IVA wonen
IVA Wonen is een kleine innovatie zorgorganisatie met een unieke formule. In kleinschalige
wooninitiatieven in Nederland biedt IVA Wonen begeleiding die specifiek gericht is op de
behoefte van werkende volwassenen met autisme (normaal tot hoog IQ). Het streven is om
hen zodanig te ondersteunen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, een ‘normale’
carrière hebben en een zo hoog mogelijk niveau van participatie.
 De kracht van IVA Wonen is de combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching op
één plek in één persoon.
De persoonlijk begeleider is het vaste aanspreekpunt en helpt met het behalen van de
doelen. Deze doelen worden niet voor de cliënt, maar met hem/haar opgesteld. Naast
begeleiding bij het wonen, krijgt de cliënt ook begeleiding op het gebied van werk. De
persoonlijke begeleider komt (zo nodig regelmatig) meekijken op het werk. Hoeveel coaching
nodig is, hangt af van de cliënt.
Wanneer een volwassene met autisme bij IVA Wonen woont en nog geen werk heeft, dan
helpt IVA Wonen vanuit een re-integratie traject (IRO) om werk te vinden. Voorop staat dat
iedereen die bij IVA Wonen komt wonen, uiteindelijk een betaalde baan gaat vervullen. IVA
Wonen is in het bezit een landelijke jobcoach licentie.
Alle begeleiders bij IVA Wonen zijn minimaal HBO/WO opgeleid. Daarnaast krijgen zij
bijscholing en interne trainingen op het gebied van autisme en over de arbeidsmarkt.
Hierdoor kan een begeleider woon- en jobcoaching aanbieden.
IVA Wonen is van mening dat het bieden van de juiste begeleiding in de vorm van woon- en
jobcoaching in één begeleider en op één plek, de oplossing is voor volwassenen met
autisme die graag eigen regie op zijn/haar leven wil behouden door deel te nemen aan het
arbeidsproces.
Wil je meer weten over IVA Wonen? Kijk dan op www.ivawonen.nl. Of neem contact op via
telefoonnummer: 026 3764551 of e-mail: info@ivawonen.nl

