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Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
koos in 2019 voor Specialisterren voor de invulling van 

social return proeftuinen. Lees in dit social impact verslag 
hoe we hiermee hebben laten zien dat je met inkoop zowel 

kwaliteit als sociale impact kunt realiseren.

In 2019 werd Specialisterren als eerste ICT 
onderneming opgenomen in het Register Sociale 
Ondernemingen. 
Een waardevolle erkenning waarmee we laten zien dat Specialisterren tot 
in de vezels van de bedrijfsvoering een sociale onderneming is. Met 
toetreding tot het register is voor iedereen duidelijk welk doel Specialisterren 
nastreeft: impact first! Door testdiensten af te nemen bij Specialisterren 
dragen klanten en opdrachtgevers van Specialisterren aantoonbaar bij aan 
social return. De werkwijze is eenvoudig: door een opdracht uit te besteden 
aan Specialisterren zorgen klanten ervoor dat mensen met autisme een 
goede baan hebben. Opdrachtgevers hebben met Specialisterren de 
garantie dat zij social return realiseren.

Social            Verslag 2019
Social Impact Resultaten
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Social Impact Resultaten
Op meetdatum 31 december 2019 werkten 37 gecertificeerde 
ICT-professionals met een vorm van autisme in de testfactory 
van Specialisterren. Gedurende 2019 realiseerde Specialisterren 
39 betaalde banen voor de doelgroep.

Omzet en maatschappelijk
rendement

 in dienst

 nieuw

 doorstroom

De maatschappelijke impact van Specialisterren is significant 
en duurzaam. Een van de succesfactoren is dat medewer-
kers een vast dienstverband hebben. Daarmee bieden we 
continuïteit en zekerheid: belangrijke randvoorwaarden 
om je optimaal en stabiel te kunnen ontwikkelen. Wij 

geloven in onze aanpak die bestaat uit een combinatie van betrouwbare 
softwaretestdienstverlening en maatwerk in onze bedrijfsvoering. De zeker-
heid van een vaste baan, hooggekwalificeerd werk waarin je kunt door-
groeien en werkplezier leveren veel op. Drie nieuwe medewerkers met 
autisme kwamen in dienst. Vijf medewerkers stroomden uit, van wie twee 
doorstroomden naar een andere betaalde baan in de ICT. Specialisterren 
werd als eerste ICT-onderneming opgenomen in het Register Sociale 
Ondernemingen. Een waardevolle erkenning. Het ministerie van OCW koos 
voor Specialisterren voor de invulling van social return proeftuinen. Lees 
hierover op pag. 33.

omzet testfactory

maatschappelijk 
rendement 
testfactory

Totale impact mensen aan het werk in 2019

Tot in de vezels van de bedrijfsvoering een 
sociale onderneming: impact first.
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Onze ICT-professionals werken in onze testfactory of 
op locatie bij de klant onder leiding van een testlead. 

Het merendeel van de opdrachten wordt uitgevoerd vanuit 
onze testfactory (kantoor) in Utrecht. Medewerkers met 
autisme zijn in het algemeen gebaat bij (meer) structuur, 
duidelijkheid en vastigheid. Zaken die geïntegreerd zijn in 
het bedrijfsmodel van Specialisterren. In de testfactory 

heeft iedereen zijn eigen werkplek met vaste collega’s om zich heen. Dat is 
wel zo prettig. Ook zijn functies gecreëerd die een regulier testbedrijf niet 
kent. Zo fungeren testleads als verbindende schakel tussen klanten en 
testers bij de dagelijkse uitvoering. Rond een opdracht stelt een testlead 
een team aan en stuurt deze aan. Kortom, het door Specialisterren ontwik-
kelde bedrijfsmodel houdt structureel rekening met talenten en capaci-
teiten van medewerkers. We richten ons op versterking van persoonlijke 
kwaliteiten en vermindering van prikkels die werkdynamiek met zich 
meebrengt. Hoewel Specialisterren een bedrijf is met een bijzonder 
bedrijfsmodel zijn we in veel opzichten net zo gewoon als elke andere 
onderneming: er wordt serieus en resultaatgericht gewerkt. Tenslotte gaat 
het erom dat we een perfecte dienst leveren aan onze klanten.

Social enterprise

Onze impact: de zekerheid van een vaste baan, hoog
gekwalificeerd & interessant werk en een eigen inkomen.

Specialisterren is een social enterprise met een 
maatschappelijke missie: arbeidsparticipatie 
vergroten. We bieden mensen met een vorm van 
autisme hoogwaardig en duurzaam werk.

Een social enterprise (sociale onderneming) levert net als elke 
andere onderneming een product of dienst en heeft een 
verdienmodel. Geld verdienen is niet het hoofddoel: het is 
een middel om een maatschappelijke missie te bereiken. Het 
doel van de social enterprise is maatschappelijke waarde 

creëren door een maatschappelijk probleem op te lossen.
Het motto van Specialisterren: duurzaam ondernemen door te investeren 
in mensen. Mensen met autisme hebben dikwijls een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Beter gezegd: de arbeidsmarkt heeft een grote afstand tot 
mensen met een vorm van autisme en te weinig oog voor hen. Want 
mensen met autisme willen vaak wel, maar komen in het reguliere bedrijfs-
leven onvoldoende tot hun recht. Zij vallen uit, lopen vast en zitten werk-
loos thuis of werken onder hun niveau. Specialisterren draagt bij aan een 
structurele oplossing van deze gap. Dat doen we door mensen met een 
vorm van autisme een interessante baan aan te bieden.

Coördinerende medewerker als 
verbindende schakel.

