
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2019

DE WERKPLAATS VOOR  
DUURZAAM ONDERNEMEN



ONZE MISSIE EN DUURZAAMHEIDSDOELEN
Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om 
duurzaamheid naar praktische instrumenten en 
werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, 
overheden en zorgaanbieders. Wij willen de verduur-
zaming van bedrijven en organisaties versnellen 
door kennis en ervaring te delen, onder andere op 
stimular.nl/doe-het-zelf. Ons doel is dat ondernemers 
en managers weten wat hun grootste impact op 
duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen 
gericht op verduurzaming zijn. Kenmerken van onze 
werkwijze zijn maatwerk, inspirerende samenwerking 
en heldere communicatie.

Ook binnen de eigen organisatie werken we aan het 
verminderen van onze milieubelasting, een goede 
werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerkers.

DUURZAAMHEIDSDOELEN VAN STIMULAR
1. Werken aan onze missie

 § Per jaar minimaal drie nieuwe producten ontwik-
kelen waarmee bedrijven en organisaties duurzamer 
kunnen werken.

 § Groei van bezoekers van stimular.nl/doe-het-zelf 
2. Duurzame bedrijfsvoering

 § De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering reduceren tot 
nul in 2030.

 § In de periode tot 2030 een klimaatneutrale bedrijfs-
voering blijven houden door de resterende CO2-
uitstoot te compenseren.

3. Gemotiveerde medewerkers
 § Personeelsbestand (fte) stabiel houden of laten 

groeien.
 § Handhaven van relatief laag ziekteverzuim.
 § Handhaven van evenwicht van aantal mannen en 

vrouwen in het team.
4. Maatschappelijke inzet

 § Per jaar minimaal drie stagiairs in ons werk 
opleiden.

 § Ieder jaar meedoen aan een campagne met maat-
schappelijke doelen.

 § Blijven investeren in maatschappelijke doelen die 
medewerkers aandragen.

5. Economische prestatie
 § Voldoende inkomsten blijven verwerven om de 

stichting te continueren.
 § Behouden van de balans in de omzet van  

respectievelijk kennisontwikkeling, advisering en 
kennisdeling.

Foto voorkant: Zonnepanelen op het dak bij Hugo Lens Optiek met installateur Oscar Monteban van ETB Monty’s (links) 

en Stefan Romijn, klimaatcoach van Stimular (rechts) – Foto: Jeffrey Groeneweg/Qphoto

https://www.stimular.nl/doe-het-zelf
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Voorwoord
Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Duurzaamheid staat centraal in  
onze missie. Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in onze strategie.  
Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in onze strategie. We ondersteunen 
bedrijven en organisaties met het opstellen van onder andere een energiebesparingsplan, klimaat-
neutraalplan, CO2-footprint, duurzaamheidsverslag, ketenanalyse, levenscyclusanalyse (LCA) en 
documenten voor het behalen van duurzaamheidscertificaten.

We werken vaak samen met overheden en brancheorganisaties. Zo bereiken we de vele onder-
nemers en managers die interesse hebben in duurzaamheid maar concrete aanknopingspunten 
missen. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten 
zoals de Milieubarometer en MVO-balans. Ook delen we inspirerende praktijkervaringen en tips via 
onze website.

De Milieubarometer is een online instrument waarmee bedrijven en organisaties hun 
milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren.  
https://www.milieubarometer.nl

Met de MVO-balans maken bedrijven en organisaties in een handomdraai een kleurrijk 
dashboard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
https://www.MVObalans.nl

De Doe-het-zelf van onze website bevat heldere toelichtingen op duurzaamheids-
thema’s, een maatregelendatabase en inspirerende praktijkvoorbeelden.
https://www.stimular.nl/doe-het-zelf 
 

OVER DIT VERSLAG
Dit is alweer het negende duurzaamheidsverslag van Stichting Stimular. Het beschrijft onze 
belangrijkste prestaties op het gebied van duurzaamheid. Samen met de medewerkers is vast-
gesteld welke thema’s de grootste impact hebben op duurzaamheid:

1. Werken aan onze missie
2. Duurzame bedrijfsvoering
3. Gemotiveerde medewerkers
4. Maatschappelijke inzet
5. Economische prestatie

De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om bedrijven 
en organisaties duurzamer te laten werken. Daarom is het delen van kennis en instrumenten 
met ondernemers en managers onze topprioriteit. De impact van onze eigen bedrijfsvoering op 
duurzaamheid is veel kleiner en komt daarom in onze strategie op de tweede plaats. 

