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De Stichting Ideële Advisering  
(Stidad) is een niet-commercieel 
adviesbureau dat zich heeft 
gespecialiseerd in het  
ondersteunen van non-profit 
organisaties. Onze klanten  
maken gebruik van de ervaring 
en expertise van onze adviseurs. 
Zowel adviseurs als bestuurders zijn 
vrijwilligers. 

Stidad geeft professioneel advies  
met een pragmatische en open blik.

De adviseurs van  
Stidad zijn experts in 
de volgende  
vakgebieden:

• beleid en 
bestuurskunde

• financiën en 
fondsenwerving

• personeel en 
organisatie

• marketing en 
communicatie

Het bestuur van Stidad bestaat uit: 

Afke Gerritsen-Bosselaar, voorzitter 
Jan Koster, secretaris 
Mariëtte Sijnhorst-Jonker, bestuurslid marketing en communicatie
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Onze visie en missie 
Betrokken, professioneel, transparant en non-profit: dat 
zijn de 4 kernwaarden van de Stichting Ideële Advisering 
(Stidad). Stidad is opgericht in 2010 met het doel de  
kennis en expertise van ervaren adviseurs aan te wenden 
voor maatschappelijke doelen. Door aanwezig te zijn op beursvloeren en 
samenwerking in de regio te zoeken, kwamen de eerste opdrachten. Het bleek 
een schot in de roos. Het maatschappelijke veld van intermediairs en non-profit 
organisaties in Midden-Nederland stelt ons aanbod op prijs en maakt 
inmiddels veelvuldig gebruik van de adviesdiensten van Stidad. 

In 2015 vierde Stidad het eerste lustrum. Dat was aanleiding voor de organisa- 
tie van een feestelijke bijeenkomst op 5 maart in Houten. Het lustrum stond in  
het teken van de betekenis van maatschappelijke trends voor onze klanten en 
relaties. In 2015 traden tevens de bestuurders van het eerste uur Ron van Sons- 
beek (voorzitter) en Cees Meije (bestuurslid) af. Zij werden opgevolgd door Afke 
Gerritsen-Bosselaar als voorzitter en Mariëtte Sijnhorst-Jonker als bestuurslid  
marketing en communicatie. Jan Koster bleef aan als secretaris.

Voor Stidad zelf was 2015 vooral een jaar van professionalisering: productontwik-
keling in de vorm van 3 nieuwe workshops, een nieuwe website, inzet van social 
media, publiciteit en mede door dit alles meer en tevreden klanten. Een forse 
omzetstijging markeert een bijzonder jaar waar wij met tevredenheid en gepaste 
trots op terugkijken. Dit jaarverslag geeft daarvan een indruk.

Komende periode gaat Stidad zich verder toeleggen op het ondersteunen van 
sociaal ondernemerschap. Maatschappelijke ontwikkelingen laten duidelijk zien 
dat op dit vlak een vraag ontstaat waar 
de adviseurs van Stidad een bijdrage 
aan kunnen en willen leveren. Om te 
beginnen organiseert Stidad in het 
najaar van 2016 een seminar voor  
klanten met als thema sociaal 
ondernemen. Ook oriënteren wij ons op 
een verbreding van ons klantenbestand. 
Dit doen wij door gericht onze 
adviesdiensten aan te bieden in de 
sectoren cultuur, zorg en welzijn 
(waaronder patiëntenverenigingen)  
en natuur. En zoals u van ons gewend 
bent doen we dat betrokken, 
professioneel, transparant  
en non-profit.

Wij wensen u veel leesplezier! 
bestuur Stidad

Samenwerken

Stidad werkt graag en veel 
samen met verschillende 
maatschappelijk  
betrokken organisaties  
in Midden-Nederland.  
Deze samenwerking  
wordt mede vorm  
gegeven door regelmatig 
overleg, deelname  
aan beursvloeren, het 
geven van advies en het 
organiseren van workshops.

 professioneel
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Landgoed Bredius:  
visie en missie
De stichting Landgoed Bredius  
heeft de opdracht om het landgoed 
Bredius te beheren en verder te  
ontwikkelen. Om de gestelde doelen 
te realiseren lag er een groot aantal 
creatieve ideeën op tafel. Het was 
voor het bestuur echter lastig om  
de juiste keuzes te maken, rekening 
houdend met het budget en de  
beschikbare capaciteit. Aanscherping 
van het beleid was nodig.

Stidad heeft het bestuur van Land-
goed Bredius in een drietal sessies 
ondersteund bij de concretisering en 
formulering van haar visie en missie 
en de positionering van het landgoed. 
Resultaat was een samenvatting van 
de uitgangspunten van het landgoed 
in een communicatie document. 

Op basis daarvan zijn een aantal 
selectiecriteria geformuleerd waarmee 
alle activiteiten door het be-
stuur getoetst kunnen worden 
op toegevoegde waarde. 

Het bestuur heeft op basis van deze 
selectiecriteria een keuze gemaakt 
van uit te voeren marketing commu-
nicatie activiteiten. Het communicatie 
document is tenslotte ook gebruikt als 
basis voor de kernboodschappen die 
gebruikt worden in de communicatie-
plannen.

Lokale radio- en tv-
zender: financiën
Na een bestuurswisseling zag het 
nieuwe bestuur van de stichting zich 
geconfronteerd met een aantal  
vragen over de financiële positie 
van de afgelopen jaren, onder meer 
over de BTW. Zo vroeg het nieuwe 
bestuur zich af of BTW kon worden 
teruggevorderd. Het onderzoek van 
de jaarstukken over de voorgaande 
jaren was een flinke klus voor een van 
onze financiële adviseurs. Tot volle 
tevredenheid van de stichting heeft 
hij behalve het advies over de BTW 
ook een advies kunnen geven over de 
inrichting van de jaarrekening.

