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A
fgeschermde werkplek-
ken. Een coach die met
een planbord de op-
drachten 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 vesti-

gingsmanager en jobcoach van het in
november vorig jaar gestarte bedrijf.
Het is een nevenvestiging van Cara-
pax IT in Gouda dat is opgericht door
twee vaders van een kind met au-
tisme. Zij constateerden dat een grote
groep – ook hoogopgeleide – mensen
met autisme in reguliere bedrijven
niet goed kan functioneren.
Monique van der Maden heeft vrij-

wel 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 spre-
ken door: dit doe je vandaag, dat mor-
gen.”
Zo’n gesprek kan ook gaan over pri-

vézaken. Ze is evengoed vertrou-
wenspersoon. Persoonlijke beslom-
meringen 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 medewer-
kers. ,,Mensen worden ook geacht stil
te zijn. Althans, als ze willen bellen of
skypen doen ze dat op de gang. Tij-
dens pauzes is het ook wat stiller.
Sommige mensen willen niet over
koetjes of kalfjes praten, of ze gaan
liever een rondje wandelen. We heb-
ben in zo’n pauze leuke gesprekken
waarin veel gelachen wordt. Maar als
iemand stil is, is het ook oké.”
Van der Maden noemt de mede-

werkers ‘allemaal bijzonder goed in
hun vak’. ,,Ze zijn gedreven, hebben
oog voor detail, zijn harde werkers en

doorzetters. Ieder op hun eigen ge-
bied leveren ze professioneel werk
op.”

Fraude voorkomen
De eerste grote opdracht heeft Carapax
IT verworven van de TU/e, na een aan-
bestedingsprocedure. De universiteit
werkt aan een proef met digitaal exa-
men doen. Studenten gebruiken daar-
voor een usb-stick met programma-
tuur die verder moet worden ontwik-
keld om fraude te voorkomen. Twee
medewerkers van Carapax IT gaan er
mee aan de slag.
Verder mikt het op bedrijven, ge-

meenten en instellingen die IT-werk-

René mag stil zijn op kantoor
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‘Medewerkers van Carapax IT zijn allemaal bijzonder goed in hun vak’

zaamheden willen uitbesteden. ,,We
anticiperen op tekorten aan ICT-spe-
cialisten, vooral op de gebieden soft-
wareontwikkeling, 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 be-
drijf de productie in de fabriek kan
monitoren. Ook pensioenfonds
PGGM en bouwconcern VolkerWes-
sels zijn in Gouda opdrachtgever. In
de regio Eindhoven staan volgens Ca-
rapax IT veel geïnteresseerde bedrij-
ven op het punt om opdrachten te
verstrekken.

In een gewone
baan liepenMarcel
Mengerink, Marcel
Beekman en René
Ladan vast, zoals
veel mensen met
autisme. Bij Carapax
IT niet. 

Sommige
mensen
willen niet
over koetjes
of kalfjes
praten

–Monique van der
Maden

MARCEL MENGERINK (51)

,,Ik liep elke keer vast bij
bedrijven. Ik moet mezelf
kunnen zijn. Ik kan wel
praten als het ergens over
gaat, maar over koetjes en
kalfjes is dat een heel
groot probleem. Als ik met
mensen aan tafel zit, is
het lastig voor me zo’n ge-
sprek te volgen dat niet
informatief is. Ik probeer
dan telkens de reden van
een opmerking te bepa-
len. Dat kost heel veel
energie. Ook heb ik over
het werk duidelijke com-
municatie nodig. Soms
zegt iemand iets en dat
blijkt dan een opdracht te
zijn. Of omgekeerd. Dat

maakt het lastig om met
een voldaan gevoel naar
huis te gaan.”
,,Ik ben afgekeurd ge-
weest. Heb later een au-
torijschool gehad, maar
toen raakte ik overwerkt.
Ik ben omgeschoold naar
een hbo communicatie-
en mediaopleiding. Daar
ligt mijn interesse: dat wat
in een winkel gebeurt ver-
talen door een website zo
in te richten dat het daar
ook gebeurt.”
,,Het is hier helemaal op
mensen zoals ik ingericht.
Het werken gaat een stuk
beter. Ik heb nog geen se-
conde spijt gehad.”

‘Geen seconde spijt’

MARCEL BEEKMAN (50)

,,In mijn eerste baan heb
ik 24 jaar bij een bedrijf
gewerkt aan de ontwikke-
ling van hypotheeksoft-
ware. Nadat de vestiging
in Helmond werd geslo-
ten, 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 ont-
stond 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 pro-
blemen om goed te kun-
nen 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 ge-
steld.”
,,Ik merk nu ik hier werk
dat ik veel minder geprik-
keld en moe ben. Het
werk dat ik nu doe is erg
gevarieerd. Dat maakt het
heel leuk.”

‘Veel minder moe’

RENÉ LADAN (36)

,,Ik heb op de Technische
Universiteit in Eindhoven
de masteropleiding tech-
nische informatica gedaan
en ben afgestudeerd als
software-architect. Ver-
volgens heb ik de post-
master ontwerpersoplei-
ding technische informa-
tica 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 ge-
werkt, in televisie over in-
ternet. Ik had een vast
contract, maar het bedrijf

ging failliet. Daarna ben ik
twee jaar werkloos ge-
weest. Ik heb wel vrijwilli-
gerswerk gedaan, via de
GGZ.”

Kroeg
,,Ik heb gewerkt als soft-
ware-architect voor pro-
fessionele verlichting voor
etalages van winkels. In
dat bedrijf was een werk-
plaats waar de radio aan-
stond, 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.”

‘Werken met klant lastig’