Ons streven is om onze duurzaamheidsprestatie continu te verbeteren. Dit streven hebben we 
vastgelegd in onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang ten opzichte van deze 
doelen met de MVO-balans. Ideeën of suggesties voor ons duurzaamheidsbeleid? Laat het ons 
vooral weten; want samen bereiken we altijd meer!

Directie en medewerkers van Stichting Stimular

ISO 26000
In dit verslag beschrijven we onze 
duurzaamheidsprestaties van het jaar 
2019, onderbouwd met prestatiescores 
in de periode 2015-2019. 
Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd 
op ISO 26000, de richtlijn voor maat-
schappelijke Verantwoordelijkheid van 
organisaties.

Werken aan een duurzame toekomst

https://www.milieubarometer.nl 
https://www.MVObalans.n
https://www.stimular.nl/doe-het-zelf
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1 Werken aan onze missie
De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om bedrijven 
en organisaties duurzamer te laten werken. Daarom is het delen van kennis en instrumenten met 
ondernemers en managers onze duurzame topprioriteit.

We onderscheiden drie sporen waarlangs we aan onze missie werken:
1. Ontwikkelen van nieuwe kennis en producten
2. Persoonlijk contact met ondernemers en managers
3. Kennis en instrumenten delen

ONTWIKKELEN VAN NIEUWE KENNIS EN PRODUCTEN
In 2019 hebben we de volgende nieuwe producten ontwikkeld waarmee bedrijven en organisaties 
duurzamer kunnen werken:

Onderzoek klimaatimpact van care-instellingen
Uit onderzoek van Stimular blijkt welke producten en diensten de grootste bijdrage leveren aan de 
totale klimaatimpact van care-instellingen. Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale 
bedrijfsvoering in de zorg.
https://www.stimular.nl/klimaatimpact-care

Updates van handleidingen voor circulair in de bouw en de zorg
Stimular actualiseerde het Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven,  in 
opdracht van Bouwend Nederland.
https://www.stimular.nl/handvat-duurzaam-materiaalgebruik-bouw
Het Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor de zorgsector is geactualiseerd, in opdracht van 
Milieuplatform Zorgsector (MPZ).
https://www.stimular.nl/draaiboek-grondstoffen-en-afval-zorg

Plan voor biodiversiteit en klimaatadaptatie op bedrijventerrein
Aansluitend bij lokale omstandigheden en wensen maakt Stimular een plan voor vergroening van 
een bedrijventerrein. Het plan vermindert het risico op wateroverlast en hittestress en maakt het 
verblijf van  medewerkers en klanten prettiger.
https://www.stimular.nl/nieuws/zuid-hollandse-bedrijventerreinen-verduurzamen

Milieubarometerbenchmarks voor care-instellingen en wooncorporaties
In de Milieubarometer kunnen deze organisaties hun eigen score vergelijken met het branche-
gemiddelde. Er zijn nu 20 branchegemiddeldes in de Milieubarometer. 
https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden

Inkoopmethode voor milieubewuste opdrachtnemers
Samen met de gemeenten Utrecht en Rotterdam heeft Stimular een inkoopmethode opgesteld waar-
mee inschrijvers in beweging worden gezet om aan CO2-reductie te werken. De methode stimuleert 
het gebruik van de Milieubarometer en soortgelijke instrumenten. 
https://www.stimular.nl/inkoopmethode

