunt IP-adressen bijhoudt, dat IP-
adressen die niet bewegen uit het meetresultaat moeten worden gefilterd, want dat 
zijn bijvoorbeeld apparaten, zoals printers en dergelijke.

Welke opleiding heb je gedaan? 
Ik heb mijn Bachelor Informatica aan de Open Universiteit gehaald.

(Waar) heb je gewerkt voordat je bij Carapax IT begon? 
Ik heb voorheen een stage geprobeerd bij Fugro en Geomet. Toentertijd volgde ik nog 
de opleiding civiele techniek. Bij Fugro ging het faliekant mis door de grootschaligheid 
en het gebrek aan regelmaat. Werktijden veranderden continu. Bij Geomet ging het 
goed. Dit is een kleinschalig bedrijf waar ik elke dag 4 uur kon werken in plaats van 8.

Hoe heb je Carapax IT leren kennen? 
Op een Autimatch-dag in Roosendaal heb ik voor het eerst kennisgemaakt met 
Addy Borst (directeur Carapax IT). Daarna ben ik tijdens een sollicitatie bij Ortec 
doorverwezen naar Carapax IT omdat ik aangaf dat ik autistisch ben bij het zoeken 
naar een baan. Carapax IT voert werk uit voor Ortec op het gebied van systeembeheer 
en testen. Tijdens het contact op de Autimatch-dag had ik nog het idee dat Carapax  
IT alleen front end development deed, terwijl ik later leerde dat ik ook gewoon back 
end development kon doen hier. 

Wat sprak je aan om bij Carapax IT te solliciteren? 
In tegenstelling tot andere bedrijven bood Carapax IT me de kans om werkervaring op 
te doen met de aanpassingen die ik nodig had. De meeste andere bedrijven wilden me 
bij voorbaat al niet aannemen omdat ik ASS heb. 
De kleinschaligheid en de open cultuur van Carapax vind ik erg prettig. Bij het 
solliciteren was het geen formeel gesprek en kon ik gewoon mezelf zijn. Natuurlijk 
blijft er een stukje spanning en terughoudendheid. 

Waar liep je (eventueel) tegenaan bij je vorige werkgever(s)? 
Grootschaligheid en inflexibele uren (vooral grootschaligheid). De rust van een eigen 

kantoortje tegenover een kantoortuin maakt een enorm verschil. Vijf dagen in een 
rustig kantoorkamertje tegenover 1 dag in de drukte kan heel veel uitmaken.

Wat is er anders aan werken bij Carapax IT dan bij een andere werkgever? 
Kleinschaligheid en open cultuur waarin je mag zeggen wat je vindt. 

Ook zijn de werkplekken rustig en ruim. Maximaal 4-5 personen op 
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bedrijven. Daar had ik het gevoel soms een beetje opgehokt te zitten.

Hoe is het contact met de collega’s? 
Nu met Corona verloopt het contact vooral online. Ik spreek vooral met Peter en 
Tim; twee front end developers. Daarnaast gebruik ik vaak Slack om met collega’s te 
chatten of om een videocall te houden.

Hoe is het om te werken met collega’s met ASS? 
Het is fijn dat iedereen eerlijk is en dat je af en toe te horen krijgt: ”Je hebt een punt”, 
of “Ja, je hebt gelijk, ik zat fout.”. Dat doe ik zelf ook geregeld. Soms als ik bot reageer, 
maak ik makkelijk mijn excuses. Bij andere bedrijven waar ik werkte, had ik het idee 
dat ik geen fouten mocht maken. Collega’s gaven ook nooit hun fouten toe.

Heb je iets bijgeleerd over jezelf nu je bij Carapax IT werkt? 
Niet zozeer over mezelf, maar wel veel inhoudelijk. In projecten heb ik gewerkt met 
php en Laravel. Mijn vaardigheden in Angular, NgRx en .NET zijn verder uitgebreid.

Hoe lang werk je al bij Carapax IT? 
Ik werk vanaf juli vorig jaar bij Carapax IT. 

Wat is je functie? 
Ik ben zowel front end als back end ontwikkelaar (full stack). Ik werk voornamelijk met 
.NET(MVC) technologie. De laatste twee jaar werk ik ook veel met Angular. Sinds ik 
ben begonnen bij Carapax IT ben ik allebei de technieken intensief gaan gebruiken in 
verschillende projecten. 

