
Aan de slag met de nieuwste inzichten
en mogelijkheden voor jaarverslaggeving.
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Maak van je (digitale) jaarverslag een uitgelezen 

gelegenheid om het verhaal van je organisatie te 

vertellen, écht transparant te laten zien hoe je 

organisatie ervoor staat en meer impact te creëren.

Met ook nog eens veel minder moeite. Hoe je dat doet? 

We geven je 7 tips over (redactioneel) productieproces, 

contentstrategie, reporting-strategie, continuous 

reporting, realtime reporting en storytelling.
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Advies 1

LOOK BEFORE
YOU LEAP
Het loont de moeite om eerst eens goed na te denken waarom 
je ook alweer een jaarverslag uitgeeft. Natuurlijk, voor veel 
organisaties is het een wettelijke verplichting om een jaar-
verslag te publiceren, met daarin een verantwoording van uit- 
gevoerd beleid en geboekte (fi nanciële) resultaten. Maar je 
kunt er zoveel meer mee. Maak van je jaarverslag een eff ectieve 
corporate communicatie-uiting die het verhaal van je organisa-
tie vertelt en staaft met bijvoorbeeld praktijkcases, reportages 
en interviews met medewerkers en stakeholders. 

Besteed de nodige tijd aan deze conceptfase. Denk na over de 
communicatiedoelen per doelgroep (klanten, publiek, stake-
holders, aandeelhouders, medewerkers en hun (‘thuisfront’). 
Passen al deze doelgroepen binnen 1 concept? Of maak je voor 
sommige doelgroepen een ander verslag? Welk thema ga je 
hanteren en hoe pas je de inhoud daarop aan?  Welke schrijf-
stijl kies je? Hoe wordt het designconcept? Welke visualisaties 
ga je gebruiken? Hoe benut je infographics voor het
overbrengen van (cijfermatige) informatie? Verwerk al deze 
aandachtspunten in het concept en zorg voor een eenduidige 
doorvertaling. 
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Advies 2

VORM EEN
TASKFORCE

Nog een cruciaal onderdeel van de voorbereiding: vorm een 
vaardig projectteam. Of noem het een taskforce, dat klinkt 
meteen krachtiger. De input komt vanuit alle hoeken en 
gaten van jouw organisatie (van onderdelen als Bestuur, 
Directie, Finance, HR, Marketing, R&D en op thema’s als 
strategie, beleid, innovatie, duurzaamheid, inclusie, MVO,
risk management, governance). 

Zorg er daarom voor dat zulke onderdelen en thema’s 
vertegenwoordigd zijn in het team en geef teamleden 
duidelijke uitleg en instructies. Doe dit in een startbijeen-
komst waarin je onder meer het concept toelicht, evenals de 
gewenste (schrijf)stijl en de eisen aan de input. Zo voorkom je 
bijvoorbeeld dat alle ingeleverde input breedsprakig begint 
met algemene bespiegelingen over de organisatie in de 
verslagperiode. Wat vaak goed werkt, is het koppelen van 
een schrijf-/redactietraining. Dat helpt teamleden bij het 
goed leesbaar schrijven van input en het maken van scherpe 
redactionele keuzes. Belangrijk: maak ook de planning en de 
deadlines duidelijk voor iedereen. 

Het jaarverslag is een belangrijke strategische uiting van jouw 
organisatie. Zorg ervoor dat het projectteam dat ook zo 
ervaart. Geef gewicht aan het projectteam. Als het kan, laat 
dan de RvB-voorzitter of een directielid deelnemen of in elk 
geval de aftrap doen van de startbijeenkomst. 

Advies 3

INTEGREER HET 
JAARVERSLAG IN JE 
CONTENTSTRATEGIE

Voor alle interne en externe (social) media produceert jouw 
organisatie veel content. Hieraan ligt jullie contentstrategie 
ten grondslag. Maak het jaarverslag onderdeel van deze 
contentstrategie. Bepaal hoe je content die je via jullie 
kanalen distribueert wilt doorvertalen naar je jaarverslag. 
Zodat het niet een herhaling wordt (knippen en plakken) van 
wat je al eens hebt gepubliceerd, maar toegesneden content. 
Om er echte jaarverslagcontent van te maken, relateer je het 
onderwerp bijvoorbeeld aan beleidsthema’s of rapportages.   

Is duurzaamheid bijvoorbeeld een belangrijk thema binnen 
jouw organisatie en dus ook in het jaarverslag? En publiceer
je via jullie socialmediakanalen een bericht over nieuwe 
elektrische auto’s die in gebruik zijn genomen? Laat de 
contentcreator die dit bericht maakt voor jullie social media
ook meteen het jaarverslag-item maken. De contentcreator 
moet dan goed weten wat het concept is van het jaarverslag 
en wat het duurzaamheidsbeleid is van jullie organisatie. 
Extra goed briefen dus. Het scheelt extra uitleg als de creator 
deel uit maakt van je taskforce. 
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Advies 4

BENUT DE ONLINE 
MOGELIJKHEDEN

Papier is geduldig. Maar de ontvanger van jouw jaarverslag 
waarschijnlijk niet. Daarom publiceren de meeste organisaties 
tegenwoordig hun jaarverslag online. Dat is snel en goedkoop, maar 
zorgt er wel meteen voor dat jouw boodschap in 1 click vervangen 
wordt door een andere site of app. Blijven boeien dus. Online 
mogelijkheden ondersteunen dat maximaal. 