Testfactory
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‘Werken bij Specialisterren sluit aan bij mijn persoonlijke 
ambitie.’ Accountmanager Vincent Aalbers begon ooit 
aan de studie sociaalpedagogische hulpverlening, 
switchte naar commerciële economie, maakte succesvol 
carrière bij een online marketingbureau en werkt sinds 
april bij Specialisterren.

Ik hou van commercieel denken en handelen, doelen en targets 
halen en een relatie aangaan met de klant. In mijn vorige baan miste 
ik maatschappelijke betrokkenheid. Bij Specialisterren heb ik de 
juiste balans gevonden: ik kan dicht bij mezelf blijven door mijn 
commerciële rol waarbij ik onze klanten goed begrijp omdat ik weet 

hoe een technologisch georiënteerd bedrijf in elkaar zit. Tegelijk kan ik ook 
van betekenis zijn voor een doelgroep waar mijn hart ligt.’

Naar elkaar omkijken
‘Mijn vader en broer hebben beiden een vorm van autisme. Ik heb van 
dichtbij gezien hoe belangrijk het is dat mensen naar je omkijken. Als je 
een vorm van autisme hebt dan heb je net iets extra’s nodig om een stap 
te maken, om jezelf te ontwikkelen. Dat doet Specialisterren voor haar 
medewerkers en ik vind het geweldig dat ik mag helpen meebouwen aan 
een bedrijf met zo’n mooie doelstelling.’

De impact van accountmanager 
Vincent Aalbers

Maatschappelijke impact
Ons ultieme doel is dat minimaal tachtig procent van de 
omzet van de testfactory gerealiseerd wordt door 
medewerkers met een vorm van autisme. Dat is onze 
Gouden Standaard. We maken daarmee ons 
maatschappelijk doel concreet en zichtbaar. Wel zo 
eerlijk en transparant.

In 2019 is 88,6% van de omzet van onze testfactory gerealiseerd 
door medewerkers met een vorm van autisme. Onze ICT-professionals 
vormen weliswaar het hart van Specialisterren, maar zij doen het 
niet alleen. Naast deze ICT-profs hebben we testleads die direct 
betrokken zijn bij de levering van testdiensten aan de klanten. 

De testleads, maar ook de deliverymanager – hoewel we deze laatste 
functie niet meenemen in het eerder genoemde percentage – zijn de 
spilfiguren die alles overzien. Zij fungeren als verbindende schakels tussen 
klant en testers en geven de opdrachten vorm die door de testers worden 
uitgevoerd. Zíj maken het voor de testers met autisme mogelijk om in een 
professionele en ontspannen werkomgeving resultaatgericht te werken.
Voorts bestaat ons team uit een accountmanager, sales binnendienst, 
hr-medewerker, een algemeen directeur, een operationeel directeur en 
twee bedrijfsjobcoaches. Administratiebureau Balance voert de adminis-
tratie.
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Social Impact Resultaat 1 
Realisatie permanente banen

Medewerkers van Specialisterren zijn high potentials 
die vaak één of meerdere hbo of universitaire studies 
zijn gestart, maar hun studie niet hebben afgerond 
omdat ze vastlopen in de eindfase. Anderen hebben 
wel een afgeronde opleiding, maar het lukt hen niet 

om in het reguliere bedrijfsleven een plek naar volle tevredenheid te 
verwerven. Werken bij Specialisterren maakt het mogelijk om te functio-
neren in een hoogwaardige job vanwege de geboden extra structuur en 
begeleiding.
Dit jaar ontvingen we weer heel veel (open) sollicitaties. Drie nieuwe mede-
werkers zijn aangenomen. Door het vertrek van vijf medewerkers is het 
aantal vaste medewerkers per saldo niet gegroeid. Wel zijn twee mede-
werkers doorgestroomd naar een andere betaalde baan in de ICT, onder 
andere naar een van onze klanten. Eind 2019 is extra geïnvesteerd in de 
selectieprocedure waardoor begin 2020 wordt gestart met een nieuwe 
groep medewerkers.

Veel medewerkers beginnen met een dienstverband van 24 
uur. Dat is een bewust keuze voor een evenwichtige balans 
tussen draagkracht en draaglast. Vaak is het mogelijk om 
later uit te breiden in uren. Meer uren werken maakt het 
mogelijk een uitkering achter je te laten en door te groeien 

naar een regulier inkomen. Maatschappelijk gezien is dit een grote stap 
met een belangrijke sociale impact. De afgelopen jaren lieten veel mede-
werkers hun Wajonguitkering achter zich. Door aanscherping van de regel-
geving zijn minder Wajongers beschikbaar die minimaal 24 uur kunnen 
werken; deze groep wordt actief gehunt door bedrijven om te voldoen aan 
de Participatiewet. Het aantal mensen zonder formele status die het zonder 
ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redt, zien we toenemen. Omdat wij 
kijken naar talenten en niet naar status of regelgeving werven wij nieuwe 
medewerkers onder deze groep. Veel medewerkers werken inmiddels 
minimaal 28 uur per week. Een flink deel verdient een modaal inkomen. Er 
zijn ook medewerkers die minder dan 24 uur per week werken. In 2019 
daalde het gemiddeld aantal uren van 25,90 uur (0,65%) naar 24,67 uur 
per week (0,62%). Een aantal medewerkers die veel uren werkten, 
stroomden door naar banen elders en nieuwe medewerkers startten met 
minder uren. Naast salarisverhoging en urenuitbreiding is verscheidenheid 
in functies, functieverzwaring en vervolgfuncties een manier om ontwikkel-
perspectief, doorgroeimogelijkheden en promotie te realiseren. Een tester 
die al geruime tijd een coördinerende rol vervuld, kreeg dit jaar de functie 
van testlead. Dit is de eerste leidinggevende uit eigen kweek.

