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Woord vooraf 
 
Dit jaarverslagonderzoek is de 21e in een reeks die professor Sicco Santema in 1994 met zijn 
adviesbureau Scenter is gestart. In 2012 mocht ik, mede namens Hogeschool Leiden, het stokje 
overnemen. Tegelijk dient het jaarverslagonderzoek sinds 2012 ter ondersteuning van de jury van 
de FD Henri Sijthoff Prijs, sinds 1953 de prijs voor in Nederland genoteerde ondernemingen met de 
beste financiële verslaggeving. De idee is dat de FD Sijthoff Prijs baat heeft bij de beproefde en 
gekwantificeerde analyse zoals die door Scenter is ontwikkeld. Met Santema ben ik verheugd een 
bijdrage te mogen leveren aan een prijs die inzicht in het bedrijfsleven bevordert, in de overtuiging 
dat alle belanghebbenden daar beter van kunnen worden: 
1. Organisaties kunnen leren van elkaar en van de feedback in deze rapportage  
2. Docenten en studenten in communicatie hebben met deze rapportage (en verwijzingen) 

         materiaal om verbetersuggesties voor communicatiemanagement te ontwikkelen 
3. Analisten, journalisten, beleggers en andere kritische lezers van bedrijfsinformatie  

         hebben een aanvullend ijkpunt voor hun beoordeling 
 

 
Dit jaarverslagonderzoek is de vierde en laatste die op basis van de laatstelijk in 2010 door Scenter 
herijkte methodologie is uitgevoerd (zie paragraaf 3, methode en criteria, voor details). Volgend 
jaar zal het jaarverslagonderzoek overgaan op een methode die enerzijds nog steeds focust op het 
communiceren van strategie, anderzijds meer aandacht geeft aan de prangende thema’s die elke 
bestuurskamer parten spelen, zoals door Hogeschool Leiden en Trompenaars-Hampden Turner 
samengevat in het volgtijdelijk kwaliteitsmodel (zie paragraaf 5). Deze editie geeft al een 
doorkijkje naar deze bredere blik in paragraaf 5. Omdat dit verslag daarmee ook een specifieke 
manier van kijken afsluit is er ook iets meer reden om terug te kijken naar de voornaamste trends 
in de afgelopen vier jaar, na te lezen in paragraaf 4. 
 
Verder wijken de inleiding, de verantwoording en de beschrijving van methode en criteria 
nauwelijks af van de afgelopen drie jaar. Daarmee volgt deze rapportage nog eenmaal de 
gewoonte van de meeste beursgenoteerde organisaties om in de jaarverslaggeving een consistente 
betooglijn te handhaven. Communicatie is immers voor een belangrijk deel… herhaling. 
 
 
Leiden, 19 oktober 2015 
 
Piet Hein Coebergh 
hsleiden.nl/lectoraten/pr-en-social-media/lector  
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Transparantie: kans of bedreiging? 
 
Hoe open moet een organisatie zijn naar de omgeving? Onderzoek naar deze vraag, beschreven als 
Grenzen aan transparantie (Coebergh & Cohen, 2009) wijst uit dat ervaringsdeskundigen (in 
Nederland) uit onder andere politiek, wetenschap, journalistiek, overheid en bedrijfsleven zeer 
verschillend denken over de ontwikkeling en betekenis van transparantie. Volledige transparantie 
bestaat niet; je kan nooit alles tegelijk weten en communiceren. Dit is ook niet wenselijk: 
transparantie gaat immers over de essentie van een zaak, niet over alle beschikbare informatie. 
Omgekeerd is ook volledig afwezige transparantie onhaalbaar – geen communicatie is immers ook 
een vorm van communicatie. Voor- en tegenstanders van transparantie zoeken het optimum 
ergens tussen deze twee uitersten, maar er is weinig consensus over waar het optimum ligt. De 
verschillende percepties hierover zijn vaak terug te voeren tot het thema vertrouwen. 
 
Over wat “goede” of “transparante” verslaggeving is, bestaan grote verschillen van mening tussen 
belanghebbenden als accountants, analisten, toezichthouders, bestuurders, aandeelhouders, 
wetenschappers, politici en journalisten. Wereldwijd. Slechts een van de mondiale dilemma’s in 
verslaglegging betreft het kiezen tussen een rule-based versus een principle-based benadering. 
Ofwel: hoe gedetailleerd moet verslaggeving zijn? Het is onmogelijk om de wereld in regels te 
vangen, zoals de rule-based benadering nastreeft. Het mooie van de principle-based benadering is 
dat het principe (denk aan: “Goed Huisvaderschap”) de regels in zich draagt, terwijl regels geen 
principe in zich dragen. Europa is cultureel goed gepositioneerd om een brug te slaan tussen de 
Angelsaksische rule-based, regel- en tekstgedreven benadering en de Aziatische principle-based, 
uitzondering- en contextgedreven benadering. De kracht zit wellicht in de combinatie. Feit is dat 
verslaggeving wereldwijd convergeert naar internationale standaarden. Voldoen aan de 
International Financial Reporting Standards, met 2.500 pagina’s regels, is evenwel geen sinecure, 
maar gelukkig minder dramatisch dan voldoen aan de 25.000 pagina’s US GAAP, de 
accountancyvoorschriften in de VS. Je ziet ook dat bedrijven enorme getallen regels gewoon 
negeren en hun eigen plan trekken, in plaats van te focussen op de doelstellingen en principes van 
de regelgeving. 
 
Deze eeuw heeft al een grote hoeveelheid nieuwe wet- en regelgeving geleverd die voor 
bestuurders en toezichthouders van ondernemingen verstrekkende gevolgen heeft, zoals de 
Internationale Financiële Rapportage Standaarden (IFRS), de Sarbanes-Oxley-Act in de VS, 
Turnbull in het Verenigd Koninkrijk en de code-Tabaksblat in Nederland. Hierin is bijvoorbeeld 
voorgeschreven dat bestuurders verantwoording dienen af te leggen over het gevoerde 
(risico)beleid. Door de invoering van IFRS voor beursgenoteerde ondernemingen is de 
voorgeschreven transparantie fors toegenomen. Kenmerkend voor IFRS is een hogere mate van 
uniformiteit in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, het zichtbaar maken van 
‘verborgen’ positieve en negatieve waarden en zeer uitgebreide toelichtinginformatie. IFRS is zo 
complex dat bedrijven doorgaans een reeks specialisten nodig hebben om tot een goede invulling 
te komen. Voor bestuurders en voor commissarissen betekent dit dat zij in deze kennis moeten 
investeren om hun taak goed uit te kunnen oefenen. 
 
