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Het jaarverslag 
Achtergrondinformatie en tips voor het maken van een jaarverslag 
In een jaarverslag legt de bestuurder verantwoording af over het beleid van het afgelopen 
jaar, al dan niet met een financiële verantwoording. Het bevat een profiel van de organisatie, 
een visie van de directie en cijfers die betrekking hebben op het bedrijf. Het financiële 
gedeelte van een jaarverslag wordt �jaarrekening� genoemd. Grote organisaties brengen ook 
een sociaal jaarverslag en een jaarverslag van de ondernemingsraad uit. 
 
Doelgroepen 
Een jaarverslag is bestemd voor uiteenlopende doelgroepen, zoals aandeelhouders, banken, 
ondernemingsraad, personeel, vakbonden, collega-organisaties, concurrenten, klanten, 
overheden, actiegroepen en publiek. 
 
Een jaarverslag bevat de volgende elementen 

• Titel en naam van de organisatie 
• Inhoudsopgave 
• Voorwoord van de directeur van het bedrijf, ook wel management letter genoemd. 

Vaak wordt dit gedeelte door een �ghostwriter� geschreven 
• Koppen en tussenkoppen en kantlijnwoorden die de onderwerpen verdelen 
• Illustraties, waaronder diagrammen, schema�s en tabellen, alle met bijschrift 
• Dagtekening die aangeeft op welke datum het jaarverslag is vastgesteld 
• Ondertekening die laat zien wie verantwoordelijk is voor het jaarverslag 
• Colofon met informatie over uitgever, drukker, fotograaf, vormgever en 

tekstschrijver. 
 
Tips 

• Een jaarverslag is hèt visitekaartje van je bedrijf. Schakel daarom een goede 
tekstschrijver in die ervaring heeft met het schrijven van een jaarverslag en weet hoe 
hij alle partijen kan stimuleren om input te leveren. 

• Het schrijven van een jaarverslag neemt al gauw maanden in beslag. Begin op tijd! 
• Er zijn waarschijnlijk veel mensen in je bedrijf betrokken bij de inhoud van het 

jaarverslag. Overweeg in dat geval een werkgroep op te richten met mensen die 
kennis hebben van financiën, personeelsbeleid en communicatie. Leg goed vast wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 

• Een jaarverslag is een prima manier om je belangrijkste doelgroepen te vertellen wat 
je de komende tijd van plan bent. Gebruik ongeveer zestig procent van het verslag 
om naar de toekomst te kijken en veertig procent om terug te kijken. 

• Licht hier en daar interessante details uit, om het jaarverslag leesbaarder te maken. 
• Maak je jaarverslag onderscheidend in vormgeving of opzet. 
• Geef je onderneming een gezicht door foto�s van medewerkers op te nemen en door 

klanten aan het woord te laten. 
• Zet op een opvallende plaats je adresgegevens zodat je gemakkelijk te vinden bent. 
• Publiceer je alleen een brochure met kerncijfers over je bedrijf? Noem het dan geen 

jaarverslag; dat schept valse verwachtingen. Praat liever over 'facts and figures'. 
• Om de kosten te drukken, kun je minder exemplaren laten maken en uittreksels 

rondsturen. Werkelijk geïnteresseerden kunnen vervolgens het volledige jaarverslag 
aanvragen. Alleen belangrijke relaties stuur je direct het complete verslag. 

• Besteed aandacht aan de verzendlijst: kloppen alle adressen nog? 
• Wil je inzicht krijgen in jaarverslagen van andere bedrijven? Op www.jaarverslag.info 

vind je gratis jaarverslagen van alle Nederlandse beursgenoteerde organisaties. 
 
(Bron: Vincie van Gils, Vinca Communicatieadvies) 