Social Impact Resultaat 2
Promotie & Groei

Voor de gemiddelde medewerker is het slecht 
nieuws als een planning plotseling wijzigt.

Fotografie: Marleen Kuipers

M
ar

tin
e 

Sp
ra

ng
er

s F
ot

og
ra

fie



11 12

Elf procent van de omzet in de testfactory besteedt 
Specialisterren aan begeleiding. Een groot deel gaat naar de 
extra begeleiding die Specialisterren volledig heeft geïnte-
greerd in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast kunnen 
medewerkers jobcoaching ontvangen als zij dat willen: 

jobcoaching maakt via bedrijfsjobcoaching integraaal onderdeel uit van 
ons bedrijfsproces. Voor training en opleiding is twee procent van de omzet 
beschikbaar. In 2019 is het opleidingsbudget voor aanvullende vakbegelei-
ding verder uitgebreid. Tien testers zijn opgeleid tot Scrum Agile Tester. 
Testleads en enkele testers specialiseerden zich onder meer op het gebied 
van gespreksvaardigheden. In de loop van 2019 is het kantoor uitgebreid 
met onder meer een opleidingslokaal voor trainingen. Voorts hebben we in 
2019 een functie- en salarisgebouw ingevoerd en de structuur van half- en 
eindejaarsgesprekken verbeterd.

Gedurende dit jaar stroomden twee medewerkers door 
naar andere ICT-banen elders in het bedrijfsleven. Soms 
nemen we afscheid van collega’s omdat verwachtingen 
en eisen niet goed op elkaar zijn af te stemmen. In 2019 
moesten we drie medewerkers laten gaan omdat hun 

kwaliteiten onvoldoende aansloten bij de vereiste vaardigheden en het 
kennisniveau.

Bij hooggekwalificeerd werk horen goede secundaire arbeids-
voorwaarden. Van reiskostenvergoeding, opleiding en scho-
ling tot een bedrijfspensioenregeling. Al eerder deed de 
leaseauto voor testers z’n intrede. Net als de uitgifte van 
certificaten van aandelen aan medewerkers. In 2019 was ook 

de personeelsvertegenwoordiging in samenwerking met de directie actief, 
onder meer door via enquêtes peilingen te houden onder medewerkers 
over voor hen relevante onderwerpen.

Social Impact Resultaat 3 
Specialisterren investeert in haar medewerkers

Social Impact Resultaat 4 
Doorstroom

Social Impact Resultaat 5 
Secundaire arbeidsvoorwaarden
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Onze impact reikt verder dan creëren van interessante en 
hoogwaardige duurzame banen in de ICT. Achter de 
cijfers, percentages en aantallen zitten evenzoveel 
verhalen. Een interessante, vaste baan leidt vaak tot een 
verbetering op allerlei andere levensterreinen. Deel 

uitmaken van een team, je eigen inkomen verdienen, belasting afdragen en 
een plek in de maatschappij voegen veel waarde toe. Een kwalitatieve 
verbetering die zich niet eenvoudig vertaalt in een meetbare kwantificatie. 
Des te meer in de verhalen van medewerkers zelf. Uit het laatste medewer-
kersonderzoek komt naar voren dat medewerkers veel voldoening en 
waardering halen uit werken bij Specialisterren en dat hun baan bijdraagt 
aan toekomstperspectief en stabiliteit. Neem het verhaal van Renate 
bijvoorbeeld. 

Social Impact Resultaat 6 
Kwalitatieve impact

Talenten van onze medewerkers komen binnen de 
relatief beschermde omgeving die wij bieden 

optimaal tot hun recht.

Software tester Renate
‘Compenseren met intellect is topsport 
bedrijven’

Ik ben altijd anders geweest en kreeg pas laat de diagnose 
Asperger nadat mijn eigen kind werd gediagnosticeerd. Ik heb 
altijd mensen om mij heen gehad die mij steunden, maar had een 
beroep dat teveel van mijn sociale vaardigheden vroeg. Bleek 
achteraf. Vijftien jaar heb ik als hulpverlener in de psychiatrie 

gewerkt. Hoewel col lega’s mij waardeerden vanwege mijn inhoudelijke 
aanvulling op het team, ging het collegiale aspect mij moeilijk af. Met het 
ouder worden en hoger worden van de werkdruk wordt vanzelf verwacht 
dat je meer senior wordt. Daar ging het mis. Ik heb veel gecompenseerd 
met mijn intellect en dat is topsport, maar op een gegeven moment niet 
meer vol te houden.’

Denken in schema’s en structuren
‘Dat ik aanleg heb voor ICT, wist ik al. Dat heb ik eerder ervaren in projecten 
die ik deed. Ik vind het hier zo relaxed. Ik heb een eigen werkplek en word 
niet belast met allerlei sociale dingen zoals vergaderingen. Heerlijk! Ik test 
vooral webshops; zowel de front- als de backend en maak gedeeltelijk zelf 
de testdata. Dat vind ik superleuk. Ik denk in schema’s en structuren. 
Daarvan heb ik bij testwerk veel profijt. Ik heb met deze baan zoveel meer 
rust gevonden en voel me zoveel meer ontspannen. Ook in mijn privéleven.’
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Effecten arbeidsparticipatie:

 Groter zelfvertrouwen
 Kwaliteit van leven neemt toe
 Hoger besteedbaar inkomen
 Persoonlijke groei
 Toekomstperspectief & stabiliteit
 Beter contact met familie en vrienden
 Groter sociaal netwerk
 Actiever sociaal leven
 Grotere zelfstandigheid

HR-beleid sociale onderneming 

Gedurende 2019 is verder geïnvesteerd in een heldere 
HR-strategie. Met hun kennis en vaardigheden bepalen 
onze medewerkers het succes van Specialisterren. Het 
vernieuwde HR-beleid sluit beter aan bij de organisatie en 
haar medewerkers. Functie- en salarisgebouw is ingevoerd. 

