
 

Vacature lid Raad van Toezicht (Financieel profiel) 
 
Stichting IBASS is een jonge kleinschalige en groeiende zorgorganisatie in en rond de 
provincies Utrecht en Gelderland. IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS) naar maximale zelfstandigheid. De zorgvrager staat centraal: Een uniek 
persoon die zelf richting geeft aan diens leven en zoveel mogelijk zelf bepaalt welke zorg 
nodig is. IBASS bestaat als netwerkorganisatie uit ongeveer 40 zelfstandig werkende coaches 
die op ZZP-basis zijn aangesloten. De organisatie heeft een bestuur, voortkomend uit 
aangesloten coaches, kantoormedewerkers en een raad van toezicht. Gezamenlijk 
ontwikkelen zij de organisatie ten behoeve van de cliënten. Wegens einde 
benoemingsperiode zoeken wij een collega toezichthouder. 
 
Onze rol 
De raad van toezicht houdt toezicht op, adviseert, is klankbord en treedt op als 
opdrachtgever van de raad van bestuur. Op de website www.ibass.nl/raad-van-toezicht staat 
een nadere uitwerking van onze visie op toezichthouden beschreven. We handelen binnen 
de wetgeving, de zorgbrede governance code en onze eigen statuten. Daarnaast ambiëren 
we vernieuwingen die passen bij het behoud van de hoge kwaliteit voor de cliënt, tot 
medewerkers die vooral met hun professie bezig kunnen zijn, en een stabiele samenwerking 
in de regio’s.  

Onze taken 

• Vaststellen van de lange termijnstrategie van de organisatie;  

• Vaststellen van het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;  

• Benoeming, ontslag en schorsing van het bestuur;  

• Het voeren en vastleggen van functioneringsgesprekken met de bestuurders;  

• Toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en doelen van de organisatie;  

• Toezicht houden op de naleving van relevante wet- en regelgeving;  

• Toezicht houden op het adequaat functioneren van het kwaliteitssysteem; 

• Toezicht houden op de financiële- en personele bedrijfsvoering door middel van een 
adequaat risicobeheersing- en controlesysteem, daaronder begrepen de 
accountantscontrole; 

• Het vertegenwoordigen van de organisatie bij een tegenstrijdig belang met, of bij 
afwezigheid van het bestuur. 

 
Ons team 
De raad van toezicht bestaat uit 3 leden, die inhoudsdeskundig zijn op bestuurlijk, juridisch, 
zorginhoudelijk en financieel gebied. Allen zijn maatschappelijk actief en betrokken. 
Daarmee vormen we een raad van toezicht die elkaar qua kennis, ervaring en competenties 
goed aanvult en aanvoelt. De raad van toezicht vergadert in gezamenlijkheid met de raad 
van bestuur.  
 

→ PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT  
Wat vragen we 
We willen in onze vraag een onderscheid maken tussen gewenste algemene kennis en 
ervaring, en meer specifieke competenties.  

http://www.ibass.nl/


 

Algemeen 
De raad van toezicht vindt de volgende algemene kwaliteiten een voorwaarde voor zijn 
functioneren: 

• Je hebt een intrinsieke betrokkenheid bij mensen die begeleiding nodig hebben en 
autisme in het bijzonder; 

• Je woont en bent/was werkzaam in het werkgebied van IBASS (Gelderland, Utrecht); 

• Het vermogen op strategisch niveau te kunnen denken en functioneren; 

• Een heldere visie op de rol van een raad van toezicht in een netwerkorganisatie; 

• Gevoel voor de balans tussen gevestigde organisatie en vernieuwing; 

• Gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke (regionale) ontwikkelingen en 
netwerken, en deze kunnen duiden voor IBASS; 

• Een juist evenwicht kunnen vinden tussen betrokkenheid en distantie; 

• Een onafhankelijke opstelling en oordeelsvermogen; 

• Je neemt verantwoordelijkheid, bent integer en aanspreekbaar; 

• Je kunt buiten de gebaande paden te denken in een organisatie die zich ontwikkelt; 

• Je beschikt over voldoende tijd om de functie te vervullen. Denk aan minimaal 4 x per 
jaar vergaderen en deelname aan organisatie-brede activiteiten. 

 
Specifiek Financieel: 

• Kennis van en ervaring met financieel-economische vraagstukken met oog op zowel 
continuïteit als ondernemersvisie;  

• Kennis van inkoop in sociaal domein bij overheden is een pré; 

• Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; 

• Inzicht in de administratieve organisatie, interne controle, risicobeheersing, 
jaarverslaggeving, jaarrekeningen en managementrapportages; 

• In staat om de betekenis van de cijfers te zien in het licht van beleid en uitvoering op 
zowel korte als langere termijn; 

• Organisatieontwikkelingen en strategische implicaties kunnen vertalen in mogelijke 
doorwerking op de organisatie. 
 

 
→ ENTHOUSIAST? 
Wat bieden we 
Je mag mede inhoud en vormgeven aan een maatschappelijk zeer belangrijk doel: 
begeleiding van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis naar maximale zelfstandigheid. 
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid onderdeel te zijn van een interessante organisatie. 
De beloning bedraagt op jaarbasis €2000,- excl. reiskosten.  

Contact 
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen middels raadvantoezicht@ibass.nl 
of telefonisch met Nynke Ridderikhof (RvT) op 06-22736177 of Cees van Helvert (RvT) op 06-
11388155.  

Reactie 
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar raadvantoezicht@ibass.nl tot en met 7 november 
2021. De gesprekken zullen plaatsvinden met de raad van toezicht en de voorzitter van de 
raad van bestuur en gepland worden op 17 en 24 november. 
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