
BSI – Buying for Social Impact

• Swink • Carapax

Workshop 5: inclusief ondernemerschap





De talenten van mensen met autisme leiden tot 
grote toegevoegde waarde voor onze klanten

• Gestructureerd werken

• Analytisch zeer sterk

• Oog voor detail 

• Langdurig geconcentreerd werken

Talenten van mensen met autisme Toegevoegde waarde

• Werken snel

• Zien snel verbanden tussen zaken

• Maken weinig fouten 

• Blijven scherp tijdens herhaaldelijk werk

Wij leveren professionele diensten EN realiseren 
Social Return door mensen met autisme een vaste baan te bieden

Propositie



Data 
analytics
• Web analytics

• Business intelligence

• Data cleaning

• Data engineering

• Contentcreatie

• Contentmigraties

• Zoekmachine optimalisatie (SEO)

• Advertising ondersteuning (SEA)

Content 
management



Voor wie 
werken 
we?



Onze 
klanten
zeggen:

Swink heeft erg 

goed ingespeeld 

op onze behoefte. 

Ze waren snel en 

precies en enorm 

leergierig.

“

”
Mireille Spapens

Manager marketing en communicatie

Erasmus MC

De samenwerking 

is prettig, heel 

makkelijk en we 

kunnen snel met 

Swink schakelen.

“

”
Tino de Velde

Adviseur Online Dienstverlening

Gemeente Amsterdam

Swink bewijst dat 

professioneel en 

maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen perfect te 

combineren zijn. 

“

”
Rogier Peters

Sr. Marketing Manager

Nyenrode



Onze 
klanten
zeggen:

Swink levert 

hoogwaardige 

diensten met 

medewerkers van 

hoog niveau. 

“

”
Corine van de Burgt

Directeur/bestuurder

Stichting De Omslag

Medewerkers 

van Swink zijn 

coöperatief en 

alert en doorzien 

de systemen snel

“

”
Martin Straks
Adviseur E-learning

VUmc Academie

Ik ben zeer tevreden 

met het resultaat: goed 

gemigreerde pagina’s, 

overall op tijd en 

binnen budget.

“

”
Chiel Blokvoort
Sr. Marketing Manager

Triodos



Swink zorgt voor grote maatschappelijke impact

€ 1,95€ 1,00

*
- De Social Return on Investment (SROI) ratio van Swink komt volgens de impactmeting voor het jaar 2016 uit op 1,95. 
- Dit toont aan dat voor elke geïnvesteerde euro er 1,95 euro aan maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. 
- Dit blijkt uit een onafhankelijke impactmeting door adviesbureau en software platform Sinzer
- In 2017 heeft Swink tevens het PSO 30 certificaat gekregen en komt daarmee in aanmerking voor de PSO 30+ aanbestedingswet.

Investering SROI*





TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN & SOCIAAL ONDERNEMEN



CARAPAX IT, EEN SOCIAL ENTERPRISE

2015 - Gouda

2016 - Eindhoven

ACHTERGRONDINFORMATIE

Optimale 
geconditioneerde 
werkomgeving

Ervaren 

HBO / WO/PhD 
IT’ers

met autisme

Vanaf 2010 
ervaring in werken 
met autisme 
binnen de IT



2015: 1e vestiging in Gouda

2016: 2e vestiging in Eindhoven

2016: PSO-3 gecertificeerd

2018: Winnaar ondernemersprijs MKB midden Holland

2018: naar EuroNEXT Amsterdam

2018: PSO 3 | AWB 30+ (her) certificering

2018: Nominitatie Computable Awards

Levensloop



TEAMSAMENSTELLING

Het belangrijkste dat Carapax IT aan de medewerkers biedt is: perspectief.
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Duurzaamheid gebaseerd op economische impact
• Omzet ieder jaar voor 3 jaar op rij verdubbeld tussen 

2015-2017, in 2018 50% groei tov 2017 
• Besparing overheid op uitkeringen: 800.000€/jr
• Besparing (indirect) op zorgaanspraak
• Social return betekent niet dat er geen commercieel 

resultaat geleverd wordt
• Belang van PSO30+ Certificatie (laat opdrachtgever 

altijd voldoen aan Social Return)
• Belang “omgekeerde detacheringsregeling” binnen 

Social Return

Social Return & Social Impact