HR-activiteiten en -processen zijn helder, transparant en stevig verankerd.

HR-adviseur Annemiek Pie: ‘Een goede beschrijving van alle verschillende 
functies op het gebied van softwaretesten geeft duidelijkheid en inzicht. 
Specialisterren ruimt daarbij veel aandacht in voor persoonlijke ontwikke-
ling. Want een functieomschrijving alleen is een dode letter. Centraal staat: 
welke persoonlijke competenties heb je nodig bij een bepaalde functie? 
Welke vaardigheden passen daarbij en hoe kan Specialisterren helpen 
deze te ontwikkelen? In de halfjaars- en eindejaarsgesprekken bespreken 
we dit.’

Persoonlijke ontwikkeling
Een voorspelbaar functiegebouw in onderlinge samenhang geeft houvast 
bij loopbaanplanning en ontwikkelingsgesprekken. Annemiek: ‘Het is voor 
onze medewerkers heel belangrijk om te weten wat ze moeten doen, wat 
hoort wel bij je taak en wat niet, maar ook: wat heb ik nodig om te groeien 
of wanneer ga ik mij verbreden of specialiseren? Ik zie dat medewerkers 
zich beter gehoord voelen omdat er extra aandacht is voor hun persoon-
lijke ontwikkeling.’  
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Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een mooi streven voor veel ondernemingen, 
hoewel het in de praktijk vaak gaat over mensen laten voldoen aan de eisen 
van organisaties en arbeidsmarkt. Specialisterren pakt dat anders aan. ‘Wij 
nemen niet zomaar iedere opdracht aan. De organisatie is zo ingericht dat 
heel bewust wordt gekeken naar welke opdracht past bij de skills en vaar-
digheden van onze medewerkers. Dat vereist een enorme flexibiliteit en 
grote bereidheid van de organisatie.’ Met virtuele teams organiseert 
Specialisterren T-shaped expertise. ‘Wij bundelen de capaciteiten van de 
verschillende medewerkers binnen een team en dat leidt tot een mix van 
competenties die aansluit bij de vraag en opdracht van de klant.’

Organisatiewijziging
In 2019 is de functie van deliverymanager ingevoerd omdat opdrachten 
steeds complexer worden en Specialisterren vaker meerdere diensten aan 
klanten levert. Binnen onze dienstverlening speelt de deliverymanager een 
sleutelrol. Een uitdaging die Martijn Cok met plezier op zich heeft genomen. 
Een rol die hem goed past omdat hij alle klanten kent en de werkwijze van 
Specialisterren als geen ander snapt. Martijn bewaakt het overzicht en 
zoekt samen met de testleads naar de best mogelijke oplossingen. Hij zorgt 
ervoor dat testers doelmatig worden ingezeten en klanten kunnen bij hem 
terecht met al hun vragen. Met de overstap van Martijn naar een nieuwe 
functie ontstond ruimte voor nieuwe salescollega’s. Gedurende 2019 
hebben we ingezet op uitbreiding van onze salescapaciteit. Medio 2019 
vonden we in Vincent Aalbers een bevlogen en gewaardeerde accountma-
nager. In 2020 wordt het salesteam verder versterkt.

Sociaal probleem
Nederland maakt momenteel een transitie door van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving waarbij deelname aan de maatschappij voor 
iedereen belangrijk is. Werk en eigen inkomen zijn een belangrijke manier 
van deelnemen aan de maatschappij en van belang voor het persoonlijk 
welbevinden. 

Urgentie van probleem
De inclusieve samenleving is nog ver weg. De veranderingen gaan te lang-
zaam. Enerzijds is de participatiegraad te laag van mensen waartoe de 
arbeidsmarkt een afstand heeft. Anderzijds worden steeds hogere eisen 
gesteld aan mensen als het over werk gaat. Specialisterren wil meer 
aandacht voor de vermogens van mensen: oog hebben voor kwaliteiten en 
capaciteiten en de mogelijkheden die mensen hebben. 

Specialisterren: 
Talenten tot hun recht laten komen
De Theory of Change (ToC) laat zien welke effecten als 
gevolg van de activiteiten van Specialisterren optreden. 
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Geboden oplossing
Specialisterren biedt hooggekwalificeerd, afwisselend en interessant werk 
als ICT-professional voor mensen waartoe de arbeidsmarkt een afstand 
heeft. Specialisterren biedt een vast dienstverband omdat dit medewerkers 
zekerheid en continuïteit biedt. Specialisterren heeft een bedrijfsmodel 
ontwikkeld waarin structureel rekening wordt gehouden met zowel beper-
kingen als talenten en capaciteiten van medewerkers. We richten ons op 
versterking van persoonlijke kwaliteiten en vermindering van prikkels die 
werkdynamiek met zich meebrengt. 
Medewerkers werken in onze testfactory op kantoor of op locatie bij de 
klant onder leiding van een testlead die een team rond een opdracht 
samenstelt en aanstuurt. Een opdracht wordt niet door een individuele 
medewerker vervult, maar door een team. In een team zijn de benodigde 
talenten en capaciteiten gecombineerd waardoor niet de individuele 
medewerker met autisme verantwoordelijk is. Deze manier van werken 
maakt het mogelijk dat mensen met individuele beperkingen volledig 
meedraaien. 