Voor- en nadelen van transparante verslaggeving 
Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat ondernemingen baat hebben bij 
(financieel) transparante verslaggeving (overzichten zijn te vinden bij o.a. Leuz & Verrecchia, 
2000; Healy & Palepu, 2001; Coebergh, 2011). Stakeholder theorie en agency theorie verklaren de 
empirisch vaak bewezen stelling dat (financiële, terugkijkende) transparante ondernemingen 
makkelijker geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt en dus kredietwaardiger zijn (gemeten als de 
cost of capital), makkelijker hun aandeel verhandelen (gemeten als de liquiditeit van het aandeel) 
en een stabielere beurskoers hebben (gemeten als de volatiliteit van het aandeel). Recent 
onderzoek naar het effect van transparantie in het communiceren van bedrijfsstrategie leert dat 
transparante ondernemingen behalve een betere liquiditeit van het aandeel ook een betere 
bedrijfsreputatie genieten. Over de kosten van transparantie bestaat veel onzekerheid. Ondanks 
deze veronderstelde voordelen zijn bedrijven niet allemaal even transparant. De directe kosten 
lijken verwaarloosbaar, dus wat houdt ze tegen? De wetenschap gist naar de redenen. Een 
verklaring is dat de toekomst zo onvoorspelbaar is dat het onzinnig is om specifieke keuzes te 
maken. De meest gehoorde verklaring is dat ondernemingen liever hun kaarten aan de borst 
houden en concurrenten (of toezichthouders, vakbonden, belangenorganisatie en andere 
stakeholders) niet onnodig wijs maken. Deze zorg is mooi verwoord in de klare taal die jaarlijks in 
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het jaarverslag van Sligro te vinden is: “Wij vinden het nu nog te vroeg om de concrete invulling 
van die vragen al breed te delen, want die is nog niet op alle terreinen volledig uitgewerkt. 
Bovendien willen we de concurrentie niet sneller wijs maken dan nodig is.” (Sligro, jaarverslag 
2013). 
 
Een andere verklaring is dat veel bedrijven misschien helemaal geen idee hebben waar ze naar toe 
moeten. De meeste bedrijven lijken een balans te zoeken tussen de voor- en nadelen van 
transparantie door: 

1. de juridisch vereiste informatie te leveren,  
2. de bedrijfsgevoelige informatie achter te houden (denk aan het geheime recept van Coca 

Cola of het concept van de iPhone voordat die wereldkundig werd gemaakt) en  
3. de toegevoegde waarde van het bedrijf voor de samenleving (met name de 

aandeelhouderswaarde) te promoten. 
 
Transparantie van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland 
In landen met een lage culturele context zoals Nederland, waar het dus meer gaat om de directe 
expressie dan om de samenhang met de omgeving, is transparantie – internationaal gezien – een 
geaccepteerde norm. Toch wijst onderzoek uit dat ondernemingen ook hier niet scheutig zijn met 
strategische informatie. Maar weinig bedrijven durven concrete informatie te geven over wat ze – 
controleerbaar - wilden en willen bereiken. Ook zijn bedrijven zeer preuts over hun mogelijke 
zwaktes en ogenschijnlijk naïef in het beschrijven van risico’s. Eerder onderzoek wees dat al uit 
(Santema & Van de Rijt, 2001; Vergoossen & De Bos, 2005) en voorliggende analyse bevestigt dit 
beeld.  
 
Onderzoek naar communicatie over strategie door de 70 grootste in Nederland genoteerde 
ondernemingen over de periode 2003-2008 liet zien dat vijf factoren van significante invloed zijn 
op de mate waarin beursgenoteerde ondernemingen open zijn over hun strategie (Coebergh, 
2011). 

1. De branche: zo was de bouwsector in Nederland lange tijd minder transparant dan de 
financiële sector - al zegt dat niets over de inhoud van de strategie.  

2. Winstgevendheid- die drukt de openheid: hoe beter het gaat, hoe geslotener het bedrijf .  
3. Noteringen aan meerdere beurzen maken bedrijven transparanter.  
4. Hoe groter de marktkapitalisatie is, hoe opener het bedrijf is over de strategie. Promotie 

naar de AEX betekent dus investeren in corporate communicatie en investor relations.  
5. Hoe langer het bedrijf genoteerd is, hoe transparanter het bedrijf is over de toekomst. 

 
Geen significante relatie is gevonden voor de omzet van het bedrijf, de mate waarin een bedrijf 
beleend is (leverage) en de verhandelbaarheid (free float) van beursgenoteerde ondernemingen.  
 
Samengevat: Transparantie draagt aantoonbaar bij aan succes, maar biedt geen garantie. Er zijn 
transparante bedrijven die slecht presteren – de strategie of de uitvoering daarvan hoeft immers 
niet goed te zijn – en er zijn gesloten bedrijven die goed presteren. Of bedrijven veranderen van 
inzicht. Zo schreef de CEO van Shell in het jaarverslag over 2012: “I expect our strength in 
integrated gas projects will be one of the drivers of our earnings and cash flow in the coming 
decades.” Maar in de Financial Times van 7 oktober 2013 erkende dezelfde CEO, die inmiddels zijn 
aftreden had aangekondigd, dat vooral de investeringen in veel (schalie)gasprojecten een grote 
teleurstelling blijken. Transparantie is dus geen panacee, maar in de regel wel een teken van 
kracht en zelfvertrouwen. Omgekeerd roepen gesloten bedrijven veel vragen en zelfs wantrouwen 
op; onbekend maakt onbemind. Zo roepen sommige jaarverslagen de vraag op wat het 
achterliggende bedrijf aan de beurs doet, terwijl andere jaarverslagen juist inspireren door het  
ondernemerschap en enthousiasme dat ze uitstralen. 
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Verantwoording van het onderzoek 
 
In 2015 heeft Piet Hein Coebergh, Lector PR & Social Media aan Hogeschool Leiden, voor het vierde 
achtereenvolgende jaar het Jaarverslagenonderzoek uitgevoerd. Het doel is om empirisch 
onderbouwd inzicht te krijgen in de mate waarin (beursgenoteerde) ondernemingen in Nederland 
communiceren over hun strategie. De analyse levert een bijdrage aan het debat over de 
toegevoegde waarde van transparantie voor het bedrijfsleven en belanghebbenden. De 
methodologie is ontwikkeld in 1993 door prof.mr.dr.ir. Sicco Santema vanuit Scenter consultants. 
Scenter heeft dit jaarverslagenonderzoek sinds 1994 zeventien achtereenvolgende jaren uitgevoerd 
en publiek gepresenteerd. Met ingang van 2012 heeft Piet Hein Coebergh dit onderzoek van 
Scenter overgenomen.. 
 
In 2012 heeft Scenter zich als bureau geherpositioneerd en de methodologie en onderliggende 
database ter beschikking gesteld aan Piet Hein Coebergh, die zijn lectoraat combineert met 
advieswerk vanuit Coebergh Communicatie & PR waar hij sinds 2002 partner is. Eerder werkte 
Coebergh al met Scenter samen door de transparantiebenchmark van Scenter te koppelen aan 
financieel-economisch succes van de geanalyseerde ondernemingen. In 2011 promoveerde Piet 
Hein aan de Universiteit van Bradford op oorzaken en gevolgen van het communiceren van 
strategie in jaarverslagen, MVO-verslagen, websites en persberichten van de 70 grootste 
beursgenoteerde bedrijven in Nederland over de periode 2003-2008. Hiervoor werd de door 
Scenter ontwikkelde methode benut. De dissertatie “Voluntary Disclosure of Corporate Strategy: 
Determinants and Outcomes-An Empirical Study into the Risks and Payoffs of Communicating 
Corporate Strategy” toont aan dat bedrijven die meer communiceren over hun strategie een 
significant betere liquiditeit van hun aandeel hebben plus een significant betere corporate reputatie 
dan bedrijven die minder over hun strategie communiceren.  
 