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
Met dit expertisecentrum ondersteunt Stimular de zorgsector in het werk aan de doelen uit het 
klimaatakkoord. Kennis wordt ontwikkeld en ontsloten in samenwerking met Milieuplatform 
Zorgsector (MPZ) en TNO.  
https://dezorgduurzaam.milieuplatformzorg.nl

Boven: De klimaatimpact van care-instellingen

Onder: Op weg naar een biodivers en klimaat-
bestendig bedrijventerrein in Nissewaard
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PERSOONLIJK CONTACT MET ONDERNEMERS EN MANAGERS
Inspirerende persoonlijke contacten van onze adviseurs met ondernemers en managers hebben  
veel impact. Daarom werkt Stimular aan diverse netwerken, cursussen, workshops en bedrijfs-
doorlichtingen.

In 2019 werden honderden bedrijven en organisaties persoonlijk begeleid door onze adviseurs.
 § Zeven branchegerichte duurzaamheidskringen: leveranciers van mobiele werktuigen (BMWT) en 

zes zorgkringen in Utrecht, Breda, Tilburg en Leiden
 § Zes regionale duurzaamheidskringen in Werkendam, West-Friesland, Nissewaard,  Vijfheerenlan-

den, Rivierenland en Amsterdam
 § Milieuplatform Zorgsector (MPZ) en Green Deal op weg naar duurzame zorg
 § Detachering van duurzaamheidscoördinator bij drie zorginstellingen
 § Haalbaarheidsonderzoeken klimaatneutrale en/of duurzame bedrijventerreinen in vijf gemeenten
 § Klimaatneutraaladviezen voor vijf bedrijven en de zes grootste gebouwen in een gemeente
 § Acht klimaatneutraal- en CO2-footprintcursussen
 § Vijftig bedrijven bezocht door een klimaatcoach 
 § Tientallen scans gericht op klimaatneutraal ondernemen, afval en/of duurzaam ondernemen
 § Negen Milieubarometercursussen
 § Twaalf begeleidingstrajecten bij certificering voor de CO2-Prestatieladder  
 § Twee cursussen CO2-Prestatieladder voor adviseurs
 § Tien trainingen/workshops Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor zorg, VO school, 

waterschap
 § Twaalf workshops over: levenscyclusanalyse (LCA), circulair bouwen, biodiversiteit en klimaat-

adaptatie op bedrijventerreinen, duurzaamheid bij bedrijven, energiebesparing, subsidies voor 
verduurzamingsmaatregelen, klimaatimpact van zorg, duurzame festivals, duurzaam drukwerk

KENNIS EN INSTRUMENTEN DELEN
Ook bereiken we ondernemers en managers doordat ze met onze instrumenten werken of gebruik 
maken van de kennis die we delen via stimular.nl/doe-het-zelf.

Onze Milieubarometer helpt bedrijven bij het opstellen van hun CO2-footprint en stellen van 
prioriteiten voor CO2-reductie. In 2019 zijn er tweemaal zoveel Milieubarometers aangemaakt als in 
2018. Vooral in de zorg, festivals en woningcorporaties is een flinke groei zichtbaar. Er zijn steeds 
meer organisaties die de Milieubarometer voor ISO-14001 of de CO2-Prestatieladder gebruiken. Een 
deel van hen wordt daarbij begeleid door een groeiende groep adviseurs die de Milieubarometer een 
warm hart toedraagt. 

In 2019 is de Stimular-website vernieuwd en uitgebreid met een Doe-het-zelf. Hier vind je thema’s, 
maatregelen en hulpmiddelen waarmee je snel zelf aan de slag kunt. Het eerste gepubliceerde 
thema is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met deze vernieuwing zijn de websites 
DuurzaamMKB.nl en DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl geïntegreerd in de Stimular website.

