
 

Vacature Raad van Toezicht voor Stichting IBASS (profiel zorg) 
Stichting IBASS is een jonge kleinschalige groeiende zorgorganisatie gespecialiseerd in begeleiding 
van mensen met autisme spectrum stoornis in en rond de provincies Utrecht en Gelderland. 
Onderscheidend is dat IBASS voortkomt uit en gedragen wordt door de coaches. Samen met het 
back-office vormen ze een enthousiast en gedreven team, dat werkt aan het verder uitbouwen en 
professionaliseren van de organisatie. 
 
De Raad van Toezicht bewaakt de uitgangspunten van de organisatie en voorziet het bestuur 
gevraagd en ongevraagd van advies op alle relevante vlakken. Binnen de Raad van Toezicht wordt 
gestreefd naar een goede mix van achtergronden en netwerken. Om de Raad van Toezicht te 
versterken wordt een extra lid gezocht: 
 
- Kennis en ervaring in de zorg en in het bijzonder met autisme; 
- Breed en relevant netwerk; 
- Opleidingsniveau HBO/WO; 
- Ervaringsdeskundigheid of ervaring als autismebegeleider is een pré. 
 
Het betreft een voordrachtszetel van de cliëntenraad. De raad van toezicht hecht aan diversiteit 
waardoor bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Het lid van de Raad van 
Toezicht maakt collegiaal deel uit van de Raad van Toezicht. Van de leden van de Raad van Toezicht 
in het algemeen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van 
de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de autismezorg in het bijzonder. De Raad van 
Toezicht vergadert zo vaak als nodig in Ede en doet dit gezamenlijk met het bestuur. Er is een 
passende vergoeding van toepassing. 
 
Meer informatie over de organisatie kan worden gevonden op www.ibass.nl. Voor vragen kan 
contact worden opgenomen met Damy Colon (voorzitter RvT) op 06-11195739. Reageren kan tot en 
met 27 mei 2020 via info@ibass.nl. De gesprekken zijn gepland op vrijdag 5 juni van 17:00-20:00 uur 
(digitaal). De geselecteerde kandidaat heeft een kennismaking met de cliëntenraad. 
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