
Hoe maak je een goed jaarverslag?

DIT ZIJN DE 
12 INGREDIËNTEN
VOOR EEN TRANSPARANT 
JAARVERSLAG
Natuurlijk, een jaarverslag kan voor het Financieele Dagblad een mooie aanleiding zijn voor een artikel. Daar-

mee kun je je als organisatie in de kijker spelen, zeker als de bedrijfsresultaten klinkend zijn. Maar een jaarver-

slag is meer dan alleen een pr-instrument. Het dient meerdere doelen. Je legt verantwoording af aan je stake-

holders. Je betrekt ze bij je bedrijfsvoering. En met de informatie en inzichten bij het opstellen van het verslag 

kun je scherper sturen op je eigen ontwikkeling en groei. Maar hoe maak je nu een goed jaarverslag? Dit zijn 

de 12 essentiële ingrediënten (waarmee je meteen voldoet aan de (inter)nationale richtlijnen voor maatschap-

pelijke verslaggeving).

DOOR MATTHIJS TIMMERS EN ERIK JAN POLDERVAART

1. Voorwoord/bestuursverslag
Je hebt interesse in een bepaalde organisatie. Je wilt meer van 

ze weten, je wilt iets van ze kopen of je wilt erin investeren. Of je 

bent een leverancier, en je wilt producten of diensten leveren. 

Dan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over waar de 

organisatie voor staat en voor gaat. Ook is het essentieel om een 

goed, beknopt en betrouwbaar beeld te krijgen van de actuele 

(financiële) status van het bedrijf, de voornaamste behaalde re-

sultaten, de risico’s en de voorspellingen. Een voorwoord of be-

stuursverslag vanuit het hoogste orgaan van de organisatie uit 

een jaarverslag geeft die duidelijkheid – mits goed, transparant 

en evenwichtig opgesteld. Dat kan heel strategisch en zakelijk, 

met een lijvig en gedetailleerd bestuursverslag dat ook nog eens 

voldoet aan de wettelijke voorschriften (art. 391, Burgerlijk Wet-

boek 2) voor een bestuursverslag. Maar ook luchtige en meer 

toegankelijke vormen zijn geschikt. Denk aan geschreven vraag-

antwoord interview of een filmpje.

In een voorwoord ziet de lezer onder andere:

• Waar het bedrijf voor staat

• Behaalde resultaten

• (financiële) Status

• Voorspellingen

• Voornaamste risico’s

2. Stakeholderdialoog/materialiteitsmatrix
Hoe houdt de organisatie rekening met de belangen en behoef-

ten van alle stakeholders, zowel de interne (collega’s) als de ex-

terne stakeholders (klanten, prospects, belangengroepen, over-

‘BEDRIJVEN DIE HIER EEN GOEDE BALANS IN WETEN TE VINDEN, 
HOUDEN KOERS IN DEZE COMPLEXE NETWERKSAMENLEVING’
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heden, etc.)? En andersom, welke invloed hebben stakeholders 

op de strategie van de organisatie? Bedrijven die hier een goede 

balans in weten te vinden, houden koers in deze complexe net-

werksamenleving. 

In het jaarverslag kunnen organisaties laten zien hoe en hoe vaak 

zij stakeholders actief betrekken bij hun strategie. Ook wordt dui-

delijk wat de voornaamste gespreksonderwerpen zijn tussen sta-

keholders en bedrijf. En hoe die onderwerpen door de organisatie 

worden opgepakt en in welke vorm (strategisch/tactisch/opera-

tioneel, nu/straks/later of in proces-/dienst-/productinnovaties). 

Het opzetten van een stakeholderdialoog kan op verschillende 

manieren. Kwalitatief (bijvoorbeeld koffietafelgesprekken), kwan-

titatief (zoals enquêtes) of een combinatie van deze vormen. Door 

de uitkomsten te verwerken in een materialiteitsmatrix wordt dui-

delijk wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor zowel de sta-

keholders als de eigen organisatie. Door hierover te rapporteren 

in het jaarverslag sluit je aan bij je doelgroep. En wat zij van je 

organisatie willen weten. Tegelijkertijd geeft het richting aan de 

koers van de organisatie.