Waar werk je momenteel aan? 
Momenteel werk ik aan het project Cityflows van de TU Delft. Dit is een project dat 
bewegingen van grote groepen mensen bijhoudt. Op zogenaamde heat maps kunnen 
medewerkers van een gemeente zien waar het in de stad te druk wordt en waar de 
menigte zich heen beweegt. Er kan dan op tijd worden ingegrepen. Het monitoren van 
de hoeveelheid mensen gaat door middel van Wifi en camera’s.
Het team bestaat uit 7 software developers. Samen met mijn collega Daniël verzorgen 
wij de front-end met behulp van Angular. We maken in Angular gebruik van de Mapbox 
System Development Kit om plattegronden en dergelijke weer te kunnen geven.

Welke opleiding heb je gedaan? 
Ik heb na 5 jaar studie Technische Informatica mijn diploma aan de Hogeschool Leiden 
gehaald. Daarvoor heb ik mijn propedeuse Wiskunde gehaald.

(Waar) heb je gewerkt voordat je bij Carapax IT begon? 
Ik heb 5 jaar werkervaring opgedaan bij verschillende bedrijven, vooral als .NET 
developer. Het laatste bedrijf was QDelft, wat nu Netcompany heet. 

Hoe heb je Carapax IT leren kennen? 
Ik heb toen ik nog bij QDelft werkte een email van Carapax IT ontvangen met daarin 
de melding dat zij nog op zoek waren naar mensen met ontwikkelervaring. 

Wat sprak je aan om bij Carapax IT te solliciteren? 
Het sprak me aan dat Carapax IT een bedrijf is waar het grootste gedeelte van de 
werknemers autisme heeft, maar waar vooral rekening wordt gehouden met mijn 
autisme. Bij de meeste andere bedrijven werd hier geen rekening mee gehouden. Bij 
die bedrijven moest ik voldoen aan te snelle deadlines. Er was te veel geluid op de 
werkvloer en ik kreeg weinig feedback tussendoor. Ook werd nooit gevraagd hoe het 

ging en of alles duidelijk was.

Wat is er anders aan werken bij Carapax IT dan bij een andere werkgever? 
Wat mij enorm aanspreekt aan Carapax IT is dat er ruimte en tijd wordt 

gereserveerd om bepaalde technologieën onder de knie te krijgen. Op 
kantoor heb ik ook meer werkruimte dan ik gewend was bij andere 
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Hoe lang werk je al bij Carapax IT? Wat is je functie? 
Ik werk hier nu 1 jaar. Ik ben Senior software developer.

Waar werk je momenteel aan? 
Momenteel werk ik aan drie projecten. TUD Cityflows, dat heeft te maken met crowd 
monitoring, TUD UMO, dat is een researchopdracht naar crowd monitoring en sinds 
recent ook aan een opdracht van ISO group. Zij zijn bezig met het automatiseren van 
arbeidsintensieve taken binnen de internationale tuinbouwbranche.
 
Welke opleiding heb je gedaan? 
HTS Technische informatica.

(Waar) heb je gewerkt voordat je bij Carapax IT begon? 
Bij verschillende werkgevers vanaf 1998; Philips, ASML, Océ, Bosch, TomTom, Mapscape

Hoe heb je Carapax IT leren kennen? 
Via Autismepunt. Ik kreeg daar ondersteuning in het vinden van een passende baan.

Wat sprak je aan om bij Carapax IT te solliciteren? 
Vooral dat er bij Carapax IT niet aan detachering gedaan wordt. Want dat is mij in het 
verleden niet zo goed bevallen.

Waar liep je (eventueel) tegenaan bij je vorige werkgever(s)? 
M’n klachten en de achterliggende oorzaak werden door mij en m’n vorige werkgevers 
niet of te laat herkend. 

Wat is er anders aan werken bij Carapax IT dan bij een andere werkgever?
Er wordt veel aandacht gegeven aan een rustige werkomgeving. Er is binnen Carapax  
IT ook iemand die mijn belangen vertegenwoordigt en daarbij kijkt naar mijn klachten 
en hoe deze zich uiten. 

Hoe is het contact met de collega’s? 
Goed. Hoewel het contact met collega’s nooit slecht is geweest in m’n carrière voor 
Carapax IT. Ik zou zelfs zeggen dat het bij Carapax IT een stukje moeilijker is: alle 
collega’s hebben daar wel een handleiding en ik ben niet zo van de handleidingen.

Hoe is het om te werken met collega’s met ASS? 
Zeker in het begin echt wennen. Nog steeds eigenlijk. Bijna elke week zijn er weer 
nieuwe dingen. En het kost zeker extra energie en tijd, niet alleen om met m’n eigen 

klachten om te gaan… maar ook met die van mijn collega’s.
 

