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Jaarverslag 2017
Kwalitatief beter resultaat
Het jaar 2017 verliep voor Stidad
bijzonder positief. Het aantal adviesuren
bleef ongeveer gelijk maar dankzij een
kleine tariefsverhoging van €1 per
adviesuur zijn de inkomsten uit advies licht
gestegen. Tegelijkertijd zijn onze kosten
verminderd. Waardoor we het jaar kunnen
afsluiten met een iets groter positief saldo.
En een kwalitatief beter resultaat omdat
we dankzij de ingevoerde maatregelen niet
meer afhankelijk zijn van subsidie. Stidad is
daarmee een gezonde en stabiele stichting.
Zorg en Welzijn blijft onze kern
Het aantal advies uren in 2017 is net zoals in het vorig verslag vooral in de Zorg en
Welzijn sector gemaakt. Het aantal sociale ondernemers in ons klantenbestand neemt
daarnaast toe. Vorig jaar maakte Stidad in deze sector nog maar 8% van de advies uren
maar dat is inmiddels gestegen naar 16%. De samenwerking met belangenorganisaties
blijft zeer belangrijk. Vooral omdat deze organisaties ons een platform geven om te
netwerken, kennis te delen en adviesprojecten op te pakken.
Bestuurswisseling
Mariëtte Sijnhorst Jonker was tot 1 februari 2018 voorzitter van Stidad. Na 3,5 jaar
Stidad als communicatieadviseur en voorzitter, is het voor haar tijd voor een nieuwe
uitdaging.
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Een andere kijk op ondernemen
Hoe zorg je dat mensen met een verstandelijke
beperking een zinvolle dagbesteding hebben als
de grote zorginstellingen juist bezuinigen op
deze activiteiten? Een particulier initiatief uit
Driebergen springt in het gat met het openen
van een brasserie: een horecagelegenheid in een
gebouw van de kerkelijke gemeenschap.
Stidad werd in december 2015 gevraagd door de
oprichter van de stichting om eens te komen
praten over wat wij konden betekenden voor
deze startende sociale onderneming. Na een
lang intakegesprek, heeft Stidad een offerte
uitgebracht om de sociale onderneming
langdurig te begeleiden met verschillende

adviseurs en dus met meerdere expertise
gebieden. Van het eerste juridische advies, naar
het schrijven van een ondernemingsplan, het
ondersteunen bij de financiële paragraaf en
tenslotte het meedenken over de website en
een communicatieplan.
De brasserie werkt met een professionele chefkok en een orthopedagoge. Voor hen was het
schrijven van een ondernemersplan geen
gesneden koek. Wij hebben met veel respect
gekeken naar de wijze waarop de orthopedagoge
met een totaal andere achtergrond toch een
ondernemersplan wist te schrijven. Met veel
energie, zelfreflectie en doorzettingsvermogen.

Inmiddels is Koek en Ei geopend. Ga vooral eens langs om de eigen gebakken taartjes en heerlijke
koffie te proeven.
Koek en Ei is een mooi voorbeeld hoe Stidad duurzaam projecten kan begeleiden.