Boven: Careyn ondertekent de Green Deal bij de 
duurzaamheidskring Utrechtse zorg

Onder: Energieconvenant Vijfheerenlanden  
succesvol afgesloten

https://www.stimular.nl/doe-het-zelf
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Duurzame bedrijfsvoering
Vanaf de oprichting van Stimular in 1990 streven wij naar minimale milieubelasting ten gevolge van 
het werk dat wij uitvoeren. Ons doel wat betreft CO2-uitstoot is om deze terug te brengen naar nul in 
2030. Daarmee lopen we ver vooruit op de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. We 
nemen in onze footprint de uitstoot mee van elektriciteit, warmte, water, zakelijk verkeer, woon-
werkverkeer en kantoorpapier. Verder houden we bij de inkoop van goederen en diensten zoveel 
mogelijk rekening met de milieu-impact. 

DUURZAAM INKOPEN EN VERMINDEREN MATERIAALVERBRUIK
We kiezen bij de inkoop van producten zoveel mogelijk voor circulair, biologisch, lokaal en een 
lage klimaatimpact. Voorbeelden zijn apparaten met een goed energielabel, kantoorpapier met EU 
Ecolabel en tweedehands meubilair. Ook zitten we bij een duurzame bank, Triodos. 

Voeding heeft een relatief grote milieu-impact. Onze gezamenlijke lunch is al jaren 100% biologisch. 
Sinds 2019 hebben we ook een fruitmand van een MVO-bewuste organisatie. Dit jaar was voor het 
eerst ons kerstdiner 100% veganistisch.

Ook het verminderen van materiaalgebruik heeft onze aandacht. We minimaliseren bijvoorbeeld de
uitgifte van gadgets en folders op bijeenkomsten. Printjes worden hergebruikt als notitievellen. 

MILIEUBAROMETER
We meten jaarlijks de milieuprestatie van onze eigen organisatie met de Milieubarometer. Uit onze 
Milieubarometer blijkt dat woon-werkverkeer en zakelijk verkeer het merendeel van onze milieu-
belasting veroorzaken. Vervoer is dus ons belangrijkste aandachtspunt.

Verdeling milieubelasting Stimular in 2019

Ons kantoor maakt nog geen gebruik van groene stroom die in Nederland is opgewekt. Als huurder 
in een verzamelpand hebben we hier beperkt invloed op. De impact van brandstof & warmte is 
relatief klein omdat we gebruik maken van stadsverwarming en dit heeft een lage milieubelasting.

Het verminderen van de milieubelasting van vervoer heeft onze continue aandacht. Voor woon-
werkverkeer en zakelijk verkeer gebruiken we zoveel mogelijk het openbaar vervoer en de fiets. 
We hebben een bedrijfsvouwfiets en een abonnement op de OV-fiets. Wanneer de reistijd te lang 
wordt met OV en fiets gebruiken we een deelauto van Greenwheels of een privéauto. Energiezuinige 
privéauto’s krijgen een toeslag op de kilometervergoeding. 

2

Kantoorpapier - 0,94%
Zakelijk verkeer - 37%
Woon-werkverkeer - 22%
Bedrijfsafval - 1,6%
Water & afvalwater - 2,7%
Brandstof & warmte - 7,6%
Elektriciteit - 28%

Inkoop van lokaal en biologisch fruit in herbruikbare 
kratten gemaakt op een sociale werkplaats

https://www.milieubarometer.nl/
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UITSTOOT VAN CO2

De CO2-uitstoot in 2019 van Stimular is met de Milieubarometer berekend. De CO2-uitstoot van elek-
triciteit en warmte, water, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en kantoorpapier is bij elkaar opgeteld 
11,6 ton CO2. Absoluut is onze uitstoot ten opzichte van 2018 gestegen. De figuur hieronder laat zien 
dat onze uitstoot per medewerker nagenoeg gelijk is gebleven. We lopen nog steeds op schema om 
de CO2-uitstoot tot nul te reduceren in 2030. Onze complete CO2-footprint is gepubliceerd op:
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints

De CO2-uitstoot van Stimular per fte

De verhuizing naar een ruimer kantoor is duidelijk zichtbaar. In 2019 zaten we het hele jaar in het 
nieuwe pand. De zolderverdieping heeft weliswaar energielabel A, maar is veel groter en hoger dan 
het vorige pand. Hiermee is er meer ruimte voor extra medewerkers gecreëerd.