Meetdoelen 
De impactmeting richt zich op de belangrijkste stakeholders: de medewerkers. 
Er wordt gemeten hoeveel permanente arbeidsplaatsen Specialisterren 
creëert, zowel binnen de onderneming als daar buiten. Bijgehouden wordt of 
mensen uitbreiden in uren, taken en functie. Minimaal 80% van de omzet in de 
testfactory wordt door medewerkers met een vorm van autisme gerealiseerd, 
dit is de Gouden Standaard die minimaal dient te worden behaald. De SROI 
wordt gerelateerd aan de omzet van Specialisterren waardoor het maat-
schappelijk rendement, in de vorm van onder meer niet-gerealiseerde 
uitkeringen, zichtbaar wordt: medewerkers laten een uitkering achter zich 
en worden volwaardig werknemer. Anderzijds leert de ervaring dat een 
vaste baan die past bij je kwaliteiten een positieve invloed heeft op de 
medewerkers en bijdraagt aan stabiliteit en welbevinden. Specialisterren 
ziet mensen groeien als persoon en medewerker.

Periodieke, onregelmatig gehouden, enquêtes en interviews moeten 
inzichtelijk maken wat de economische zelfstandigheid van de partici-
panten is en wat de veranderingen zijn op het gebied van algemeen welbe-
vinden, zelfvertrouwen en kwaliteit van leven, participatie in de samenle-
ving en hun mate van zelfstandigheid. De impactmeting wil antwoord 
geven op de vraag of medewerkers zonder Specialisterren ook zouden 
werken op hetzelfde niveau. Voor klanten wordt hun bijdrage aan de 
totstandkoming van banen voor testers met autisme transparant gemaakt 
door de uitgifte van certificaten. 

Geen half werk: we gaan voor échte banen.
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De aantallen medewerkers 
van de afgelopen jaren.
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Specialisterren in één oogopslag
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Betekenisvol én sociaal.

Maatschappelijk rendement
De toegevoegde waarde van Specialisterren voor de hele 
maatschappij is significant. In 2019 leverde Specialisterren 
ruim 2.400.000 euro maatschappelijke rendement op.

Door diensten af te nemen bij Specialisterren sluit een klant 
zich aan bij een bedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de 
social return norm. Met een omzet van 2.032.000 euro en 
daarover 119% Social Return on Investment levert 
Specialisterren 2.418.000 euro maatschappelijk rende-

ment op. Als eerste ICT-bedrijf in Nederland ontving Specialisterren de 
hoogste erkenning: Trede 3 certificering op de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO), ontwikkeld door TNO. Dit jaar kwam daar de inschrij-
ving in het Register Sociale Ondernemingen bij. 
Het maatschappelijk rendement dat we realiseren is groot. Daar zijn we 
trots op. Enerzijds laten mensen een uitkering achter zich en worden belas-
tingbetaler. Anderzijds leert de ervaring dat een vaste baan die past bij je 
capaciteiten bijdraagt aan stabiliteit in je leven. Er wordt minder vaak een 
beroep gedaan op publieke voorzieningen. De daadwerkelijke impact is 
nóg groter. De financiële ruimte in de samenleving voor andere zaken 
neemt toe. Er komt meer geld beschikbaar voor anderen die het hard nodig 
hebben. Zo bouwen we samen aan een mooiere wereld.
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Social Return Certificaten 2019
Specialisterren deelt jaarlijks Specialisterren Social Return 
Certificaten uit aan haar klanten. Met zo’n certificaat zie je 
precies hoeveel mensen werken dankzij jouw inkoopbeleid.

Aan de volgende bedrijven is een 
Specialisterren Social Return Certificaat 
2019 uitgereikt:

 HDI 5 banen
 Visma Raet 3 banen
 Incentro 2 banen
 De Consumentenbond 2 banen
 Unisys 1 baan, in opdracht van 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 De Goudse Verzekeringen 1 baan
 Asito 1 baan
 Betty Blocks 1 baan
 BookSpot 1 baan
 De Goede Doelen Loterijen 1 baan
 Roche Nederland BV 1 baan
 NHG 1 baan

Onze klanten realiseren social return door in te kopen bij Specialisterren. 
Door onze testdiensten af te nemen, vergroten bedrijven hun impact en 
dragen zij bij aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. De 
formule is eenvoudig: dankzij het inkoopbeleid van onze klanten ontstaan 
er banen en dat maken we graag zichtbaar door de uitgifte van certificaten. 

Onze klanten laten aantoonbaar
sociaal gezicht zien.

Wij staan volledig achter de principes van de Code Sociale 
Ondernemingen en bouwen graag mee aan een nieuwe economie. 
Waar en wanneer het kan, willen we vraagbaak en voorbeeld zijn 

voor andere sociale ondernemingen.  
Het Register is daarbij een geweldig instrument.

HD
I -

 fo
to

gr
afi

e:
 S

pe
cia

lis
te

rre
n

BookSpot - fotografie: Specialisterren

Be
tty

 B
lo

ck
s -

 fo
to

gr
afi

e:
 S

pe
cia

lis
te

rre
n



25 26

Samen bouwen aan een nieuwe 
economie
Sociale ondernemingen bouwen aan een 
nieuwe economie. Met het nieuwe onder-
nemen laat Specialisterren zien dat impact 
first en commercieel goed samengaan.

Sociaal ondernemen betekent maatschappelijke problemen 
omzetten in kansen en voorsprong. Specialisterren doet dat 
door als bedrijf economisch zelfstandigheid te zijn, en dus 
onderworpen aan de tucht van de markt, en dat laten samen-
gaan met zorg voor elkaar. Help mee met bouwen aan deze 

nieuwe economie door je euro duurzaam uit te geven. Klanten van 
Specialisterren maken een bewuste keuze. Zij willen een goede dienst én 
iets terug doen voor de maatschappij: dat doen zij door social return te 
realiseren. Samen creëren we banen voor mensen waar de reguliere 
arbeidsmarkt een grote afstand tot heeft.
Specialisterren is ook partner in social return bij aanbestedingen. Daarnaast 
bemiddelt Specialisterren bij de vervulling van de banenafspraak bij werven, 
selecteren en opleiden van mensen met een vorm van autisme die bij andere 
ondernemingen aan de slag gaan. Vormgeven aan het sociale gezicht van je 
onderneming is met Specialisterren makkelijker dan je denkt.