Stichting Vrijwilligers 
Digitaal: digitaal 
vrijwilligersrooster
Een werkgroep van vrijwilligers had  
samen met een softwareleverancier 
een mooie applicatie ontwikkeld 
waarmee de inzet van vrijwilligers in 
bijvoorbeeld zorginstellingen kan wor-
den geroosterd. De applicatie draaide 
naar tevredenheid op verschillende 
locaties en de werkgroep wenste 
die breder inzetbaar te maken voor 

vrijwilligersorganisaties. 

non-profit
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De softwareleverancier 
wilde aan dit initiatief 
wel medewerking verlenen. 
Aan Stidad werd advies gevraagd over 
de verdere opzet en uitwerking van 
het project. 

Het advies van Stidad werd in drie fa-
sen opgeknipt: het eerste deel betrof 
de keuze van een rechtsvorm waarin 
dit project zou kunnen worden on-
dergebracht. Stidad leverde daarvoor 
bouwstenen en een stappenplan aan, 
op basis waarvan de initiatiefnemers 
naar de notaris zijn gestapt voor het 
oprichten van een stichting. 

In de tweede fase is geadviseerd  
over het bedrijfsplan voor de imple- 
mentatie van het project (de uitrol). 
De derde fase van advisering betrof 
de contractpartijen die per saldo in 
het project zouden samenwerken,  
het bespreken van de onderwerpen 
waarover tussen de diverse samen- 
werkingspartners een regeling tot 
stand zou moeten komen en het 
aanreiken van handvatten en modellen 
voor de daartoe te sluiten overeen-
komsten.

Patiënten vereniging 
Gilles de la Tourette: 
communicatieplan
De stichting Gilles de la Tourette 
beoogt de kwaliteit van leven voor 
Touretters en hun directe omgeving 
te verbeteren. Daarnaast streeft men 
naar meer bekendheid en bijdragen 
aan een vroege opsporing en nieuwe 
behandelmogelijkheden. Na een actie 
rond de Europese Tourettedag in 2015 
bleek dat het gewenste  effect niet  

was bereikt.  
Via PGO Support  

werd Stidad ingeschakeld.

In de adviesgesprekken werd al  
snel duidelijk waar de kern van het  
probleem lag en hoe dit kon worden 
opgelost. Zo bleek dat het doel  
nogal eens uit het oog werd verloren 
bij het bedenken van middelen.  
De remedie was teruggaan naar de 
basis: waarom doen we als stichting 
wat we doen, wat willen we bereiken 
en wie willen we bereiken? Dit is  
gebruikt in het opstellen van een  
communicatieplan en door te kijken 
naar wat donateurs, vrijwilligers en  
stakeholders nu eigenlijk verlangen. 
Het doel was niet het bedenken  
van nieuwe activiteiten en ideeën 
maar juist het efficiënter inzetten van 
bestaande activiteiten.

betrokken
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Klanten
Stidad heeft de afgelopen vijf jaar  
een groot aantal stichtingen en ver-
enigingen ondersteund met advies. 
Onze klanten bevinden zich vooral in 
de sectoren zorg en welzijn, cultuur en 
de natuurbranche. Deze organisaties 
hebben een maatschappelijk karak-
ter zonder winstoogmerk, hebben 
de ANBI status of komen daarvoor in 
aanmerking.

Cultuur

• 4-5 mei Comité Houten
• Theater Aan de Slinger Houten
• Bibliotheek Lek & IJssel
• Cultuur Zeist
• Het Groene Spoor
• HMC
• Muziekvereniging Voorwaarts
• Stichting Landgoed Bredius
• Stichting Levende Historie

Zorg & Welzijn

• Karel Doormangroep (scouting  
Amersfoort)

• GGPA Gehandicapten en  
Patiënten Platform Amersfoort

• Reinaerde
• Stichting Eet Mee!
• Stichting Samen Verder De Bilt
• Vereniging Voedselbanken  

Nederland
• VPTZ Nederland
• Welzijn Woerden

Overige

• Dress for Success Utrecht
• Kringloop Centrum Zeist e.o.
• Ons Rooster
• Stichting Ezelsociëteit
• Stichting Peuterspeelzalen Lopik
• Stichting Proruil  

– Krijg de kleertjes
• Wereldwinkel De Bilt

6

http://www.pgosupport.nl/page/Nieuws-1/Vrijwillige-professionals-helpen-AnosmieVereniging?mod[PGO_NewsModule][n]=793


Kerncijfers 2015

OverigeZorg & welzijnNatuurCultuur

11,5%

37 adviesuren

8%

49%

30,5%

26 adviesuren

155 adviesuren

97 adviesuren

Omzet per sector

transparant

• 315 betaalde adviesuren
• 30% omzetstijging t.o.v. 2014 
• 14 adviseurs

Zou u Stidad aanbevelen aan 
andere organisaties?
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Stichting Ideële Advisering
 Daalderslag 43 
3991 RE Houten 

 
030 6350546 

info@stidad.nl 
 

KvK 30284187

www.stidad.nl
@StidadNL

mailto:info@stidad.nl
http://www.stidad.nl
https://twitter.com/stidadnl

	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 8: 
	Peter Heshof 2: 
	Stidad 2: 
	Button 9: 
	Button 10: 