De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer per fte is gedaald. Dit komt allereerst door een daling in 
afgelegde kilometers per medewerker. Ook onze prestatie dat we elk jaar een groter deel met OV en 
fiets afleggen (89% in 2019) draagt hieraan bij.

We compenseren jaarlijks onze resterende CO2-uitstoot. In 2019 investeren we in bosbehoud in 
Kariba National Park, Zimbabwe. Hiermee heeft Stimular een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Vanaf 
2030 willen we klimaatneutraal zijn zónder compensatie.

BEZOEKERSVERKEER VERDUURZAMEN
Door producten en diensten zoveel mogelijk lokaal in te kopen worden vervoersbewegingen beperkt. 
Wij promoten duurzame mobiliteit bij klanten en dienstverleners door te wijzen op de OV-mogelijk-
heden. Een groot voordeel is dat ons kantoor op vijf minuten loopafstand is van Station Blaak.

Locatiebezoeken met de gebouwbeheerders van 
de gemeente Westvoorne
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Gemotiveerde medewerkers
In 2019 werkten er 14 medewerkers bij Stimular. De meeste medewerkers werken parttime (vier 
dagen per week). In personeelsuren groeide het team in 2019 naar 10,4 fte (full-time-equivalent). 

Een goede werksfeer, persoonlijke ontwikkeling en balans tussen werk en privéleven zijn belangrijk 
voor Stimular medewerkers.
  
GOEDE WERKSFEER
Stimular creëert een inspirerende omgeving voor haar medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van de
eigen wensen, interesses, talenten en drijfveren van de medewerkers. We zoeken voortdurend een
match tussen de persoonlijke visies en de missie en activiteiten van Stimular. Dit leidt tot veel 
inspraak, grote motivatie en een laag ziekteverzuim. Door langdurige ziekte is het verzuim en onze 
streefwaarde verhoogd.

EEN GEZONDE WERKPLEK
In 2019 hebben alle medewerkers zichzelf een gezondheidsdoel gesteld om fit te blijven op werk. 
Sindsdien motiveren we elkaar meer trap te lopen, te wandelen in de lunchpauze of samen te 
planken. Een andere gezonde toevoeging is de introductie van de wekelijkse fruitmand.

STIMULEREN VAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
Stimular wil vernieuwend en inspirerend zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de medewerkers blijven 
leren en ontwikkelen. Hiervoor hebben we verschillende methoden:

 § Met lunchlezingen houden de medewerkers elkaar op de hoogte van nieuwe kennis en ervaring 
die zij opdoen tijdens hun werk

 § Inspiratie-uitjes om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen
 § Gezamenlijke cursussen om vaardigheden te trainen
 § Individuele opleidingen en bijeenkomsten die interessant zijn voor het werk

 In 2019 hebben twee medewerkers een training gevolgd over levenscyclusanalyse (LCA) en 
schaarse materialen. We gingen op inspiratie-uitje naar The Green Village van de Technische 
Universiteit Delft.
 
MAN-VROUWVERHOUDING IN HET TEAM
Stimular streeft ernaar dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in het team zijn. Bij het aan-
nemen van nieuwe medewerkers is dit één van de afwegingspunten. In 2019 kwam de balans weer 
‘in het groen’ en was 41% van de fte man.

BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉLEVEN
Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor medewerkers van Stimular. Door 
parttime werk, gecombineerd met flexibele werktijden, kan het werken bij Stimular goed worden 
gecombineerd met de zorg voor jonge kinderen of hulpbehoevende ouderen.

3
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Boven: Eén van onze gezondheidsdoelen,  
na de lunch even planken

Onder: Karten op 100% duurzame energie tijdens 
ons jaarlijkse bedrijfsuitje
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Maatschappelijke inzet
De missie van Stimular is gericht op het verbeteren van de maatschappij. Aanvullend helpt ons team
mee aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit doen wij door stageplekken aan te bieden, mee 
te doen aan sociale campagnes en te investeren in maatschappelijke doelen.