Register Sociale Ondernemingen
Specialisterren opgenomen in Register

In 2019 werd Specialisterren als eerste ICT onderneming opge-
nomen in het Register Sociale Ondernemingen. Een waardevolle 
erkenning waarmee we laten zien dat Specialisterren tot in de 
vezels van de bedrijfsvoering een sociale onderneming is. Met 
toetreding tot het register is voor iedereen duidelijk welk doel 

Specialisterren nastreeft: impact first!
Door testdiensten af te nemen bij Specialisterren dragen klanten en 
opdrachtgevers van Specialisterren aantoonbaar bij aan social return. Door 
een opdracht uit te besteden aan Specialisterren zorgen klanten ervoor dat 
mensen met autisme een goede baan hebben. Opdrachtgevers hebben 
met Specialisterren de garantie dat zij social return realiseren.

Specialisterren onderschrijft de principes van 
de Code en voegt de daad bij het woord.
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Samenwerken en kennis delen staat bij Specialisterren voorop. 
We voeren voortdurend het gesprek met andere ondernemers 
en overheden. Onze boodschap is helder en uitdagend: denk 
in perspectieven en niet in beperkingen. Specialisterren parti-
cipeert actief in de 99 van Utrecht, de Normaalste Zaak, IN2IT, 

coöperatie van ICT-bedrijven waar mensen met autisme werken en Social 
Enterprise NL. Specialisterren is lid van de Code Sociale Ondernemingen, 
een initiatief van Social Enterprise NL om de zichtbaarheid van sociale 
ondernemingen te vergroten.

Medewerkers
Tijdens onze driemaandelijkse plenaire bijeenkomsten met alle medewer-
kers bespreken we de gang van zaken in het bedrijf. In deze interactieve 
sessies is er veel gelegenheid voor Q & A. Vaak leidt dit weer tot vervolgge-
sprekken. Met de drie leden van de personeelsvertegenwoordiging komen 
we maandelijks bijeen. We kennen een intensief HR-regime. 

Naast het jaarlijkse loopbaangesprek hebben we ook een halfjaarsgesprek 
met iedereen afzonderlijk. Daarnaast kunnen medewerkers maandelijks of 
juist frequenter of minder vaak met één van de jobcoaches in gesprek. 
Iedereen moet zich fijn voelen binnen het bedrijf en met het werk wat hij 
of zij doet. 

Klanten
Onze klanten zijn leidende online- en mobiele dienstverleners op het 
gebied van finance, retail, media en E-health. Op onze website vind je 
verschillende klanten uitgelicht. Jaarlijks gaan we met hen in gesprek over 
de inhoudelijke dienstverlening en de social impact. Voor grote klanten is 
dat het moment waarop de Specialisterren Social Return Certificaten (zie 
ook pag. 22) worden uitgereikt. Via de 99 van Utrecht, de Normaalste Zaak 
en andere overlegstructuren onderhoudt Specialisterren regelmatig contact 
met lokale en landelijke overheden.  

Samenwerken, meedoen 
& inspireren
Specialisterren wil andere ondernemers inspireren. In 
relatie met onze stakeholders staat samendoen en 
meedoen voorop. Onze belangrijkste stakeholders zijn onze 
medewerkers, opdrachtgevers, overheden en financiers.

Specialisterren kijkt naar talenten en niet 
naar status of regelgeving.

In 2019 vloeide honderd procent van de 
winst terug in bedrijf en medewerkers.

fotografie: Specialisterren
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Strategieoverleg
Specialisterren werd bij de start ondersteund door onder andere Start 
Foundation, Stichting Doen en het Anton Jurgensfonds. Sinds 2017 finan-
ciert Triodos Bank Specialisterren met een borgstelling van de Nederlandse 
Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK). Met onze financiers en orga-
nisaties die de start van ons bedrijf mogelijk maakte, is jaarlijks structureel 
strategieoverleg waarin budgetten en jaarplan worden toegelicht en 
besproken. Ieder kwartaal ontvangen zij een verslag van onder meer de 
maatschappelijke impact, het financiële reilen en zeilen van het bedrijf en 
de veranderingen in organisatie en kansen en bedreigingen.

Doelstelling en maatschappelijke missie van Specialisterren 
zijn statutair vastgelegd: aanbieden van ICTtestdiensten door 

mensen met een vorm van autisme. We hanteren hiervoor 
onze Gouden Standaard. Minimaal tachtig procent van de 

omzet van de testfactory wordt gerealiseerd door 
medewerkers waarvoor de reguliere arbeidsmarkt 

onvoldoende oog heeft.

Specialisterren Foundation ziet er op toe dat de onderneming 
zich houdt aan haar maatschappelijke doelstelling (ICT-diensten 
door mensen met een vorm van autisme) en bewaakt het reilen 
en zeilen van Specialisterren. Het toezicht op hoofdlijnen met 
betrekking tot de sociale impact - oftewel de maatschappelijke 

impact van de bedrijfsvoering - van Specialisterren BV is dus buiten onder-
neming, directie en reguliere aandeelhouders belegd. De aandeelhouders 
van Specialisterren stellen geen prijs op openbaarmaking, zij willen op de 
achtergrond blijven. Specialisterren Foundation kan een veto uitspreken 
over zaken als wijzigen van statuten, verhandelen van aandelen, resultaats-
bestemming, fusie of splitsing en opheffen en verkoop van de onderne-
ming als daarmee de maatschappelijke missie in gevaar komt. Specialisterren 
BV stuurt ter verantwoording vier maal per jaar een kwartaalrapportage 
aan Specialisterren Foundation.

