
Portret LWG 

De organisatie 
Naam:  JADOS (overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA) 

Locatie Stumass Delft 1 - Rotterdamseweg 139a3 te Delft (2628 AL) 
Locatie Stumass Delft 2 en Delft 3 - Röntgenweg 23 te Delft (2624 BD) 

Locatie Stumass Delft 4 - Stieltjesweg 344 te Delft (2628 CK) 
Locatie AB (ambulante begeleiding) - Stieltjesweg 346g te Delft (2628 CK) 
Locatie IVA Delft – Oostblok 1, woning 3k te Delft (2612 PB) 
Locatie Capito Wonen Den Haag - Hengelolaan 580-A, te Den Haag (2545 KD) 

Omschrijving van de organisatie 

Doel 
JADOS biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfases studie of werk. 
Dit doen wij via onze dochterorganisaties Stumass (hbo en wo studenten met autisme), Capito Wonen 
(mbo’ers met autisme) en IVA (werkenden en werkzoekende met autisme). We begeleiden op de domeinen 
wonen, werken/studeren en leven. De begeleiding is gericht op ontwikkeling naar een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid. 

Missie 
JADOS vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. De samenleving 
heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen en zoeken allemaal een 
plek binnen de samenleving die bij hen past. Het participeren van mensen met autisme betekent meer 
diversiteit wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving. 

Visie 
JADOS biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de 
levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. Het vergroten van de kwaliteit van leven en van de 
zelfstandigheid zijn hierbij uitgangspunten. 

- JADOS streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door te verbinden met de directe sociale
omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt
de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen die wij begeleiden onze
dienstverlening tijdelijk.
- Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose
om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij
begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven.
- Als organisatie is JADOS ingebed in de samenleving. Onze visie en missie realiseren wij dan ook samen met
anderen. Tevens leveren wij een bijdrage aan de kennis over autisme in Nederland, mede door onze eigen
kennis en ervaring te verzamelen en weer uit te dragen.

Cultuur 
Open, ruimte voor feedback, samenwerkend, gelijkwaardig, zelfstandig en zelfsturend. 
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Website 
www.jados.nl 
www.stumass.nl 
www.invoorautisme.nl 

Film 
Stumass: https://www.youtube.com/user/StumassWoningen/featured  
IVA: https://www.youtube.com/channel/UCCUfqDZsCh-TSWNJTx6sQEA/featured 
Jados: https://www.youtube.com/watch?v=uW2n5XM66k0 

Thema’s 
ASS, zelfstandigheid, studie, normaal tot hoogbegaafd, studenten, werkenden, werkzoekenden, participeren, 
begeleid wonen, ambulante begeleiding, jobcoaching 

Registratie-eisen 
We hebben geen verplichte registraties (SKJ etc) waar we ons aan dienen te houden. 

Kwaliteitseisen 
JADOS heeft een ISO certificering. 

De kwartiermaker vanuit Hogeschool Rotterdam 
Naam Martine ten Hoopen 
Functie Docent profiel zorg 
Contactgegevens  010 - 794 6836 / m.c.ten.hoopen@hr.nl 
Bereikbaarheid  dinsdag, woensdag en vrijdag 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 
Op dit moment komen we met de studenten en docent iedere woensdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur bij 
elkaar. Hierbij zijn ook thema bijeenkomsten waar de stagbegeleiders bij aan kunnen sluiten. De LWG van 
JADOS bestaat nu twee jaar. Doordat het nog een relatief nieuwe LWG is, zijn er veel mogelijkheden tot 
verdere ontwikkeling van de samenwerking. Vanuit JADOS en de Hogeschool Rotterdam wordt het als positief 
ervaren om met in elkaar in gesprek te zijn waarbij kennis en expertise wordt uitgewisseld en verdiept. 
Hierdoor is er laagdrempelig en goed contact tussen alle verschillende betrokkenen. Er zijn duidelijke afspraken 
en een proactieve houding van beide kanten. Zo zijn de LWG-bijeenkomsten afwisselend op de verschillende 
werklocaties en sluiten regelmatig praktijkbegeleiders om (samen met studenten) over hun expertise te delen. 
Er is er veel ruime om met eigen ideeën en thema’s te komen en dit uit te werken. Kortom, de LWG is een plek 
om met en van elkaar te leren. 

De studenten die bij JADOS in een LWG zitten volgen het profiel Zorg of GGZ. 