Met een stakeholderdialoog:

• Betrek je stakeholders bij je organisatie

• Weet je wat zij belangrijk vinden

• Geef je richting aan je organisatie én focus in je verslag

De lezer van het verslag kan zo beoordelen:

• Van welke stakeholdergroepen de organisatie afhankelijk is 

voor haar succes
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• Of de strategische prioriteiten aansluiten bij de een afspiege-

ling zijn van een breder stakeholderperspectief

• Hoe de organisatie omgaat met belangenverschillen van be-

paalde onderwerpen tussen de stakeholders en de organisatie

3. Externe omgeving & ontwikkelingen
Wat is de invloed van grote economische, sociale en ecologische 

ontwikkelingen op de organisatie? Dit onderdeel gaat in op de 

kansen en bedreigingen die hieruit voortvloeien. En op de sterk-

tes en zwaktes die de organisatie heeft ten opzichte van verge-

lijkbare bedrijven of concurrenten. 

Door dat goed in kaart te brengen, kan de lezer van het jaar-

verslag beoordelen of:

• De prioriteiten en doelen van de organisatie goed zijn gekozen

• De organisatie weerbaar (genoeg) is voor bedreigingen van 

buitenaf

• De rol in de keten en die ten opzichte van andere organisaties 

stevig genoeg is

• Resultaten van het afgelopen jaar sterk beïnvloed zijn door 

externe ontwikkelingen

• Het bestuur een goed en volledig overzicht heeft van kansen 

en bedreigingen

Deze belangrijkste ontwikkelingen kunnen worden weergegeven 

in tekst, maar ook in beeld, met daarbij ook de specifieke bedrei-

gingen, kansen en hoe hierop wordt geanticipeerd.

4. Risico’s
Aan welke risico’s staat de organisatie bloot? Hoe groot zijn die 

risico’s? Wat zouden de consequenties zijn als er iets gebeurt? En 

welke instrumenten kunnen worden ingezet om bedrijfsrisico’s te 

minimaliseren? Grote en middelgrote organisaties hebben de 

plicht te rapporteren over hun risicobereidheid, de risicobeper-

kende maatregelen, de verwachte impact op het resultaat en/

of de financiële positie als er iets gebeurt, de risico’s en onze-

kerheden van het afgelopen jaar en over de verbeteringen in het 

systeem van risicomanagement. Nog vaak is de rapportage over 

risico’s in een jaarverslag te algemeen, onoverzichtelijk of onno-

dig wollig. Terwijl met specifieke en transparante risico-informa-

tie stakeholders pas echt goed kunnen beslissen of zij met een 

organisatie in zee willen.

Een paragraaf over risico’s maakt de lezer duidelijk:

• De belangrijkste risico’s en onzekerheden 

• De risicobereidheid van een organisatie

• Risicobeperkende maatregelen

• De verwachte impact op het resultaat en/of de financiële po-

sitie als er iets gebeurt 

• De verbeteringen in het systeem van risicomanagement

5. Bedrijfsmodel
Door het opstellen van een bedrijfsmodel laten organisaties zien 

op welke manier zij waarde toevoegen. Financieel, ecologisch en 

maatschappelijk. Dat geeft niet alleen de organisatie zelf, maar 

ook alle stakeholders een goed beeld van ‘het waarom’ van de 

organisatie. 