Er is in Nederland in de loop der jaren een aantal nationale (jaarlijkse) onderzoeken ontwikkeld 
naar gepubliceerde beleidsverantwoording van organisaties. De oudste, en bekendste, jaarlijkse 
analyse van ondernemingsverslaggeving is de FD Henri Sijthoff Prijs. Sinds 1954 reikt een jury 
deze prijs uit na beoordeling van de verslaggeving van nagenoeg alle in Nederland genoteerde 
ondernemingen. Sinds 2002 weegt de jury daarbij de analyse mee van adviesbureau Jungle Minds 
die de online verslaggeving van genoteerde bedrijven beoordeelt. Met ingang van 2012 vormt de 
jaarverslagen-analyse zoals die door Scenter is ontwikkeld ook een beoordelingsbron voor de jury 
van de Sijthoff Prijs. Daarmee wint de prijs aan gekwantificeerde en wetenschappelijke 
onderbouwing. 
 
Na de Sijthoff Prijs die nu versterkt wordt met de Scenter-jaarverslaganalyse zijn verder de 
volgende rankings ontstaan: 

• De F.G. Kordes-Trofee (Deloitte), voor Jaarverslaggeving in de publieke sector (sinds 1995) 
• De Transparantiebenchmark (EZ), voor verantwoording van MVO-beleid (sinds 2003) 
• De Transparantprijs (PwC), voor verslaggeving van charitatieve instellingen (sinds 2004) 
• Het Glazen Huis, voor de meest transparante woningcorporatie (2006-2011)  
• De Prix de Mazars, die de informatiewaarde van verslaggeving door genoteerde 

ondernemingen beoordeelde (2008-2011). 
 
Alle genoemde onderzoeken betreffen jaarverslagen, met dien verstande dat de Sijthoff Prijs, de 
Transparantiebenchmark (en voorheen ook de Prix de Mazars) ook websites analyseren. De Sijthoff 
Prijs analyseert bovendien ook (een selectie van de) persberichten. De Transparantiebenchmark 
kijkt alleen naar MVO-jaarverslagen, niet naar algemene jaarverslagen. De meeste jaarverslagen 
bevatten inmiddels een nagenoeg complete MVO-verslaggeving, invulling gevend aan de trend om 
“integrated reporting” te realiseren. Van genoemde rankings zijn alleen de Scenter-methodologie 
en de Transparantiebenchmark niet gebaseerd op de mening en expertise van juryleden of 
geënquêteerden maar op basis van een gedetailleerde en geobjectiveerde (en gepubliceerde) set 
beoordelingscriteria, zodat de analyse eenvoudig repliceerbaar is. Meer hierover op  
fd.nl/events/henri-sijthoff-prijs. 
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Methode en criteria 
 
De door Scenter ontwikkelde analyse is sinds de ontwikkeling en eerste realisatie in 1994 enkele 
malen aangepast aan nieuwe inzichten, voor het laatst in 2010. Deze aanpak is vanaf 2012 
voortgezet, waarbij de selectie van te analyseren bedrijven is beperkt tot alle ondernemingen die 
bij het FD op 2 januari 2015 vermeld stonden als genoteerd in Amsterdam en die op 31 juli 2015 
nog steeds genoteerd waren. Pennystocks zoals Imtech zijn buiten beschouwing gelaten. 
De classificering in AEX, AMX, Ascx en overig smallcap is aangehouden zoals die was in januari 
2015. Er is geen onderscheid gemaakt tussen jaarverslagen in de Nederlandse of Engelse taal. 
 
Het Jaarverslagenonderzoek meet transparantie van beleid in jaarverslagen van Nederlandse 
ondernemingen. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op de kennis en ervaring van consultants 
en deskundigen op dit gebied van de adviesbureaus Coebergh Communicatie & PR 
(www.coebergh.nl) en Scenter (www.scenter.nl). De criteria zijn gebaseerd op de opinie van de 
doelgroepen van het jaarverslag, zoals analisten, financiële pers en aandeelhouders. De criteria 
gaan uit van “intentie, resultaat, evaluatie en toekomst”. Vragen die daarbij spelen zijn: 

• Wat wilde een organisatie bereiken (intentie)?  
• Wat heeft zij werkelijk bereikt (resultaat)?  
• Legt de organisatie uit hoe het verschil tussen intentie en resultaat tot stand is gekomen 

(evaluatie)?  
• Wat heeft dit voor gevolgen voor de intenties voor het volgende boekjaar of periode 

(toekomst)?  
• Welke strategische koers is hiervoor uitgezet en hoe is en wordt daar vorm aan gegeven? 

Deze vragen zijn vertaald naar onderstaande 7 criteria die hierna per criterium nader staan 
toegelicht: 
 
Criterium Punten 

1. Bedrijfsprofiel 
Wordt in het jaarverslag een algemeen beeld geschetst van de onderneming?       6 

2. Strategische Doelstellingen 
Welke doelstellingen op ondernemingsniveau had de onderneming aan het begin 
van het boekjaar? Wat zijn de resultaten? Waar streeft de onderneming de 
volgende periode naar?  

   30 

3. SWOT-analyse en Uitdagingen 
Is in het jaarverslag een SWOT-analyse opgenomen? Welke uitdagingen zijn er 
aan de hand van deze analyse geformuleerd? 

   20 

4. Ondernemingsstrategie 
Welke strategie volgde de onderneming tijdens het boekjaar? Welke strategie 
volgt zij de volgende periode? In hoeverre houdt de strategie verband met 
doelstellingen voor de volgende jaren? 

   16 

5. Business Units en Strategische Doelstellingen 
In hoeverre dragen bedrijfsonderdelen bij aan het behalen van strategische 
doelen? Vermeldt de onderneming het verband tussen bedrijfsonderdelen en 
intenties voor de komende periode? 

   12 

6. Actieplannen in het boekjaar 
Welke concrete acties zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het behalen van 
strategische doelen? 

     6 

7. Actieplannen volgend jaar 
Welke concrete acties zullen volgend jaar uitgevoerd worden ter ondersteuning 
van het behalen van strategische doelen? 

   10 

Totaal aantal haalbare punten  100 
 
De score van een jaarverslag is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door 10. De score loopt 
daarmee van 0 tot 10. Wanneer bedrijven een gelijk aantal punten halen wordt het bedrijf met de 
laagste marktkapitalisatie hoger in de ranglijst geplaatst omdat de relatieve prestatie groter is; hoe 
groter de marktkapitalisatie, hoe groter de druk om transparant te zijn. Als bedrijven dan nog 
gelijk eindigen wordt, vanuit dezelfde redenatie, het bedrijf met de laagste omzet (in 2014) hoger 
in de ranglijst geplaatst.  
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Criterium 1: Bedrijfsprofiel 
Het bedrijfsprofiel schetst een algemeen beeld van de onderneming. In deze omschrijving komen 
idealiter de volgende elementen aan de orde: 
• welke klantbehoefte lost de onderneming in, waartoe de onderneming bestaat (missie); 
• waar de onderneming wil staan in de toekomst, wat zij wil zijn (visie); 
• de structuur van de onderneming, met bijvoorbeeld een organogram; 
• producten en/of diensten die de onderneming aanbiedt; 
• een omschrijving van de klanten die de onderneming bedient. 

