
Adviseur met bestuurs- en of management ervaring in de kleinschalige zorg 

 

Over IBASS 

 

IBASS is een kleine, relatief jonge zorgaanbieder die ambulante begeleiding biedt aan mensen met autisme. We werken 

meestal in opdracht van de WMO en Jeugdzorg van de gemeente.  

IBASS is opgericht in 2007 en heeft een enorme groei doorgemaakt; in 2018 waren er meer dan 30 ZZP coaches bij ons 

aangesloten, waren meer dan 50 gemeentes gecontracteerd in Gelderland en Utrecht. 

 

Organisatie structuur van Stichting IBASS 

- Raad van Toezicht (RvT) houdt controle en toezicht. 

- Driekoppig bestuur. Bestuursleden zijn tevens coach. Zij besteden elk 30 uur per maand aan bestuurswerk. 

- Secretariaat met twee medewerkers die de financiën en administratie afhandelen. Kantoor fungeert tevens als 

centrale toegang tot de organisatie voor coaches en derden. 

- Werkgroepen bestaande uit coaches die op vrijwillige basis organisatietaken oppakken op het gebied van 

Netwerken en PR, interne deskundigheidsbevordering, kwaliteitsprocedures en systemen, P&O etc. 

 

De opdracht 

 

Het bestuur constateert dat er meer structuur nodig is om de bedrijfsprocessen en procedures aan te sturen en de groei 

van de organisatie in goede banen te leiden. Bestuur heeft behoefte aan ondersteuning daarbij. 

 

Beoogde resultaten 

- Up-to-date strategische, tactische en operationele management systemen als handvat voor het besturen van de 

organisatie. De beoogde systemen sluiten aan bij de sector; het zorgdomein. 

- Het bestuur is bekwaam in het hanteren van de systemen. 

- De taakverdeling tussen bestuur en kantoor is helder en éénduidig. 

 

Profiel adviseur 

 

IBASS zoekt ondersteuning van een consultant met kennis van het zorgdomein, verschillende organisatievormen en 

management. Grondige kennis van management systemen, met name systemen die courant zijn in de zorg, is onontbeerlijk. 

 

We verwachten kennis en ervaring met: 

- Zorgdomein WMO en Jeugd 

- Kleinschalige organisaties 

- Kwaliteitsmanagement en de PDCA cyclus 

- Leidinggeven 

- Verschillende organisatievormen 

 

Periode en intensiteit 

 

We zoeken iemand die op korte termijn kan beginnen aan de opdracht die, naar wij verwachten, ongeveer een jaar in 

beslag zal nemen. De geschatte werkdruk beslaat 10 uren per maand. 

 

Interesse? 

Stuur je offerte en cv op naar paulien@ibass.nl. Voor meer informatie zie: www.ibass.nl 
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