Hoe staat zo’n bedrijfsmodel dan in het jaarverslag? Vaak als een 

schematische weergave van:

• Welke kapitalen de organisatie in gaan (geld, menskracht, 

netwerk etc…)

Verantwoording

Inhoudelijk verslag voor alle interne en externe 

stakeholders over de resultaten en voortgang 

op de belangrijkste en strategische financiële, 

sociale en milieudoelen en kpi’s

Marketing en PR

Aantrekkelijk verslag over het bedrijf om 

 potentiële leveranciers, medewerkers, klanten 

en investeerders aan te trekken en bestaande 

relaties te versterken

Stakeholderbetrokkenheid

Continu in dialoog met interne en externe 

 stakeholders over hun wensen en behoeften en 

belangrijke trends en ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

Doorontwikkeling van de organisatie door 

het bedrijfsmodel, de strategie en/of de 

 managementbenaderingen beter af te 

 stemmen op trends en ontwikkelingen en op 

wensen en behoeften van stakeholders

DE DOELEN VAN HET JAARVERSLAG

HET VERSLAG

VOOR DE 

STAKEHOLDERS

VOOR DE 

ORGANISATIE

HET VERSLAGGEVINGSPROCES
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• Wat er met die kapitalen gebeurt binnen de 

organisatie

• De diensten en producten die dan worden 

ontwikkeld

• De waarde van de diensten/producten, zowel 

positief als negatief

Als lezer kun je zo beoordelen:

• Of de organisatie waarde toevoegt of niet

• Wat de belangrijkste financiële, sociale en/of 

milieueffecten van de organisatie zijn

• Of de doelen van het bedrijf in lijn zijn met de 

waarde die de organisatie toevoegt

• Wat de unieke eigenschappen van de organi-

satie zijn

• Of het bedrijfsmodel weerbaar genoeg is voor 

invloeden van buitenaf en welke en hoe exter-

ne ontwikkelingen een kans of een bedreiging 

vormen

6. Waardeketen
Een bedrijf is onderdeel van een hele keten. Bij-

voorbeeld, een foodservicebedrijf koopt in bij 

leveranciers, die weer inkopen bij boeren en pro-

ducenten. Het bedrijf zelf verkoopt de produc-

ten weer aan horeca. En via de horeca belanden 

producten weer bij de consument. Door deze 

waarde keten goed in beeld te brengen, kan de 

lezer van het verslag lezen:

• Waar in de keten de organisatie zich bevindt

• Wat de belangrijkste financiële, maatschap-

pelijke en milieuaspecten zijn in de keten en 

hoe de organisatie hiermee omgaat

• Waar in de keten de organisatie de grootste 

impact heeft

• Van welke stakeholdergroepen de organisatie 

afhankelijk is

• Aan welke stakeholders de organisatie toege-

voegde waarde levert

Hoe gedetailleerder en concreter de waardeke-

ten, hoe beter dit is voor het inzicht in de positie 

van de organisatie in die keten.

7. Bestuur en organisatie 
Met welke organisatie hebben stakeholders te 

maken? Hoe transparant is die, waar staat de or-

ganisatie voor, hoe is deze georganiseerd en hoe 

worden besluiten genomen? Door de bestuurs-

structuur en de organisatie helder en transparant 

te communiceren, krijgen potentiële klanten een 

getrouw beeld van de organisatie en kunnen ze 

beter besluiten om met de organisatie samen te 

werken of niet. De lezer kan zien:

Het is vanuit duurzame 

stakeholderbetrokkenheid 

belangrijk om de stip aan 

de horizon te delen met 

stakeholders. En om samen 

de weg daarnaartoe te 

bewandelen.
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• Of de organisatiestructuur logisch is afgestemd op de belang-

rijkste interne activiteiten en processen

• Of de bestuurders voldoende capabel zijn om de organisatie 

te besturen

• Of de bestuurders integer handelen

• Hoe er toezicht wordt gehouden op het bestuur

• Hoe de huidige strategische prioriteiten en doelen tot stand 

zijn gekomen en wie daarbij worden betrokken

8. Strategie 
Wat is de strategie van de organisatie? Waar liggen de prioritei-

ten? En wat zijn de doelen? Een samenhangende paragraaf van 

strategische financiële, sociale en milieu-prioriteiten en doelstel-

lingen is een essentieel onderdeel van een jaarverslag, uiteraard 

met een toelichting over hoe die doelen tot stand zijn gekomen, 

inclusief de betrokkenheid van bestuur en andere interne en 

 externe stakeholders. Ook is het belangrijk om helder te rappor-

teren over de voortgang op die doelstellingen. En te melden of 

de organisatie waarde toevoegt. Of juist onttrekt. 