N.B.: Over de definities van missie en visie bestaan verschillende ideeën; tijdens de beoordeling 
wordt hier rekening mee gehouden. 

Beoordeling 
Per element dat is beschreven in het jaarverslag wordt 1 punt toegekend. Een zesde punt kan 
verdiend worden door middel van een overzichtelijke weergave. 
 

Criterium: Bedrijfsprofiel 

Aantal 
toegekende 
punten 
Nee Ja 

Is in het 
jaarverslag 
beschreven… 

… welke klantbehoefte de onderneming inlost? 0 1 

… waar de onderneming wil staan in de toekomst 
(visie)? 0 1 

… hoe de organisatiestructuur van de onderneming 
eruit ziet? 0 1 

… welke producten en/of diensten de onderneming 
aanbiedt? 0 1 

… welke klanten de onderneming bedient? 0 1 

Zijn de beschreven elementen overzichtelijk weergegeven? 0 1 
Totaal aantal haalbare punten 6 

Nadere toelichting 
‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld een 
tabel, een opsomming of goed onderscheidbare paragrafen. Ook houdt dit in dat de elementen op 
een logische plaats in het jaarverslag staan en niet te ver van elkaar verspreid. Dit is verder 
onafhankelijk van het totaal aantal elementen dat in het jaarverslag is opgenomen. 
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Criterium 2: Strategische Doelstellingen  
De Strategische Doelstellingen van een onderneming beschrijven wat de onderneming wil bereiken 
op ondernemingsniveau. Idealiter beschrijft de onderneming deze doelen in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin, waarbij wordt vermeld ‘hoeveel’ en ‘wanneer’. De transparantie van beleid in het 
jaarverslag neemt toe indien de onderneming duidelijk kan maken welke doelen het beleid dient en 
hoe dit gemeten wordt, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Beoordeling 
Bij het criterium Strategische Doelen worden de volgende elementen gemeten: 
• de kwalitatieve formulering van de te bereiken doelstelling tijdens het boekjaar (intentie); 
• de kwantitatieve formulering van de te bereiken doelstelling tijdens het boekjaar (intentie); 
• wat het resultaat was van de inspanningen om het doel te bereiken tijdens het boekjaar 

(resultaat); 
• wat de verklaring is voor het verschil tussen kwantitatieve intentie en resultaat (evaluatie); 
• wat de gekwantificeerde doelstelling geworden is voor de periode na het boekjaar (toekomst); 
• en of al deze onderdelen overzichtelijk zijn beschreven. 

Criterium: Strategische 
Doelstellingen 

Aantal punten toegekend 

Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doel 4 Overzich- 
telijk 

Onderdeel: Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Kwalitatieve formulering 
voor boekjaar 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Kwantitatieve 
formulering voor 
boekjaar 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Kwantitatief resultaat 
tijdens boekjaar op 
geformuleerde doelen 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Evaluatie verschil tussen 
kwantitatieve doelen en 
kwantitatieve resultaat 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Kwalitatieve formulering 
periode na boekjaar met 
uitleg 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Kwantitatieve 
formulering periode na 
boekjaar met uitleg 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Aantal te behalen punten               6               6                6               6              6 

Totaal aantal haalbare punten                                   
30 

 
Voor ieder element kan een punt worden gescoord. De maximale score (30 punten) wordt bereikt 
bij 4 of meer beschreven doelen. Per element van de Strategische Doelstellingen wordt ook een 
punt toegekend als het element bij de vermelde Strategische Doelstellingen overzichtelijk is 
weergegeven. 

Nadere toelichting 
- Een doelstelling dient ten eerste op ondernemingsniveau te zijn geformuleerd. Deze wordt als 

Strategische Doelstelling beoordeeld als de kwalitatieve formulering ervan in het jaarverslag is 
opgenomen. Met andere woorden, zonder kwalitatieve formulering is een doelstelling geen 
Strategische Doelstelling. Een louter kwantitatieve formulering zonder kwalitatieve tegenhanger 
krijgt geen punten toebedeeld. 
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- Kwantitatieve formuleringen en resultaten dienen voorzien te zijn van de aanduidingen ‘hoeveel’ 
en ‘wanneer’ (SMART). 

- Voor het element ‘evaluatie’ worden de toelichtingen van verschillen beoordeeld van 
doelstellingen waarvan zowel de kwantitatieve formulering als het resultaat vermeld zijn. 

- MVO-gerelateerde doelstellingen worden ook als Strategische Doelstelling beoordeeld indien in 
het jaarverslag duidelijk is gemaakt dat de MVO-doelstelling in kwestie (of het MVO-beleid) een 
onderdeel is van het ondernemingsbeleid. Een MVO-doelstelling waarvan het verband met het 
ondernemingsbeleid niet expliciet is benoemd, wordt niet als Strategische Doelstelling 
beoordeeld. 

- ‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 
een tabel, een opsomming of goed onderscheidbare (en consistente) paragrafen. Het gaat hier 
om de onderdelen van Strategische Doelstellingen an sich. 
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Criterium 3: SWOT-analyse en Uitdagingen  
De beschrijving van een SWOT-analyse geeft een overzicht van de Strengths, Weaknesses, 
Opportunities en Threats van de onderneming. Hieruit vloeien Uitdagingen voort. De Uitdagingen 
zijn een directe vertaling van de SWOT naar de bedrijfsvoering. De Uitdagingen geven aan hoe een 
organisatie haar sterktes en zwaktes zal aanwenden om kansen te benutten en bedreigingen te 
minimaliseren.  
Als voorbeelden: de Uitdagingen geven aan hoe de onderneming: 
• Een sterkte gaat gebruiken om een kans te benutten; 
• Een sterkte gaat gebruiken om een bedreiging af te wenden; 
• Van een zwakte een sterkte wil maken om daarmee een kans te benutten; 
• Een zwakte wil keren om een bedreiging af te wenden. 
	  
‘Uitdagingen’ komen vaak voor in jaarverslagen. Dat wil niet zeggen dat er dan ook wordt gescoord 
op dit criterium. Het bovenstaande geeft al aan dat een Uitdaging een link tussen beschreven 
SWOT-elementen bevat. Voor de formulering van een Uitdaging houden wij de systematiek aan 
zoals beschreven in het boek Marketingplanning (zie ook www.marketingplanning.com). 
Uitdagingen horen tweedimensionaal en van binnen naar buiten te zijn geformuleerd. De 
transparantie van beleid in het jaarverslag neemt toe indien de onderneming haar keuzes en beleid 
kan verduidelijk aan de hand van Strategische Analyses. 

Beoordeling 
Alleen expliciet beschreven elementen worden beoordeeld. Per SWOT-element dat in het 
jaarverslag beschreven is kan 3 punten worden verdiend. Bij vermelding van 1 tot 3 attributen per 
element wordt 1 punt toegekend. Als 4 of meer van deze attributen van een element zijn 
opgenomen, worden 2 punten toegekend. Indien een element op overzichtelijke wijze in het 
jaarverslag is opgenomen, wordt een extra punt gescoord. 
 