Maak een online platform waar je niet alleen het jaarverslag 
publiceert, maar ook andere (strategische) publicaties en content 
(zoals video, infographics, animaties, beeldmateriaal). Dit platform 
kun je heel goed als uitvalsbasis gebruiken voor je socialmedia- 
kanalen, wat relevant kruisverkeer kan opleveren. Je kunt daarbij 
kiezen voor een online platform dat het voor jouw ontvangers 
mogelijk maakt om een eigen versie te maken van jouw jaarverslag. 
Ze stellen dan een verslag samen aan de hand van hun eigen 
interesses. Ontvangen wordt dan dominanter dan zenden. En dat 
zorgt voor veel meer impact. Het vraagstuk van het afstemmen op 
de verschillende doelgroepen is ook meteen een stuk eenvoudiger. 
Jouw ontvangers bepalen gewoon zelf wat voor hen relevant is.  
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Advies 5
ONTWIKKEL EEN
REPORTING-STRATEGIE
We gebruiken steeds het woord jaarverslag. Maar als je slechts 1 keer per jaar 
verslag doet over de gang van zaken binnen jouw organisatie, mis je een enorme 
kans. Jouw organisatie heeft veel te vertellen, het hele jaar door. Ontwikkel 
daarom een reporting-strategie. Gebruik voor het uitvoeren daarvan het
concept, het projectteam en het online platform uit de adviezen 1 t/m 3. 

In je reporting-strategie leg je vast hoe vaak je jouw reporting-content wilt 
updaten. Voor de fi nanciële informatie ligt de frequentie vrijwel vast. Die moeten 
gecheckt worden door de accountant en daarvoor geldt een vast ritme van 
kwartaal- of maandrapportages. Maar je rapporteert over nog veel meer. Voor 
zulke informatie kun je kiezen voor continuous reporting. Je zorgt dan voor een 
constante stroom van relevante informatie voor jouw doelgroepen. Hiermee 
bedien je niet alleen jouw doelgroepen optimaal, het maken van het uiteindelijke 
jaarverslag gaat ook veel soepeler en sneller. 

Helemaal krachtig en transparant wordt continuous reporting als je jouw beleids-
doelen koppelt aan actuele data. Denk dan aan actuele scores op bijvoorbeeld 
klanttevredenheid, duurzame energieprestaties, CO2-vermindering, MVO,
klacht- afhandeling, storingen, etc. Een mooi voorbeeld hiervan is netwerkbedrijf
Alliander dat maandelijks actueel inzicht biedt in prestaties als klanttevredenheid, 
netstoringen en CO2-vermindering. 

Advies 6

KIES VOOR
REALTIME REPORTING 

Heb je in je strategie continuous reporting omarmd, dan ben je nog maar een stapje 
verwijderd van realtime reporting. Misschien moet je die ene stap ook nog zetten. Jouw 
‘jaarverslag’ scoort dan niet alleen maximaal op actualiteit en relevantie, maar ook op 
transparantie. Een dashboard vol parameters toont dan hoe jouw organisatie ervoor staat 
en bijvoorbeeld scoort op haar eigen beleid en KPI’s. Maak visueel heldere en aantrekkelijke 
dashboards die in 1 oogopslag vertellen wat je wilt vertellen. 

Heb je vanuit MVO-perspectief bijvoorbeeld gekozen voor duurzame energie in jullie 
gebouw(en), dan kun je realtime laten zien hoeveel procent van alle gebruikte elektriciteit 
door zonnepanelen wordt opgewekt. Op eenzelfde manier kun je realtime inzicht geven in 
pakweg het aantal afgehandelde telefoontjes, klantgesprekken, (op tijd) geleverde diensten 
of producten, storingsmeldingen, reparaties, enzovoort. Je stelt je hiermee als organisatie 
open en kwetsbaar op, maar tegelijk juist heel krachtig. 
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Advies 7

BENUT DE KRACHT
VAN STORYTELLING

Zeker als je hebt gekozen voor realtime reporting, met veel actuele data op 
dashboards, is het van belang dat het achterliggende verhaal duidelijk blijft. 
Met het achterliggende verhaal bedoelen we: het wat, hoe, maar vooral 
waarom van jouw organisatie. Om (vooral) dat ‘waarom’ te vertellen, de grote 
lijnen en de dagelijkse praktijk, is storytelling een krachtig instrument. 

Formuleer daarom de corporate story van jouw organisatie. Daarin breng je 
het bestaansrecht van je organisatie onder woorden, liefst met persoonlijke 
verhalen van medewerkers en stakeholders als basis. In je corporate story 
klinkt het DNA van jouw organisatie door tot in elke vezel. Het is een verhaal 
dat – als het goed is – volstrekt onderscheidend is en dat geen een andere 
organisatie kan vertellen. Met dit verhaal als basis kun je veel actuele content 
maken, waarbij dezelfde toon en identiteit doorklinkt. Jouw reporting-
omgeving wordt dan een raamvertelling, met honderden kleine verhalen die 
het grote verhaal ondersteunen.
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METEEN AAN DE SLAG!
Wacht niet langer. Ga meteen aan de slag met deze aanpak. In eerste 

instantie kost het een extra tijdsinvestering, maar op termijn ga je veel tijd 
besparen. Heb je de trein rijdend, dan bespaar je onder meer op project-

management en op contentcreatie, omdat je niet meerdere keren opnieuw 
het wiel hoeft uit te vinden. Bovendien creëer je veel meer impact, omdat je 
op meer momenten met jouw doelgroepen voor hen relevantere content 

deelt, die is veel meer is ontwikkeld vanuit jouw doelstellingen. Succes! 

Neem contact op met  Michel Giezen 

06 - 54 29 32 87

voor vragen/opmerkingen .