De afspraak is dat minimaal zeventig procent van de winst terugvloeit in de 
bedrijfsvoering en wordt geïnvesteerd in bedrijf en medewerkers. Maximaal 
een derde van de winst mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
Dat is vastgelegd in de bedrijfsstatuten. In 2019 vloeide honderd procent 
van de winst terug in bedrijf en medewerkers. Specialisterren hanteert een 
marktconforme beloning waarbij de best betaalde medewerker maximaal 
zeven maal zoveel verdient als de laagst betaalde medewerker.

Governance & organisatie
De governance van Specialisterren is ondergebracht bij 
de onafhankelijke stichting Specialisterren Foundation.
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‘Met slechts dertig procent van de kosten 
leveren de testwerkzaamheden van 
Specialisterren een flinke kostenbesparing. 
Met ook nog eens meer bevindingen!’, 
schrijft Asito. Herbert te Lintelo, teamcoördi-
nator ICT bij Asito, is zeer tevreden met 
Specialisterren. En wij zijn blij met de 
samenwerking met Asito voor wie we al 
jarenlang mogen testen. Een testcoördinator 
op locatie regelt de inzet van testers in de 
testfactory. ‘Social return is mooi en inclusi-
viteit vinden we heel belangrijk, maar het 
voornaamste is dat testen goed en tegen 
een waardevolle prijs gebeurt. 
Specialisterren is voor ons een stabiele en 
betrouwbare factor.’
‘Door de inzet van mensen met autisme 
maak je gebruik van het talent van mensen 
waardoor het testen sneller gaat en we ook 
nog eens een beter resultaat behalen. Bij 
Asito geloven we sterk in het inzetten van 
mensen met een bijzonder talent’, vertelt 

specialist inclusiviteit Leonoret Nieuwmeijer. 
‘Specialisterren voegt op deze manier meer-
Waarde toe en dat sluit heel goed aan bij de 
visie van Asito op inclusief ondernemen.’  

Meer waarde met Asito

Trots zijn wij ook dat Visma | Raet aandacht 
besteedde aan de rol van Specialisterren bij 
een groot intern project O2C (order 2 cash). 
De testers van Specialisterren testten de 
migratie naar een nieuw financieel systeem. 
Op de website van Visma | Raet legt sales 
directeur Jan Willem Voorink waarom Visma 
Raet voor Specialisterren kiest. ‘Door test-
werkzaamheden bij Specialisterren onder te 
brengen ontstond een win – win – winsitu-
atie. We hebben een betrouwbare test-
partner. Wij creëren een maatschappelijke 
meerwaarde en het is ook nog eens econo-
misch rendabel.’

Els van der Zalm, manager MVO: 
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
gaat bij Visma | Raet over investeren in 
talenten van mensen. Door met 
Specialisterren te werken dragen wij bij aan 
de ontplooiing van capaciteiten en talenten 
van mensen met autisme. Wij verbinden dit 
vervolgens aan onze social return commit-
ments. Deze inspirerende samenwerking 
resulteert in een optimale maatschappelijke 
winst met een duurzaam karakter!’  

Visma | Raet ondersteunen bij 
digitale transformatie

Herbert en Martijn

Software testen is een vak dat onze mede-
werkers met autisme als geen ander 
beheersen. Daarover vertelden we bij  RTL. 
Specialisterren levert kwaliteit bij digitale 
transformatie en testautomatisering.  

Specialisterren bij RTL
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https://www.asito.nl/verantwoord/inclusiviteit/specialisterren-testpartner-met-speciale-mensen
https://www.asito.nl/verantwoord/inclusiviteit/specialisterren-testpartner-met-speciale-mensen
https://www.raet.nl/over-ons/specialisterren-testen-voor-visma-raet
https://vimeo.com/329598939
https://vimeo.com/329598939
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Impact creëren door inhuur
Mensen met autisme in je bedrijf laten 
werken. Daar staan veel organisaties voor 
open, maar in de praktijk kiezen ze toch vaak 
voor de kandidaat die deze toevoeging niet 
op zijn cv heeft staan. Hoe kan dit anders? 
‘Door samen met je klanten te kijken naar wat 
bij hun werksituatie past’, zegt Sander Klaver, 
categoriemanager ICT-inhuur bij de Rijks-
overheid. ‘Zo zetten we inkoop in als hef oom.’
Veel initiatieven om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk 
te krijgen hebben nauwelijks effect. Om hier 
verandering in te brengen,  heeft het Rijk in 
social return proeftuinen meer ruimte gecre-
eerd om te experimenteren en maatwerkop-
lossingen te leveren. Specialisterren reali-
seerde in samenwerking met LINKIT social 
return bij de Inspectie van het Onderwijs van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Voor een nieuw systeem 
voor document management moesten de 

data overgezet worden en worden getest.

Inkopen vanuit je hart
De migratie en het testen is heel goed 
verlopen en de ICT-klus is ruim op tijd 
geklaard. Sander Klaver: ‘Bij deze vorm van 
social return snijdt het mes aan twee kanten: 
aan de ene kant help je mensen die daar om 
een of andere manier moeite mee hebben 
aan het werk. Aan de andere kant komen we 
hiermee aan goede ICT-krachten die we 
binnen de Rijksoverheid hard nodig hebben. 
De social return proeftuinen hebben laten zien 
dat je met inkoop zowel kwaliteit als sociale 
impact kunt realiseren voor je organisatie.’