 

Criterium: SWOT-analyse 

Aantal toegekende punten 
Aantal attributen per element in 
het jaarverslag Overzichtelijk 

Geen 1-3 4 of 
meer Nee Ja 

SWOT-element 

Strenghts 0 1 2 0 1 
Weaknesses 0 1 2 0 1 
Opportunities 0 1 2 0 1 
Threats 0 1 2 0 1 

 Totaal aantal haalbare punten 12 
 
 
Per Uitdaging die in het jaarverslag beschreven is, kan 2 punten worden verdiend: 1 punt voor een 
tweedimensionale Uitdaging, een tweede punt als de Uitdaging volledig volgens de methode is 
beschreven. Een onderneming behaalt het maximale aantal punten als 4 Uitdagingen volledig 
volgens de methode zijn geformuleerd. 
 
 
Criterium: 
Uitdagingen 

 Aantal toegekende punten 

Hoe zijn de Uitdagingen 
geformuleerd? Eendimensionaal Volgens de methode 

Uitdaging 1 0 2 
Uitdaging 2 0 2 
Uitdaging 3 0 2 
Uitdaging 4 0 2 
    Totaal aantal haalbare punten 8 
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Nadere toelichting 
- ‘Expliciet’ in dit criterium heeft betrekking tot de herkenbaarheid: hiermee wordt bedoeld dat 

een element, attribuut of omstandigheid als zodanig direct herkenbaar is door bijvoorbeeld haar 
formulering of een duidelijke tussenkop. ‘Impliciet’ betekent dat de beschrijving van een 
element, attribuut of omstandigheid enige herleiding en/of interpretatie behoeft om als zodanig 
beschouwd te worden. 

- Vaak is bij de rapportage over risico’s op impliciete wijze gebruik gemaakt van diverse SWOT-
elementen. Een aparte paragraaf over SWOT-elementen geeft de SWOT-analyse een duidelijke 
plek in het jaarverslag. De inhoud van de risicoparagraaf wordt om deze reden dan ook niet als 
bron voor rapportage over SWOT-elementen beschouwd.  

- ‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 
een tabel, een opsomming of goed onderscheidbare (en consistente) paragrafen. 

- Om Uitdagingen te formuleren zijn SWOT-elementen noodzakelijk. Uitdagingen die niet zijn 
gebaseerd op gerapporteerde SWOT-elementen worden niet als Uitdagingen beoordeeld. 
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Criterium 4: Ondernemingsstrategie 
De Ondernemingsstrategie is een vertaling van de Strategische Doelstellingen naar een plan voor 
de organisatie in zijn geheel. Deze voorgaande criteria geven aan waar een organisatie wil zijn in 
de toekomst. De Ondernemingsstrategie is een beschrijving van het pad om deze positie te 
bereiken. Hoe gaat een onderneming het beleid ten uitvoer brengen? De transparantie van beleid 
in het jaarverslag neemt toe indien de onderneming haar strategische koers van het boekjaar en 
de volgende periode toelicht. 

Beoordeling 
Voor de beoordeling op dit criterium wordt voornamelijk gekeken naar rapportage over de 
Ondernemingsstrategie voor de komende periode. Des te meer de strategie verband houdt met de 
doelen voor de komende periode (zoals beoordeeld bij het criterium Strategische Doelstellingen), 
des te meer punten worden toegekend. Indien een verband op overzichtelijke wijze in het 
jaarverslag is opgenomen, wordt een extra punt gescoord. 
 
Criterium: 
Ondernemingsstrategie 

Aantal toegekende punten 

 Nee Ja 
Is de Ondernemingsstrategie voor het boekjaar beschreven?  0 2 
Is er een verband met de Strategische Doelstellingen voor het 
boekjaar (intentie boekjaar)? 0 2 

Bestaat er een verband 
tussen de 
Ondernemingsstrategie en de 
Strategische Doelstellingen 
voor het volgende boekjaar? 

Nee 
Alleen met de 
kwalitatieve 
formulering 

Met de 
kwantitatieve 
formulering 

Overzichte-
lijk 

Nee Ja 
Strategische doelstelling 1 0 1 2 0 1 
Strategische doelstelling 2 0 1 2 0 1 
Strategische doelstelling 3 0 1 2 0 1 
Strategische doelstelling 4 0 1 2 0 1 
Totaal aantal haalbare punten 16 

Nadere toelichting 
- De score wat betreft het verband tussen Strategische Doelstellingen voor het volgende boekjaar 

en de Ondernemingsstrategie is een oplopende schaal: of er bestaat geen verband (geen punt), 
of er is een verband tussen de strategie en de kwalitatieve formulering van de doelstelling (1 
punt), of er is een verband met de kwantitatieve formulering (2 punten). 

- ‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 
een tabel, een opsomming of goed onderscheidbare (en consistente) paragrafen.
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Criterium 5: Business Units en Strategische Doelstellingen  
Business Units (BU’s, ook wel bedrijfsonderdelen of bedrijfseenheden), zijn duidelijk 
onderscheidbare onderdelen binnen een onderneming op grond van producten die zij produceren of 
markten die zij bedienen. Voor de beoordeling van de informatie over bedrijfsonderdelen wordt de 
verdeling aangehouden zoals in het jaarverslag vermeld, of dit nu een groepsgewijze, regionale of 
functionele verdeling betreft. De transparantie van beleid in het jaarverslag neemt toe indien de 
onderneming toelicht op welke manier haar bedrijfsonderdelen bijdragen aan Strategische 
Doelstellingen voor de volgende periode. 

Beoordeling 
Bij dit criterium wordt gekeken naar de rapportage over de bijdragen van Business Units aan 
Strategische Doelstellingen voor de volgende periode (toekomst). Als uit de rapportage expliciet 
duidelijk wordt dat het beleid van één of meerdere bedrijfsonderdelen in relatie staat tot een 
kwalitatieve formulering van een Strategische Doelstelling voor de volgende periode, wordt 
daarvoor 1 punt toegekend. Bij een relatie met de kwantitatieve formulering wordt 3 punten 
toegekend. Daarmee komt het totaal aantal haalbare punten bij dit criterium neer op 12.  
 

Criterium: Business Units 
en Strategische 
Doelstellingen 

Aantal toegekende punten 
Verband tussen Business Units en Strategische 
Doelstelling 
Geen Kwalitatief Kwantitatief 

Strategische Doelstelling 1 0 1 3 
Strategische Doelstelling 2 0 1 3 
Strategische Doelstelling 3 0 1 3 
Strategische Doelstelling 4 0 1 3 
Totaal aantal haalbare punten 12 

Nadere toelichting 
- De score wat betreft het verband tussen Strategische Doelstellingen voor het volgende 

boekjaar en de Business Units is een oplopende schaal: of er bestaat geen verband (geen 
punt), of er is een verband tussen de beschrijving van de bedrijfsonderdelen en de kwalitatieve 
formulering van de doelstelling (1 punt), of er is een verband met de kwantitatieve formulering 
(3 punten). 
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Criterium 6: Actieplannen tijdens boekjaar 
Actieplannen zijn concrete acties die zijn uitgevoerd aan de hand van de ondernemingsstrategie. 
De plannen dienen ondersteunend te zijn aan de Strategische Doelstellingen. Het is een uitwerking 
van de strategie naar concrete activiteiten tijdens het boekjaar. 

