
 
 
Stage bij stichting IBASS 
 

Ben jij een gedreven student die vanuit nieuwsgierigheid, kennis en open minded durft te 
werken? Durf jij ja te zeggen tegen complexe casuïstiek? Dan maken wij graag kennis met 

jou! Bij IBASS proef je de praktijk van werken als ambulant begeleider en mag jij jezelf 
ontwikkelen en ontdekken waar jouw specialisatie ligt. 

 
Bij ons heb je 

 Een interessante en uitdagende stage met inwerkprogramma 

 Goede begeleiding vanuit twee professionals 

 Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als zzp-er en professional  

 Een platte organisatie met korte lijntjes  

 Een informele sfeer/werkrelaties  

 Regelmatig cursussen en workshops  

 Mogelijkheden om mee te gaan naar: de cliënten-adviesraad, naar cliënten met 

coaches, het auticafé, bestuursvergaderingen, werkgroepen, deelname aan 
intervisiegroep deelnemen en een kijkje achter de schermen op ons kantoor. 

 
Wij zijn IBASS  

IBASS levert begeleiding op maat aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

naar maximale zelfstandigheid. De coaches van IBASS zijn gespecialiseerd in het 
begeleiden van mensen met ASS met een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. 

Wij integreren de aspecten zorg, werk en training om dit doel te bereiken. Zie 
www.ibass.nl.  
 
Wat breng jij mee  

Als persoon wil je heel graag iemand begrijpen en weet jij je te verplaatsen in de leef- en 

denkwereld van de ander. Je bent nieuwsgierig om met jouw cliënten te onderzoeken wie 
zij zijn en waar zij tegen aan lopen in het dagelijks leven. Om samen te onderzoeken 
welke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden er zijn op verschillende leefgebieden.  

 
De toekomst na jou stage  

Bij een juiste klik en passie in het begeleiden van mensen met een Autisme Spectrum 

Stoornis zijn er mogelijkheden om binnen IBASS als ZZP-er werkzaam te zijn. Wanneer je 
geen of weinig ervaring hebt als ZZP-er zullen wij jou ook hierin ondersteunen zodat je 

met jouw gedrevenheid succesvol bent in zowel het leveren van zorg en het runnen van je 
eigen bedrijf.  
 
Contact 

Mocht je naar aanleiding van deze vacature geïnteresseerd zijn in een mogelijke 

samenwerking, neem dan contact op met Wendy Mooren via wendy.mooren@ibass.nl 
of Ivo Doors via ivo.doors@ibass.nl. Of bel het IBASS-kantoor (0318-668033). 
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