Heb je iets bijgeleerd over jezelf nu je bij Carapax IT werkt? 
Moeilijk te zeggen, zelfkennis en zelfvoeling zijn bij mij niet bepaald 

vlakken waar ik in uitblink. Dat ik überhaupt weer in de IT werk is al 
bijzonder, dat werkgebied had ik anderhalf jaar terug afgeschreven.
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(Waar) heb je gewerkt voordat je bij Carapax IT begon? 
Nergens. Carapax IT is mijn eerste baan, afgezien van een bijbaantje als schoonmaker 
in de tijd dat ik probeerde te studeren.

Hoe heb je Carapax IT leren kennen? 
Via een folder die werd uitgedeeld bij een bijeenkomst over autisme.

Wat sprak je aan om bij Carapax IT te solliciteren? 
Ik zocht toevallig net werk omdat ik het had opgegeven met mijn studie. Toen ik de 
folder zag van Carapax IT was ik meteen geïnteresseerd. Ik wist nog niet goed wat 
ik kon verwachten maar een werkgever die rekening houdt met autisme leek me fijn.

Wat is er anders aan werken bij Carapax IT dan bij een andere werkgever? 
Ondanks dat ik geen andere baan heb gehad valt het me op dat je hier niet opgejaagd 
wordt. Bij mij (of misschien zelfs bij bijna iedereen) zorgt je niet opgejaagd voelen voor 
een hogere productiviteit.

Hoe is het contact met de collega’s? 
Er worden bijna elke dag kleine zaken besproken. Af en toe is er ook een belletje via 
internet met de projectleider erbij om onderwerpen te bespreken.

Hoe is het om te werken met collega’s met ASS? 
Ik kan het niet vergelijken omdat dit mijn eerste baan is, maar ik heb het idee dat het 
niet veel anders is. De sfeer is goed, collega’s zijn aardig en er worden geen ‘politieke’ 
spelletjes gespeeld. Iedereen is eerlijk en dat is fijn. Ik kan hier mezelf zijn.

Heb je iets bijgeleerd over jezelf nu je bij Carapax IT werkt? 
Dat ik het leuk vind om anderen te helpen. Ik heb nu ook ervaren hoe het eraan toegaat 
bij IT-dienstverlening. Ik raak er steeds meer aan gewend. Ik kan beter inschatten wat 
klanten willen. Ik heb ook gemerkt dat mijn eigen communicatie niet altijd duidelijk is.

Hoe lang werk je al bij Carapax IT? 
Iets meer dan 2 jaar.

Wat is je functie? 
Officieel softwareontwikkelaar. Ik ben veel bezig met databases en rapporten maken 
met Power BI.

Waar werk je momenteel aan? 
Aan het project van AIMS Improve om HRM-dashboards te maken. Dat zijn dashboards 
met informatie over medewerkers zoals de gemiddelde leeftijd, percentage tijdelijke 
contracten, verzuimpercentage… Deze dashboards zijn ontworpen voor gebruik met 
gegevens uit het administratiesysteem AFAS.

Welke opleiding heb je gedaan? 
Ik heb een aantal pogingen gedaan om een wiskunde-opleiding te volgen. Dat is 
niet gelukt. Achteraf gezien denk ik dat het te maken heeft met de ongeschikte en 
onrustige omgeving die ik had om te studeren. Er waren een drukke weg en slecht 
isolerende ramen. Ook de bibliotheek bij de universiteit was niet rustig. Er liepen heel 
de tijd mensen heen en weer, er werd geklikt met pennen enz.
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LEN

TEN
Aan het woord:   Kesava van Gelder 
Bedrijf:    Medewerker Carapax IT

Kesava van Gelder
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Uit het juryrapport: Het nieuwe ondernemen 3.0. Daarbij 
staat niet het product maar de mens centraal. 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.

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

De IBvA is een beroepsvereniging van professionals die 
zich hebben gespecialiseerd in autisme bij geaccrediteerde 
internationale opleidingen. De beroepsvereniging is 
gericht op kwaliteitsborging in de beroepsuitoefening 
en belangenbehartiging van de leden en daaruit 
voortvloeiende activiteiten gericht op professionalisering 
in autisme, begeleiding en samenwerken.

De jury 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 terecht genomineerden in de categorie 
Nederlandse Startup van het Jaar.