Beoordeling 
Per actieplan dat is beschreven in het jaarverslag wordt 1 punt toegekend, met een maximum van 
4 punten. Twee extra punten kunnen worden verdiend als de beschreven actieplannen op 
overzichtelijke wijze zijn weergegeven.  
 

Criterium: Actieplannen tijdens boekjaar 

Aantal toegekende punten 

Geen 
verband 

Verband met kwalitatieve 
en/of kwantitatieve 
formulering 

Actieplan komend boekjaar 1 0 1 
Actieplan komend boekjaar 2 0 1 
Actieplan komend boekjaar 3 0 1 
Actieplan komend boekjaar 4 0 1 
Zijn de actieplannen overzichtelijk 
weergegeven? 

Nee Ja 
0 2 

Totaal aantal haalbare punten 6 

Nadere toelichting 
- Voor actieplannen geldt dat in de rapportage hierover het verband met (elementen van) 

Strategische Doelstellingen van het boekjaar (en/of voorgaande periode) herleidbaar moet zijn. 
- ‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 

een tabel, een opsomming of goed onderscheidbare paragrafen. 
- Actieplannen moeten ook een verband hebben met de Strategische Doelstellingen.  
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Criterium 7: Actieplannen komende boekjaar 
Actieplannen zijn concrete acties die zijn uitgevoerd aan de hand van de ondernemingsstrategie. 
De plannen dienen ondersteunend te zijn aan de Strategische Doelstellingen. Het is een uitwerking 
van de strategie naar concrete activiteiten voor het komende boekjaar. 

Beoordeling 
Per actieplan in het jaarverslag worden 2 punten toegekend, met een maximum van 8 punten. 1 
punt voor een actieplan dat herleidbaar is tot de kwalitatieve formulering van een doelstelling voor 
het komende jaar, 2 punten voor een actieplan dat herleidbaar is tot de kwantitatieve formulering 
van een doelstelling voor het komende jaar. Twee extra punten kunnen verdiend worden indien de 
beschreven actieplannen op overzichtelijke wijze zijn weergegeven. 
 

Criterium: Actieplannen komende 
boekjaar 

Aantal toegekende punten 

Geen 
verband 

Alleen met 
kwalitatieve 
formulering 

Verband met 
kwantitatieve 
formulering 

Actieplan komend boekjaar 1 0 1 2 
Actieplan komend boekjaar 2 0 1 2 
Actieplan komend boekjaar 3 0 1 2 
Actieplan komend boekjaar 4 0 1 2 
Zijn de actieplannen overzichtelijk 
weergegeven? 

Nee Ja 
0 2 

Totaal aantal haalbare punten 10 

Nadere toelichting 
- Voor actieplannen geldt dat in de rapportage hierover het verband met de Strategische 

Doelstellingen voor het komende boekjaar (of periode, element ‘toekomst’) herleidbaar moet 
zijn. 

- De score wat betreft Actieplannen voor het komende boekjaar is een oplopende schaal: of er 
bestaat geen verband (geen punt), of er is een verband tussen een actieplan en de kwalitatieve 
formulering van de doelstelling (1 punt), of er is een verband met de kwantitatieve formulering 
(2 punten). 

- ‘Overzichtelijk’ in dit criterium heeft een visuele betekenis: hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 
een tabel, een opsomming of goed onderscheidbare paragrafen. 

- Actieplannen moeten ook een verband hebben met de Strategische Doelstellingen. 
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Resultaten 2012-2015 
 
Omdat deze editie van het jaarverslagenonderzoek een reeks afsluit van vier jaargangen die zijn 
uitgevoerd door het Lectoraat PR & Social Media aan Hogeschool Leiden conform de in 2010door 
Scenter herijkte methodologie (zoals beschreven in paragraaf 3) is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de resultaten van dit jaar in perspectief te plaatsen van de bevindingen van afgelopen 
jaren als van het prisma van de komende jaren. 
 
Dat is als volgt opgesteld: 
 
• Analyse uit 2012 en de huidige status 
• Analyse uit 2013 en de huidige status 
• Analyse uit 2014 en de huidige status 
• Beoordelingen jaarverslagen 2014 
• Top 10 in de afgelopen 10 jaar 
 
Daarna volgt een “Beeld van de toekomst” waarin bevindingen uit 2015 in een breder en 
toekomstig perspectief zijn geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 

	   18	  

Analyse uit 2012 en de huidige status 
 
2012 2015 
Alle jaarverslagen zijn online 
verkrijgbaar. 

Online jaarverslagen krijgen mondjesmaat meer online 
leesfuncties (bladeren, doorklikken). Er is nog weinig 
crosschannel (Akzo Nobel verwijst naar Layar, voor wie dat nog 
gebruikt). Leuk: "Social networking since 1864" (Heineken). 
Openingsregel van KPN, ooit een telefoonbedrijf, is: "People like 
to be online wherever they are." 
 

Largecap (AEX) heeft rond de 
300 pagina’s nodig, smallcap 
rond de 120. 

Het aantal benodigde bladzijden lijkt (gelukkig voor eenieder) 
niet te groeien – ondanks “integrated reporting”. Ook omdat 
(gelukkig voor eenieder)  beeld steeds meer woorden vervangt. 
 

Sporadisch nog opmerkelijke 
taalfouten. 

Dit euvel is nagenoeg verdwenen; hulde aan de spellingscheck en 
eindredacteuren. 
 

Nauwelijks digital 
storytelling (online bewegend 
beeld). 

Nog steeds niet doorgebroken: maar de huidige doorbraak van 
infographics is veelbelovend. Hier liggen veel kansen voor 
organisaties. 
 

Het kwalitatieve deel van het 
jaarverslag neemt inmiddels 
ca. De helft in beslag. 

Steeds meer ondernemingen bieden het kwalitatieve deel (dus 
zonder de jaarrekening) apart aan, vaak als “strategic report / 
review”. 
 

Artistieke uitspattingen zijn 
uitzonderlijk, maar incidenteel 
nog aanwezig. 
 

Vrijmoedige vormgeving, zoals wel gebruikelijk bij o.a. 
Unit4agresso, is geheel van de beurs verdwenen. 

Foto’s van bestuurders 
vertonen vooral mannen in 
pak. 

Nog steeds veel (oudere, blanke) mannen in pak (met das), vaak 
vriendelijk glimlachend, al dan niet om de vele loze woorden over 
diversiteit. 
 

Crisistaal, al dan niet met 
verwijzing naar “de politiek”. 

De crisis (“what crisis?” schrijft de CEO Hydratec) is nagenoeg 
verdwenen als issue. 
 

