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JADOS (Just A Different Operating System) is een stichting die het mogelijk 
maakt specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met 
autisme. JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een 
succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de 
belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende 
levensfases (o.a. adolescentiefase) de juiste dosis begeleiding is. Vanuit 
welbevinden ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, 
het verbeteren van het zelfbeeld, het vergroten van zelfredzaamheid 
en daarmee volledige participatie in de samenleving. Om deze zorg te 
kunnen bieden is specialistische kennis nodig. JADOS heeft deze kennis 
en expertise en zet deze in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito 
Wonen en IVA (In Voor Autisme).

Onze begeleiding is gericht op mensen met autisme die in een zelfde 
levensfase zitten. Daarom bieden we onze dienstverlening aan via drie 
verschillende dochterorganisaties, die zich richten op een specifieke 
doelgroep. 

•  Stumass: Begeleidt hbo- en wo- studenten met autisme
•  Capito Wonen: Begeleidt mbo’ers met autisme
•  IVA: Begeleidt werkenden en werkzoekenden met autisme

De drie organisaties werken vanuit eenzelfde JADOS visie en aanpak. 
De begeleiding is gericht op de leefgebieden wonen, studeren of werken 
en leven. Wij bieden deze begeleiding ambulant en in kleinschalige 
wooninitiatieven (studentenhuizen of appartementen). Hierbij zijn wonen 
en zorg financieel strikt gescheiden. De begeleidingsuren zetten we op 
maat in. Daarom zijn we bijvoorbeeld op onze woonlocaties aanwezig op 
momenten dat zorg nodig is en niet standaard 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. De begeleiding is gericht op ontwikkelen. JADOS werkt vanuit 
de visie dat bewoners/cliënten de eigen regie over hun leven en hun 
begeleidingstraject hebben. De hoeveelheid zorg wordt in een relatief 
korte periode steeds verder afgebouwd. Vanuit een betrokkenheid bij 
cliënten, collega’s en de maatschappij om ons heen werken we samen aan 
goede begeleiding en delen we kennis en ervaringen. Onze zelfkritische 
grondhouding zorgt ervoor dat onze dienstverlening toekomstbestendig 
blijft in een veranderend zorglandschap. 

Over JADOS Onze visie en aanpak



De samenwerking binnen JADOS als overkoepelende stichting van Stumass, 
Capito Wonen en IVA is gericht op de kwaliteitsontwikkeling van onze 
dienstverlening én op een praktische samenwerking op organisatorisch en 
administratief gebied.

Kwaliteitsontwikkeling
JADOS maakt het mogelijk dat alle kennis en kunde die nodig is voor, maar 
ook opgedaan wordt bij Stumass, Capito Wonen en IVA wordt gedeeld, 
geborgd en doorontwikkeld. Ook zorgt de gezamenlijke schaalgrootte voor 
de mogelijkheid om de expertise in huis te halen die nodig is om ons te 
blijven door ontwikkelen en toekomstbestendig te blijven.

Eén aanspreekpunt
JADOS is actief door heel Nederland. Per gemeente gelden er andere 
afspraken over de financiering en inhoud van de ondersteuning. 
Deze contractuele afspraken maken we namens JADOS voor alle 
dochterorganisaties. Voor cliënten is het van belang te weten dat zij weliswaar 
in zorg zijn/komen bij Stumass, Capito Wonen of IVA, maar in veel gevallen 
wel een contract afsluiten via/bij JADOS. Zij worden hierop geattendeerd 
tijdens het aanmeldproces. Voor samenwerkingspartners is het prettig dat zij 
te maken hebben met maar één aanspreekpunt: JADOS 

Gezamenlijke administratie
JADOS verzorgt de administratie voor alle drie de dochterorganisaties. 
Hierdoor zijn we in staat kennis breder in te zetten en efficiënter te werken. 
Tevens zijn we (als toch wel kleine organisatie) minder kwetsbaar omdat we 
terug kunnen vallen op een iets groter team van medewerkers.

Kwaliteitsontwikkeling en praktische samenwerking

Wonen Studeren / Werken Leven



Wil je meer weten over JADOS? Neem dan gerust contact met ons op via
026-3530343, info@jados.nl of kijk op www.jados.nl.

Centraal kantoor
Nieuwe plein 1B
6811 KN Arnhem
026-3530343
info@jados.nl

Stumass – hbo- en wo studenten met autisme
www.stumass.nl
026-3530340

Capito Wonen – mbo’ers met autisme
ww.capitowonen.nl
026-3530341

IVA – werkenden en werkzoekenden met autisme
www.invoorautisme.nl
026-3530342
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