In november 2019 mochten wij onze eerste FD Gazellen 
Award in ontvangst nemen. Natuurlijk trots dat we voor 
het derde opeenvolgende jaar een mooie omzetgroei laten 
zien en positieve cijfers schrijven, maar nog mooier is dat 
we dankzij deze groei nog meer mensen aan een duurzame 
baan hebben geholpen.

Ook in 2020 hebben we de Award ontvangen. Wij gaan 
door met onze missie en hopen op mooie opdrachten voor 
onze talenten met autisme.

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 de 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
Als werkgevers in een sector (markt of overheid) de afgesproken aantallen banen van 
de banenafspraak niet realiseren, dan kan de quotumregeling worden geactiveerd. 
Uit de monitor banenafspraak over de resultaten in 2016 bleek dat de werkgevers 
van de sector overheid de aantallen niet hebben gerealiseerd. Om die reden is de 
quotumregeling voor de werkgevers van de sector overheid per 1 januari 2018 
geactiveerd. De marktwerkgevers hebben de afgesproken aantallen wel gehaald. Voor 
de marktsector is de quotumregeling (nog) niet geactiveerd.

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.

De ingeleende uren van mensen met een arbeidsbeperking tellen bij de inlenende 
werkgever mee om te voldoen aan het quotumpercentage.

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), SBI-code 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 
2020) uitgegeven door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Awards & Nominaties Inlenen bij Carapax IT telt mee voor de 
banenafspraak
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Reshoring betekent: Arbeid weer terug in eigen land. Jarenlang verplaatsten 
ondernemingen de ICT-werkzaamheden massaal naar lagelonenlanden. Sinds enige 
tijd 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 IT helpt op het 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 IT 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.

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 die zich die voordoen bij offshoring.

Uit de cijfers van 2019 blijkt dat 54% van de volwassenen met autisme een betaalde 
baan heeft. Maar slechts 28% heeft werk dat ook aansluit bij hun vooropleiding.

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.

U maakt het verschil, door samen te 
werken met een ‘social enterprise’ Carapax IT heeft reshoring als thema
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Nadat je het sollicitatieformulier naar ons hebt opgestuurd, proberen we binnen 2 
weken een reactie te sturen via de mail. Die reactie kan zijn:

Jouw kennis en vaardigheden sluiten niet aan bij onze behoeften. (We bewaren je 
gegevens niet. We proberen je tips te geven waar je zou kunnen solliciteren).
Jouw kennis en vaardigheden sluiten zeker aan bij onze behoeften, maar momenteel 
hebben we nog geen passende opdracht voor jou. (We bewaren jouw gegevens en 
nemen contact op zodra we een passende opdracht hebben).
Jouw kennis en vaardigheden sluiten zeker aan bij onze behoeften en we hebben 
momenteel een passende opdracht.
Als je reactie drie van ons ontvangt nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek, 
dat in overleg met jou plaatsvindt in Gouda of Eindhoven. Het gesprek is meestal met 
een projectleider en een autisme-jobcoach van Carapax IT. Als je wilt kun je iemand 
meenemen.

Als het gesprek positief is, word je uitgenodigd voor een tweede gesprek, ook 
weer met twee (andere) gesprekspartners. Dit gesprek staat meer in het teken van 
werkvoorwaarden en toekomstperspectief.

Als ook dat gesprek positief verloopt krijg je van ons een online assessment aangeboden. 
We gebruiken het resultaat niet om je te beoordelen, maar om een beter beeld te 
krijgen van jou als persoon, je kwaliteiten en mogelijkheden. Dit is belangrijk voor ons, 
omdat we daarmee onze begeleiding goed op jouw behoeften kunnen afstemmen.

Als de hele procedure positief verloopt, en we denken dat Carapax IT en jij een goede 
match zijn, dan krijg je een contract aangeboden. Soms gaat hier een proefplaatsing 
of leerwerkovereenkomst aan vooraf. Bij wederzijdse tevredenheid streven we er altijd 
naar om je uiteindelijk een vast contract aan te bieden.

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. Kun 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 center 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, 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 autisme-jobcoach 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 center 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. https://www.carapaxit.nl/sollicitatie-formulier/ 

Werken bij Carapax IT Sollicitatie procedure

René Ladan
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Onze partners Onze klanten
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Competence Centers

welkom@carapaxit.nl | www.carapaxit.nl

Stationsplein 9H | 2801 AK | Gouda | +31(0) 182 606 707

Larixplein 6 | 5616 VB | Eindhoven | +31(0) 40 30 46 029

Onze competenties zijn úw oplossingen

http://www.carapaxit.nl
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