Met een goede paragraaf over de strategie van een organisatie 

kan een lezer lezen:

• Over de financiële, sociale en milieuprioriteiten en de doelen 

en kpi’s daarvoor

• Hoe de organisatie inspeelt op externe ontwikkelingen en 

 bijdraagt aan de toegevoegde waarde 

• Hoe de organisatie rekening houdt met de belangen en 

 behoeften van de belangrijkste stakeholders

9. Managementbenadering
Een strategie op papier is natuurlijk niet voldoende. Uit het jaar-

MET 12 INGREDIËNTEN VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN EEN GOED JAARVERSLAG*

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Verslaggevings onderdeel

Voorwoord

Stakeholder dialoog &  materialiteit

Externe omgeving & ontwikkelingen

Risico’s, kansen, sterktes, zwakten

Bedrijfsmodel

Waardeketen

Bestuur en organisatie

Strategie en beleid

Managementbenadering

Activiteiten & resultaten

Toekomst

Over dit verslag

Transparantie-

benchmark 2017

#3, #22, #31, #33, #34, 

#36

#5, #38

#5, #6

#4

#2, #3

#1, #13, #14, #15, #16, 

#36

#7, #8, #9, #37

#17, #18

#10, #11, #12, #26, #27, 

#28, #40

#19

#20, #21, #22, #23, #24, 

#25, (#29), #30, #32, #39

GRI Standards

102-14

102-40 t/m 102-44, 102-47, 

103-1

102-15

102-15

102-9, 102-10

102-1 t/m 102-13, 102-16, 

102-17, 102-18 t/m 102-39

103-2, 103-3

201-1 t/m 206-1, 301-1 t/m 

308-2, 401-1 t/m 419-1

102-45 t/m 102-56

Integrated Reporting 

Framework

1.20

3.10, 3.17, 3.39, 4.7, 

4.40 t/m 4.42

4.4, 4.6, 4.7

4.5, 4.23 t/m 4.26

4.10 t/m 4.21

4.4, 4.5, 4.8, 4.9

3.3, 4.5, 4.27 t/m 4.29

4.30 t/m 4.33, 3.54

3.3, 4.34 t/m 4.39

1.18, 1.20, 3.6, 3.39, 

4.40, 4.43 t/m 4.48

EU Richtlijn voor 

niet-financiële infor-

matie en diversiteit

Art. 19a-1-d

Art. 19a-1-a

Art. 19a-1-b, Art. 

19a-1-e, Art. 20-1-g

Art. 19a-1-b, 

Art. 20-1-g

Art. 19-1-c, Art. 20-1-g

* Dit betreft criteria en voorschriften voor maatschappelijke verslaggeving, inclusief die voor financiële resultaten in het onderdeel Activiteiten en resultaten. 

De (wettelijke) voorschriften voor het opstellen van de jaarrekening, bijvoorbeeld die van titel 9 Burgerlijk Wetboek 2, zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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verslag moet ook duidelijk blijken hoe die stra-

tegie ‘gemanaged’ wordt. Met andere woorden: 

op welke wijze wordt er vanuit de organisatie 

 gestuurd op het behalen van de strategische 

doelstellingen? Wie zijn ervoor verantwoorde-

lijk, en hoe zien de processen eruit, hoe vindt er 

sturing plaats, hoeveel tijd ruimt een organisa-

tie in voor het behalen van die doelstellingen en 

hoe wordt er rekening gehouden met risico’s en 

 kansen? 