Eindcompetenties 
De student kan zijn eindcompetenties behalen door in de praktijk van JADOS methodisch en professioneel te 
werken en dit te (schriftelijk) te kunnen verantwoorden. Dit gebeurt in contact met cliënten, met collega-
professionals en eventueel in contact met het netwerk van de cliënt. Daarnaast doet hij actief mee in locatie-
overstijgende projecten en combineert hij met succes het flankerend onderwijs (profiel Zorg of GGZ) op de HR 
met het werken in de LWG. De verplichte Social Work competenties staan beschreven in de praktijkhandleiding 
voor de student (en begeleider). Wanneer de student zijn diploma wil behalen van zijn huidige studierichting, 
dan gelden de eindcompetenties van die specifieke richting.  

Vacatures 
• IvA Delft 1 vacature 

• Delft 1 1 vacatures 

• Delft 2 & 3 2 vacatures 

• Delft 4 1 vacature 

• Capito Wonen 2 vacatures 

http://www.jados.nl/
http://www.stumass.nl/
http://www.invoorautisme.nl/
https://www.youtube.com/user/StumassWoningen/featured
https://www.youtube.com/channel/UCCUfqDZsCh-TSWNJTx6sQEA/featured
https://www.youtube.com/watch?v=uW2n5XM66k0
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Verdeling van het werk over dagen 

Begeleid wonen  
Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen met twee verschillende diensten per dag. In de meeste gevallen is er 
een dienst van 08:00 uur in de ochtend tot 14:00 uur in de middag. De tweede dienst bestaat meestal uit de 
werktijden van 14:00 uur tot 22:00 uur. Je werkt op een kantoor tussen de kamers van de studenten/bewoners 
met een begeleider. Je bent direct voor hulpvragen van de studenten/bewoners beschikbaar en hebt 
persoonlijke begeleidingsgesprekken op afspraak. Tevens draag je zorg voor alle zaken die in het 
(studenten)huis spelen, zoals het organiseren van gezamenlijk eten (studenten/bewoners koken zelf) of 
bijvoorbeeld de uitvoering van het schoonmaakrooster door de bewoners.  

Ambulante begeleiding 
Als ambulant begeleider worden je werktijden bepaald door de afspraken die je hebt met je studenten en de 
begeleider. Tevens is er een kantoor beschikbaar waar je kunt werken aan de verslaglegging. Alle studenten 
wonen op fietsafstand van het AB-kantoor, dus afspraken aan huis zijn goed te bereizen.   

Voor alle stagiairs geldt dat er vergaderingen en intervisiebijeenkomsten zijn waar zij bij aanwezig zijn. 
Afspraken buiten de deur met derden komen ook met enige regelmaat voor. 

Specifieke eisen 
• Het is voor de stagiair belangrijk dat hij/zij proactief is en kan aangeven wat hij/zij wil. Binnen de

zelfsturende teams is er sprake van veel flexibiliteit. Dit biedt mooie mogelijkheden tot een persoonlijke
invulling van je stage, maar kan ook aanvoelen als een gebrek aan richting.  Je moet dus zelf actief
bijdragen aan de vormgeving van je stage. Daarnaast is het belangrijk dat je goed in staat bent om contact
te leggen met de studenten/bewoners en een vertrouwensband kunt opbouwen.

• Je dient een VOG aan te vragen. Onkosten worden vergoed.

• De stagevergoeding bedraagt 323,- euro bruto per maand op basis van 36 uur  per week conform de CAO.
Stagiairs die niet in het bezit zijn van een ov-studentenkaart komen in aanmerking voor de binnen het
stagebedrijf geldende reiskostenvergoeding.

• Gewenst profiel van student: Profiel Zorg / GGZ.

• Verzekering tijdens de stage: De sociale verzekeringen zullen, voor zoverre van overheidswege wordt
voorgeschreven, van toepassing zijn.

• Veiligheid tijdens de stage: De stagiair zal in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven
gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van het stagebedrijf van
toepassing zijn, in acht nemen.

• Privacy-afspraken: De stagiair is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van
zijn/haar stage ter kennis komt, voor zover deze verplichting uit de aard der zaak volgt of hem/haar
nadrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van de stageperiode.

Sollicitatieprocedure 
Start van de stage: September 2021 

Meer informatie over JADOS vind je op www.jados.nl.   

Wil je solliciteren? Doe dit uiterlijk 12 maart 2021. Zet je CV en motivatiebrief in B3net onder vermelding van 
de titel ‘stagiair woonbegeleider HRO’ .  

De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 12 maart en 6 april 2021. Hebben we na het eerste gesprek een 
wederzijdse klik, dan zetten we alles in werking om jou een goede start te geven! 

http://www.jados.nl/