Social return realiseren bij Rijksoverheid
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) maakt zich sterk voor duurzaam 
Nederland door bedrijfsleven en overheid te 
verbinden. Op WerkenvoorNederland.nl een 
mooi artikel over inkoop inzetten als hefoom 

om mensen aan het werk te helpen & hoe je 
op een creatieve manier via inkoop social 
return realiseert. De overheid ziet kansen en 
geeft een marktpartij als Specialisterren de 
mogelijkheid te laten zien dat de markt (in dit 
geval samen met LINKIT) de beste oplossing 
biedt. Sjoerd van der Maaden: ‘Met de proef-
tuinen is ruimte gecreëerd voor échte innova-
tieve dienstverlening. In plaats van hoog-
waardige inhuur mis te lopen, heeft de 
overheid ervaren dat de standaardvereisten 

die gelden voor inhuur juist belemmerend 
werken. Met de social return proeftuinen was 
het mogelijk meer out of the box te denken 
waardoor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ook aan de slag kunnen bij de 
overheid.’ Diverse media, waaronder  Dutch IT 
chanel, besteedden aandacht aan deze 
bijzondere combinatie van innovatieve 
dienstverlening én social return binnen de 
overheid.  

Social return proeftuinen bij ministerie 
van OCW

Tijdens Wereld Autisme Dag 2019 was 
Sjoerd te beluisteren bij BNR. Hij werd geïn-
terviewd voorafgaand aan het seminar 
Autisme Zakelijk Bekeken dat Specialisterren 
samen met Autitalent, Carapax, ITvitae en 
Swink organiseerde. Een dag over autisme 
en werk voor ruim tweehonderd beslissers, 
leidinggevenden, HR-adviseurs en MVO- 
managers. Met dank aan Schuberg Philis 
voor hun gastvrijheid. ‘Er is ongelooflijk veel 
talent in Nederland dat niet gebruikt wordt. 

Let niet op labels. Selecteer niet op cv’s, 
maar selecteer op talent en commitment’, 
concludeerde ondernemer en tv-persoonlijk-
heid Annemarie van Gaal.  

Wereld Autisme Dag 2019

https://www.werkenvoornederland.nl/organisaties/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/rijksdienst-voor-ondernemend-nederland/inkoop-inzetten-als-hefboom-om-mensen-aan-werk-te-helpen
https://dutchitchannel.nl/624352/linkit-en-specialisterren-bieden-autisten-kans-op-loopbaan-als-test-specialist.html
https://dutchitchannel.nl/624352/linkit-en-specialisterren-bieden-autisten-kans-op-loopbaan-als-test-specialist.html
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Geautomatiseerd testen is een kritische succesfactor bij 
de ontwikkeling van nieuwe, wendbare klantsystemen die 
intensief worden gebruikt. Dienstverlening aan de klant 
moet doorgaan zonder onderbreking. Met Specialisterren 
als testpartner is de hoogste kwaliteit gewaarborgd.

Met ruim tien jaar ervaring staat de gestructureerde 
testaanpak van Specialisterren borg voor uitstekende 
kwaliteit bij digitale transformatie. Digitale transfor-
matie is een ingrijpend proces waarin een organisatie 
overgaat op een flexibel applicatielandschap voor in- 

en extern gebruik; zowel interne processen als klantsystemen vernieuwen. 
Het gaat meestal om een organisatie-innovatie van megaformaat waarbij 
miljoenen digitale bestanden veilig gemigreerd moeten worden. Als experts 
in testautomatisering zijn wij als geen ander in staat om de kwaliteit van 
deze fundamentele verandering optimaal te waarborgen.
De gehele digitale klantinteractie en klantbeleving, customer journey, vorm-
geven betekent ook de achterliggende, bestaande systemen innoveren. 
Nieuwe technologie, tools en systemen moeten naadloos aansluiten op 
bestaande systemen. Essentieel is dat nieuw ontwikkelde systemen worden 
getest en direct uitgerold. Kritische succesfactor bij deze digitale transfor-
matie is geautomatiseerd testen. Specialisterren heeft veel ervaring met 
geautomatiseerd testen van flexibele online omgevingen in de sectoren 
finance, retail en E-health.

Specialisterren staat voor kwaliteit 
bij digitale transformatie

Jesse (28) heeft het goed naar zijn zin bij 
Specialisterren. In een mooi artikel in 
verschillende regionale bladen vertelt hij 
waarom het hem zo bevalt. Hij is blij met de 
structuur, duidelijkheid en vastigheid die 
Specialisterren biedt. Bij zijn vorige werk-
gever liep het spaak omdat werken in een 
kantoortuin niets voor hem is. Bij 
Specialisterren heeft hij de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen.  

Testspecialist Jesse in de schijnwerpers

Hein en Jesse

Onze visie & missie
Visie Meer waarde in je digitale transformatie door mensen 

met autisme.

Missie Specialisterren creëert waarde voor de digitale 
transformatie van haar klanten door diensten op het 
gebied van software testen met mensen met een vorm 
van autisme, de beste testers. Op deze manier creëert 
Specialisterren tevens maatschappelijke waarde voor 
haar klanten en inspireert andere werkgevers.
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https://www.bigagroep.nl/2019/06/21/werken-met-autisme-de-omgeving-is-het-belangrijkst/
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Specialisterren B.V.
Kobaltweg 11

3542 CE Utrecht
The Netherlands

 t +31 (0)30 261 51 11
 e sales@specialisterren.nl  
 i www.specialisterren.nl

Wil je ook winst voor iedereen realiseren & ben je benieuwd wat 
Specialisterren voor jouw bedrijf kan betekenen?

Neem contact met ons op! 
Je kunt ons bereiken via 030 261 51 11, info@specialisterren.nl en sales@specialisterren.nl
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