
Het bestuur van CASS18+ is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden 
 
Ernst Horwitz, bestuurslid van het eerste uur, stopt als penningmeester, wegens de 
maximale zittingstermijn. John van Daal gaat met vervroegd pensioen. 
Daarmee komen twee plekken in het CASS18+ bestuur vacant: (1) bestuurslid en (2) 
bestuurslid/penningmeester. Wie interesse heeft, wordt van harte uitgenodigd te 
solliciteren. Onze voorkeur gaat uit naar minimaal 1 psychiater. 
 
Wat doe je? 
Als bestuurslid discussieer en beslis je mee over de koers van CASS18+. Je houdt 
ontwikkelingen in het veld nauwlettend in de gaten, zodat we daar vroegtijdig op in kunnen 
spelen. Je organiseert mee aan de halfjaarlijkse CASS18+ symposia. 
 
Als bestuurslid/penningmeester ben je ook verantwoordelijk voor het maken en versturen 
van facturen, het innen van de contributies, het betalen van rekeningen, het opvolgen van 
financiële zaken, het opmaken van de jaarrekening. Dit kost maximaal 2 uur per maand.  
 
Wie zoeken we? 
We zoeken iemand met voldoende ervaring als professional in het autismewerkveld om mee 
te kunnen praten over inhoudelijke, beleidsmatige en strategische thema's rondom 
autismehulpverlening. Vanwege de evenwichtige afspiegeling van de werkgroepen in het 
bestuur is het van belang dat je ook zitting neemt in of al deel uitmaakt van de werkgroep 
onderzoek of scholing (deze komen 2 tot 4 keer per jaar samen). 
Je bent in de gelegenheid om 6-wekelijks een uur via Zoom te vergaderen en daarnaast eens 
per half jaar een fysieke vergadering bij te wonen op een centrale locatie in het land. 
Maar vooral ben je enthousiast om met jouw bevlogenheid, kennis en kunde het 
CASS18+bestuur te versterken en zo je bijdrage te leveren aan ons bloeiende netwerk. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Blijd-Hoogewys, voorzitter CASS18+ 
(E.Blijd-Hoogewys@inter-psy.nl). Heb je interesse in de functie als penningmeester, dan kan 
je contact opnemen met Ernst Horwitz, huidige penningmeester CASS18+ 
(ernst.horwitz@ggzfriesland.nl). Hij zal ook voor een warme overdracht zorgen van zijn 
taken. 
 
Solliciteren 
In een gemotiveerde brief/mail gericht aan Els Blijd-Hoogewys kun je je enthousiasme 
kenbaar maken. 
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