
 
 

Personen met autismespectrumstoornis aan de slag als softwaretester dankzij 

Passwerk 
 
Antwerpen, 9 mei 2008 

 

Het Belgische softwaretestbedrijf Passwerk gaat zijn diensten commercialiseren op de Belgische 

markt. Passwerk is een uniek samenwerkingsverband tussen profit- en socialprofitorganisaties en 

werd opgericht in februari van dit jaar. De softwaretesters van Passwerk zijn personen met een 

autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid, het syndroom van Asperger. Zij beschikken 

over uitmuntende kwaliteiten om na te gaan of ontwikkelde software functioneert zoals gepland. De 

eerste test engineers zijn reeds gestart bij eindklanten. Passwerk gaf hen daarvoor eerst een 

opleiding tot professionele software test engineer. Het bedrijf wil op vijf jaar tijd 75 gedreven test 

engineers opleiden. De Belgische informaticabedrijven Ordina Belgium en M2Q zullen de diensten 

van Passwerk exclusief in hun aanbod opnemen. 

 

Passwerk integreert personen met een arbeidshandicap in een normale bedrijfsomgeving en toont de 

effectieve meerwaarde aan van diversiteit op de werkvloer. Dankzij dit innovatieve sociale project 

zullen de nieuwe test engineers via een marktconform loon meer zelfstandigheid verwerven en zich 

persoonlijk kunnen ontwikkelen. De maatschappelijke meerwaarde wordt onderstreept door de 

deelname van de gemeenschap van personen met Asperger in de bedrijfswinst. Omwille van het 

sociale oogmerk wordt de winst slechts in beperkte mate aan de aandeelhouders uitgekeerd. 

 

"Met hun oog voor detail streven mensen met een autismespectrumstoornis continu naar 

correctheid", zegt Nico De Cleen, directeur van Passwerk. "Zij houden van procedureel werk, 

hebben oog voor detail, werken zeer nauwgezet en beschikken over een groot 

doorzettingsvermogen. Passwerk is vertrokken vanuit die positieve kenmerken van een 

autismespectrumstoornis. Met onze zorgvuldige ondersteuning en begeleiding zijn zij uitermate 

geschikt om software te testen. We voorzien een jobcoach per 7 medewerkers." 

 
De Belgische testmarkt is vragende partij voor bijkomende test engineers. Men heeft al jaren te 

kampen met een capaciteitstekort. Het Deense Specialisterne bewijst al verschillende jaren dat 

softwaretesting met normaal begaafde medewerkers met een autismespectrumstoornis succesvol en 

winstgevend is. 

 
Over Passwerk 

Passwerk is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk. Ze werd opgericht op 13 

februari laatstleden door 2 informatica bedrijven (M2Q en Ordina Belgium) en 4 social profit organisaties (Ergasia vzw, De Ploeg 

vzw, Auticura vzw en het Nederlandse Dr. Leo Kannerhuis).  Een breed draagvlak dat nog werd aangevuld met financiële 

participaties van verscheidene business angels in het variabel kapitaal van Passwerk.  Verschillende steden (waaronder Stad 

Antwerpen) overwegen eveneens om te participeren.  De Vlaamse overheid heeft het bedrijf erkent als invoegbedrijf en zal een  

tegemoetkoming toekennen vanuit het Fonds ter bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen.   

 

Meer informatie over Passwerk vind je op website www.passwerk.be  

Contactpersoon: Nico De Cleen, directeur van Passwerk, 0474 087 200 