Platitudes, met name in de 
missie (zie bijvoorbeeld: 
cmorse.org/missiongen/ ) 

Nog steeds durven veel ondernemingen zich niet onderscheidend 
te profileren. Vele voorbeelden zijn in deze reeks 
jaarverslagonderzoeken geregistreerd. Maar er is hoop: het lijkt 
alsof er allengs minder open deuren worden ingetrapt. 
 

Veel organisaties laten graag 
zien hoe duurzaam ze zijn. 

De MVO-paragrafen zijn continu hartverwarmend – voor wie ze 
wil geloven. 
 

Bijna geen organisaties hebben 
zwaktes; organisaties hebben 
wel allemaal risico’s. 

Dat is gebleven, behalve een dappere groep van zeer Hollandse 
ondernemingen die met een SWOT-analyse durven te benoemen 
waar ze minder sterk in zijn. 
 

 
 
Zie voor meer informatie: Jaarverslagenonderzoek 2012 
(hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-
media/jaarverslagenonderzoek2012.pdf).  
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Analyse uit 2013 en de huidige status 
 
2013 2015 
De opkomst van de stakeholder. Dertig jaar na de presentatie van Freeman’s ‘stakeholder 

theory” houden de meeste ondenemingen rekening met 
meer belanghebbenden dat alleen de “shareholder”, maar 
ongeveer 30% gelooft het wel en richt zich gewoon op de 
“dear shareholder”. 
 

De opkomst van de infographics. Dat is in de jaarverslaggeving over 2014 de overwinning van 
de infographics geworden, zie ook paragraaf 5. 
 

De stropdas leek uit. Maar die is weer helemaal terug. 
 

Meer externe bevestiging 
gezocht. 

Nog steeds halen bedrijven externe instanties aan wanneer 
daaruit relevante erkenning blijkt (zo maakte Ten Cate 
melding van hun topscores in dit jaarverslagenonderzoek!) 
maar het is over de hele linie beperkt en weinig consistent. 
 

Vier soorten ambitie  
(zie afbeelding hieronder): 

Die zijn gebleven. Een uitvoerige analyse en  beschrijving is 
te vinden in het jaarverslagonderzoek 2013 en 2014. 
 

 

 
 
 
Zie voor meer informatie: Jaarverslagenonderzoek 2013  
(hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-
media/jaarverslagenonderzoek2013.pdf). 
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Analyse uit 2014 en de huidige status 
 
2014 2015 
Gezucht in het peloton over de 
“verplichting” meer vrouwen in het 
bestuur te hebben. 

Dit schiet nog steeds nauwelijks op, al is er sprake van (nog 
net waarneembare) vooruitgang (zie ook 
tias.edu/dossiers/detail/female-board-index). Afrader: foto’s 
met alleen mannen in pak en elders in het jaarverslag vrome 
woorden over diversiteit. Voorbeelden te over. 
 

Pogingen tot storytelling, door 
(namaak) interviews en casuïstiek. 

Over smaak valt niet te twisten maar de vraag rijst voor wie 
nepinterviews en propagandistische voorbeelden bedoeld 
zijn. 
 

Buzzwords worden steeds 
vanzelfsprekender. 

Nog iets sterker geworden, zie ook de wordcloud hieronder, 
hetgeen best kan helpen om echte onderwerpen aan te 
snijden, want “je moet er toch wat mee”. Nieuwste 
buzzword (uit  
jaarverslag Neways): “Smartnership”. De vraag is denkbaar 
of dit woord een grote toekomst heeft.  
 

 
 

 
 

Bovenstaande woorden staan in veel, soms de meeste jaarverslagen van beursgenoteerde 
ondernemingen in Nederland. Ze zijn, of lijken, betekenisvol maar nadere bestudering laat tamelijk 

consequent zien dat de interpretatie per onderneming sterk uiteen kan lopen. 
 
 
Zie voor meer informatie: Jaarverslagenonderzoek 2014 
(hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-
media/jaarverslagenonderzoek2014.pdf).   
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Beoordelingen jaarverslagen 2014 
1 TKH  82  
2 Ten Cate  81  
3 Van Lanschot  77  
4 KPN  74  
5 Reesink  73  
6 ING  72  
7 Ballast Nedam  68  
8 DSM  66  
9 Binck Bank  64  

10 Akzo Nobel  63  
11 PostNL  62  
12 Nutreco  61  
13 Kendrion  61  
14 Brunel  60  
15 Ahold  59  
16 Fugro  57  
17 Ordina  57  
18 Randstad  54  
19 Gemalto  53  
20 Heineken  53  
21 Unilever  53  
22 Arcadis  52  
23 BAM Groep  52  
24 USG People  52  
25 NN Groep  52  
26 Sligro  51  
27 Philips  48  
28 KasBank  48  
29 Vopak  47  
30 Grontmij  47  
31 Ageas  45  
32 OCI  43  
33 Aalberts Industries  42  
34 Heijmans  41  
35 Unibail-Rodamco  40  
36 VastNed  38  
37 AEGON  37  
38 Neways  37  
39 Wessanen  37  
40 Delta Lloyd  35  
41 Boskalis Westminster  35  
42 Nieuwe Steen  35  
43 SBM Offshore  33  
44 ASM International  33  
45 Accell  31  
46 Telegraaf (TMG)  31  
47 Corbion  30  
48 Royal Dutch Shell  29  
49 Wereldhave  28  
50 Macintosh  28  

 

51 DOCdata  27  
52 Ajax  27  
53 Wolters Kluwer  26  
54 Air-France-KLM  26  
55 BESI (BE semiconductor)  26  
56 Snowworld  26  
57 AMG  25  
58 Stern Groep  25  
59 Aperam  24  
60 CTAC  24  
61 Tie (Kinetix) Holding  24  
62 DPA Flexgroup  23  
63 ASM Lithography  22  
64 Reed Elsevier  21  
65 Tom Tom  20  
66 Fagron  19  
67 Beter Bed  19  
68 Brill  19  
69 Crown Van Gelder  19  
70 Holland Colours  19  
71 Atrium Real Estate  19  
72 Probiodrug  19  
73 Galapagos  18  
74 Hydratec Industries  18  
75 Royal Delft / Porceleyne Fles  18  
76 Eurocommercial Properties  17  
77 Batenburg beheer / techniek  17  
78 Groothandelsgebouwen  17  
79 Oranjewoud  17  
80 RotoSmeets Group  17  
81 Esperite  16  
82 ICT  16  
83 Hunter Douglas  16  
84 TNT Express  15  
85 Nedap  15  
86 Acomo  14  
87 Novisource  14  
88 Arcelor Mittal  13  
89 IMCD Group  9  
90 Value8  9  
91 AND  7  
92 Bever Holding  5  
93 Eurocastle Investment  5  
94 Pershing square holdings  5  
95 Corio  3  
96 HAL Trust Units  2  
97 Lavide holding (Qurius)  2  
98 Royal Bank of Scotland  2  
99 Altice  1  
00 MTY Holdings  1  
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Top 10 in de afgelopen 10 jaar (*): 
 
# 2006 

(over 
2005) 

2007 
(over 
2006) 

2008 
(over 
2007) 

2009 
(over 
2008) 

2010 
(over 
2009) 

2011 
(over 
2010) 

2012 
(over 
2011) 

2013 
(over 
2012) 

2014 
(over 
2013) 

