
JADOS zoekt voor haar verschillende woonlocaties in Delft en Den Haag 

Stagiairs autismebegeleiding (Delft of Den Haag) 
 Startdatum in september 2021 voor 28u per week 

Over JADOS 
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. 
JADOS is een jonge en relatief kleine organisatie, met enthousiaste en gedreven 
professionals en een platte organisatiestructuur. Hierdoor zijn de lijnen kort. 

Wij bieden 
Een interessante stage binnen een jonge, informele organisatie waar volop ruimte is voor 
eigen initiatief. Tijdens de stage maak je kennis met een interessante doelgroep die je 
uitdaagt om anders naar de wereld te kijken. Je wordt betrokken bij langdurige hulpverlening 
in de vorm van geplande en ongeplande zorg. Je zal ervaring opdoen met 
gespreksvaardigheden, groepsdynamiek, één-op-één begeleiding, rapporteren en evalueren 
van begeleidingstrajecten en het werken naar begeleidingsdoelen. Tevens is er ruimte voor 
het opzetten en uitvoeren van trainingen aan de doelgroep. 

Er zijn diverse stageplekken beschikbaar binnen JADOS: 

• Stumass helpt studenten met autisme om succesvol te studeren en begeleidt hen bij
en naar zelfstandig wonen. Stumass zorgt er voor dat de weerbaarheid en
zelfredzaamheid groter worden en helpt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn
voor succesvol studeren en (op termijn) zelfstandig wonen. Deze woningen zijn
op/rondom de studentencampus in Delft.

• Capito Wonen helpt mbo’ers met autisme om succesvol te studeren en begeleidt
hen bij en naar zelfstandig wonen. Capito Wonen zorgt er voor dat de weerbaarheid
en zelfredzaamheid van mbo’ers met autisme groter worden en helpt vaardigheden te
ontwikkelen die nodig zijn voor succesvol studeren en (op termijn) zelfstandig wonen.
Deze woningen zijn in Den Haag.

• IVA (In Voor Autisme) biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding,
jobcoaching én leefbegeleiding, waarbij één persoonlijk begeleider ondersteunt op
het gebied van wonen, werken en leven. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en dat
er constructief toe wordt gewerkt naar zelfstandigheid en een betaalde baan. Deze
(nieuwe) woningen zijn in Delft en Den Haag.

Tijdens de stage word je begeleid door een woonbegeleider van JADOS die je gedurende 
het gehele traject zal ondersteunen. Er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en er is 
ruimschoots gelegenheid om te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Teamvergaderingen 



en intervisiebijeenkomsten zijn een vast onderdeel van het werk waar je als stagiair ook bij 
aanschuift. Je werkt in een klein, zelfsturend team van woonbegeleiders binnen een 
landelijke organisatie. Hierbij is ook sprake van samenwerking met andere functies, zoals 
een teammanager en een gedragswetenschapper. De stagevergoeding bedraagt € 323,- 
bruto per maand o.b.v. 36 uur per week conform de CAO GGZ. Stagiairs die niet in het bezit 
zijn van een ov-studentenkaart komen in aanmerking voor de binnen JADOS geldende 
reiskostenvergoeding. 

Wat we van jou verwachten 

Je bent een 3de of 4e jaars HBO student Social Work, profiel GGZ of profiel Zorg. Je bent 
beschikbaar voor minimaal 3 dagen per week, waarbij je met een begeleider zowel dag- als 
avonddiensten zal meedraaien. Daarnaast is er wekelijks een LWG-bijeenkomst waar je 
samen met studenten, professionals en docent je verdiept in relevante thema’s. Je bent goed 
in staat contact te leggen met de doelgroep en een vertrouwensband op te bouwen. Verder 
ben je proactief, leergierig en werk je actief aan je persoonlijke leerdoelen. Affiniteit met 
autisme is een pré.  

Meer informatie en solliciteren 
Meer informatie over JADOS vind je op www.jados.nl of op 
https://www.youtube.com/watch?v=uW2n5XM66k0 

Wil je solliciteren? Doe dit uiterlijk 12 maart 2021. Upload je CV en motivatiebrief in b3net. In 
je brief kun je eventueel aangeven of je voorkeur hebt voor Stumass, Capito Wonen of IVA. 
De gesprekken zullen (online) 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!  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.jados.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uW2n5XM66k0