STAGES EN WERKERVARINGSPLAATSEN
Door het aanbieden van stages en werkervaringsplaatsen dragen we bij aan de opleiding van 
studenten en het verspreiden van onze kennis naar docenten, andere studenten, scholen en 
opleidingen. Ook worden we zelf gevoed met kennis en vaardigheden van studenten. Ons doel is om 
minimaal drie stagiairs per jaar op te leiden. In 2019 hebben we drie stagiairs begeleid.

MICROBATTLE
Stimular doet ieder jaar mee aan een gedragscampagne om onszelf scherp te houden. Dit jaar 
deden we voor de tweede keer mee aan de MicroBattle van Squarewise en Nudge. Hierin namen de 
medewerkers van 13 organisaties het drie weken lang tegen elkaar op door punten te verdienen met 
kleine acties waar de wereld op vooruit gaat. Acties waren bijvoorbeeld het oprapen van zwerfvuil, 
minder aanschaffen van nieuwe spullen en het belangeloos helpen of complimenteren van mede-
mensen. Stimular behaalde dit jaar net geen podiumplek. Maar belangrijker nog is dat we ons weer 
bewuster zijn geworden van ons gedrag en de impact van goede daden.

NLDOET
Tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLdoet staken de medewerkers van Stimular de handen uit de 
mouwen in de Voedseltuin van Rotterdam. Deze tuin is gebaseerd op de permacultuur en maakt 
geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. De oogst van groenten en fruit is voor de voedselpakketten 
van de voedselbank. Daarnaast helpen ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer 
te gaan participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Stimular heeft geholpen met het zaaien van 
tuinbonen, het trekken van onkruid en het verplaatsen van zand.

INVESTEREN IN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN
Medewerkers van Stimular worden elk jaar gevraagd om maatschappelijke doelen aan te dragen om 
in te investeren. Iedere medewerker mag 200 euro aan een goed doel geven, onder de voorwaarde 
dat minimaal twee collega’s het voorstel steunen. Medewerkers zijn veelal actief betrokken bij het 
betreffende doel.

In 2019 werd op deze manier 82% van het beschikbare budget besteed aan de volgende goede 
doelen: Bite Back, Bomen voor koeien, ImPARAbles, OBS de Toermalijn (groen schoolplein), RIS-
sport, Stichting Childrens Home, Stichting Oasebos, Stichting The African Child Charity Organisation, 
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem, World Cleanup Day, Waterscouting De IJssel 
en Rechtstreex. Met de stijgende lijn zijn we bijna bij onze doelwaarde voor de besteding van het 
budget.

4

Boven: Van de donatie van Désiré werd nieuwe 
kleding en aangeschaft voor een weeshuis in India

Onder: Medewerkers van Stimular tuinieren tijdens 
NLdoet in de voedseltuin van Rotterdam

doelvlak goed voldoende richting voldoende niet voldoende
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Economische prestatie
Om invulling te kunnen geven aan onze missie zijn de continuïteit van de stichting en een goede
balans in de omzet belangrijk. Ook dragen we bij aan verbetering van de economische prestatie van 
de bedrijven die wij adviseren.

CONTINUÏTEIT VAN DE STICHTING
In 2019 werden voldoende inkomsten verworven om de kosten te dekken. Daardoor kunnen we 
uitvoering blijven geven aan onze missie. 

BALANS IN DE OMZET
Stimular werkt langs 3 sporen aan haar missie:
1. Ontwikkelen van nieuwe kennis en producten
2. Adviseren en ondersteunen van ondernemers en managers  
3. Kennis en instrumenten delen

In 2019 is het gelukt om voldoende omzet te draaien in elk van de drie sporen waardoor we sterk 
blijven in de drie disciplines.

VERBETEREN VAN DE ECONOMISCHE PRESTATIE VAN BEDRIJVEN
Het advieswerk van Stimular leidt tot innovatie en kostenbesparing bij bedrijven. De economische 
spin-off van onze adviezen wordt niet gemeten maar wordt geschat op meerdere malen onze eigen 
omzet.
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Duurzame economische prestatie
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