Een beschrijving van de managementbenadering 

laat de lezer weten:

• Of er structurele sturing, beheersing en toe-

zicht is op de prioriteiten

• Wie welke taken en verantwoordelijkheden 

heeft 

• Of de resultaten het gevolg zijn van gerichte 

sturing of van toevallige omstandigheden (of 

een combinatie hiervan)

10. Activiteiten en resultaten
Het meest concrete onderdeel van het jaarver-

slag is een overzicht van de activiteiten en resul-

taten. Belangrijk zijn natuurlijk de financiële cijfers 

en toelichtingen uit de jaarrekening. Maar ook 

wordt duidelijk wat een organisatie doet en be-

reikt op het gebied van duurzaamheid. Worden er 

enkel koffiebekertjes gescheiden ingezameld en 

is het inkoopbeleid verre van groen? Of werkt het 

bedrijf compleet klimaatneutraal? Door de activi-

teiten en resultaten op een oprechte en transpa-

rante wijze te communiceren, krijgt de lezer een 

goed beeld van het DNA van een organisatie. En 

kan de stakeholder op basis van de uitkomsten 

en voorbeelden gegrond beslissen of het met de 

organisatie verder wil. Deze resultaten:

• Worden weergegeven in bijvoorbeeld een 

 beknopt overzicht van de kerncijfers

• Kunnen worden vergeleken met de resultaten 

van voorgaande jaren

• en met vergelijkbare organisaties of concur-

renten in de markt

De lezer van het verslag kan zo beoordelen:

• Wat de voortgang is op de doelen en kpi’s

• Of de activiteiten toereikend zijn geweest voor 

het behalen van de gewenste doelen

• Of de resultaten waarde toevoegen of juist niet 

11. Toekomstbeeld
Het zijn veranderende en interessante tijden. Hoe 

ziet een organisatie de toekomst? Denkt het in 

bestaande of oude patronen, of durft het ver-

nieuwend naar de toekomst te kijken? En ernaar 

te handelen? Het is vanuit duurzame stakehol-

derbetrokkenheid belangrijk om de stip aan de 

horizon te delen met stakeholders. En om samen 

de weg daarnaartoe te bewandelen. De toe-

komstperspectieven zijn geschetst over de korte, 

middellange en lange termijn. Die perspectieven 

bevatten:

• Een verwachting van hoe het bedrijfsmodel, 

de strategie en/of de managementaanpak in 

de toekomst zal veranderen 

• Een visie van het bestuur op die toekomst en 

hoe de organisatie zich hierop voorbereidt

• Een toelichting over trends en ontwikkelingen 

per sector en hoe die de keten zullen beïn-

vloeden

Dit geeft de lezer inzicht in:

• De trends en ontwikkelingen waar de organi-

satie al dan niet rekening mee houdt

• De flexibiliteit van het bedrijf om mee te 

 kunnen buigen met mogelijke veranderingen 

in de omgeving

• De wijze waarop het bestuur, het manage-

ment en de werknemers zich voorbereiden op 

 mogelijke veranderingen

12. Over dit verslag
Op welke wijze is het jaarverslag tot stand geko-

men? Op basis van welke richtlijnen voor verslag-

geving? Over welk deel van de organisatie gaat 

het verslag? En wie zijn hier allemaal bij betrokken 

geweest? Dit staat allemaal in een gedeelte ‘over 

dit verslag’. Delen daarvan, bijvoorbeeld een ver-

klarende woordenlijst of een GRI-tabel, worden 

vaak als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. 

Elementen die in dit gedeelte vallen zijn:

• Reikwijdte en afbakening

• Samenhang

• Verslaggevingsproces

• Contactinformatie 

• Colofon

• GRI-tabel

• Verklarende woordenlijst tgthr

Hulp nodig bij jouw jaarver-

slag? Neem contact op met de 

Duurzaamheidsrapporteurs:

duurzaamheidsrapporteurs.nl

Kijk voor meer informatie over 

verslaggeving op de website:

bit.ly/2fFHADw

Bekijk de wettelijke voorschrif-

ten uit art. 391, BW 2:

bit.ly/2flBsmP
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