2015 
(over 
2014) 

1 DSM Imtech Imtech Ten 
Cate 

SNS 
Reaal 

Mediq Akzo 
Nobel 

Ten 
Cate 

Ten 
Cate 

TKH 

2 Unit4 
Agresso 

Delta 
Lloyd 

SNS 
Reaal 

Imtech Mediq SNS 
Reaal 

Ten 
Cate 

Arcadis Fugro Ten 
Cate 

3 Fugro Fortis Delta 
Lloyd 

Unit4 
Agresso 

Imtech Ballast 
Nedam 

Imtech Binck 
Bank 

Van 
Lan-
schot 

Van 
Lan-
schot 

4 Ten Cate Ten 
Cate 

Fortis Arcadis Binck 
Bank 

Imtech Arcadis DSM Nutreco KPN 

5 Delta 
Lloyd 

Draka Arcadis Delta 
Lloyd 

Unit4 
Agresso 

Arcadis SNS 
Reaal 

Akzo 
Nobel 

Binck 
Bank 

Reesink 

6 Imtech DSM Unit4 
Agresso 

Mediq Arcadis DSM Mediq Ballast 
Nedam 

TKH ING 

7 Stork Arcadis Draka SNS 
Reaal 

Nutreco Unit4 
Agresso 

DSM Mediq DSM Ballast 
Nedam 

8 Philips Fugro Mediq Philips Wessa-
nen 

Vopak Binck 
Bank 

Nutreco Ballast 
Nedam 

DSM 

9 SNS 
Reaal 

Unibail 
Rodam

-co 

Philips Fugro Ballast 
Nedam 

Delta 
Lloyd 

Delta 
Lloyd 

TKH ING Binck 
Bank 

10 Ballast 
Nedam 

Stork Smit 
Interna-
tionale 

DSM ING ING Ballast 
Nedam 

ING USG 
People 

Akzo 
Nobel 

 
(*) Let wel:  
• de jaarverslagonderzoeken vanaf 2012 namen alle beursgenoteerde bedrijven in beschouwing; de edities 

daarvoor niet altijd. 
• Bij gelijke beoordeling geldt: kleinere fondsen presteren dan beter, omdat ze minder druk hebben om 

transparant te zijn. 
 
 
Wat valt op in het bezien van de meest transparante genoteerde ondernemingen in Nederland 
zoals hierboven weergegeven: 
 
1. Veel winnaars van weleer zijn ten onder gegaan (SNS Reaal, Imtech, Fortis), in zwaar weer 

gekomen (Delta Lloyd, BAM, Ballast Nedam, Fugro) of via de zijdeur verdwenen (Mediq, Stork, 
Unit4Agresso, Draka). Dit bevestigt de idee dat het communiceren van strategie geen garantie 
voor succes is.  
 

2. Een aantal ondernemingen is al 10 jaar consistent en bovengemiddeld transparant terwijl ze in 
hun industrie redelijk tot goed presteren, in alfabetische volgorde: Akzo Nobel, Arcadis, Binck 
Bank, DSM, ING, Nutreco, Ten Cate, TKH, Van Lanschot. Dit bevestigt de idee dat 
transparantie geen belemmering voor succes hoeft te zijn, veeleer een teken van kracht. 
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Beeld van de toekomst 
 
Het buzzword in jaarverslaggeving is, vooral in accountantskringen, integrated reporting 
(of varianten daarop, zoals True Value reporting). Dat wil zoveel zeggen als: ruime 
openheid over alles wat relevant is voor de bedrijfsvoering. Voor degelijker (en droger) 
omschrijvingen, zie o.a. en.wikipedia.org/wiki/Integrated_reporting en  
integratedreporting.org/.  
 
Nou zijn accountants doorgaand sterk in tellen, maar minder sterk in vertellen. Omdat een 
jaarverslag nu eenmaal naast bewijskracht ook gaat om overtuigingskracht, met een 
vleugje verleiding, volgt hieronder een aanbeveling voor ondernemingen die hun 
oplossingen voor de uitdagingen van de bestuurskamer willen delen met hun 
belanghebbenden: 
 
 

Waarover spreekt men in de bestuurskamer? 
 
Daar heeft een team docenten van Hogeschool Leiden met Trompenaars-Hampden Turner 
onderzoek naar gedaan (Trompenaars et al., 2014), hetgeen modelmatig de volgende 
samenvatting opleverde (Coebergh, 2015): 
 

 
 
 
 
Dit jaarverslagenonderzoek gaat ervan uit dat organisaties belang hebben bij het 
communiceren van de strategie om met bovenstaande uitdagingen om te gaan (zie ook 
paragraaf 4). De komende paragraaf behandelt hoe dat in zijn werk kan gaan. 



	  

	  

 

	   24	  

Het communiceren van strategie 
 
Ondernemingen helpen zichzelf met hun belanghebbenden door te communiceren over 
hun strategie (Coebergh 2011, 2015). Dit vergt samenwerking tussen de leiding van de 
organisatie, verantwoordleijk voor strategisch management, en 
communicatieprofessionals, verantwoordelijk voor communicatiemanagement. De 
samenhang is hieronder verbeeld: 
 
 
 

 
 
   
 
De linkerhelft van bovenstaand model (Coebergh, 2015) betreft strategisch management: 
keuzes maken (of beter: reconciling, verzoening) inzake de belangrijkste dilemma’s waar 
elke organisatie voor staat. En vervolgens een vertaling maken naar een concrete visie, 
missie, strategie en implementatie (zie voor toelichting bijlage 4). Een aantal 
ondernemingen neemt in hun jaarverslaggeving over 2014 de lezer mee in dergelijke 
dilemma’s, zoals: KPN (heel sterk zelfs), Delta Lloyd, Bam en Heijmans (zoek eens het 
woord dilemma op in hun online jaarverslag). Dit getuigt van moed: hoeveel organisaties, 
of mensen die u in uw omgeving kent, durven u te vertellen voor welke dilemma’s zij 
staan en welke keuzes zij daarin maken? 
Vervolgens zorgt een communicatieprofessional door communicatiemanagement dat de 
(essentie van de) visie, missie, strategie en implementatie via een gepaste mix van paid, 
owned en earned media bij de juiste doelgroepen terceht komt.  
 
Het benoemen van een visie en missie voor een strategie raakt steeds meer ingeburgerd 
in de (Nederlandse) jaarverslaggeving. Wat een visie of missie is wordt evenwel nogal 
verschillend geïnterpreteerd. Sommige ondernemingen benoemen in hun visie vooral hun 
eigen ambitie, waardoor  hun visie al snel moeilijk van de ambitie en/of missie te 
onderscheiden is. Logischer lijkt het om de visie te laten slaan op de (veranderende) 
omgeving, en de missie op de gewenste positie van de organisatie in die omgeving. De 
strategie betreft het plan om de missie te realiseren. Ondernemingen die het (in 2015) 
helder langs die lijnen benoemen zijn bijvoorbeeld Ordina en Reesink. 
 
Meer over het communiceren van strategie is te lezen in bijlage 4. 
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Communicatie per strategisch vraagstuk 
 

Thema en urls voor 
communicatieprofessionals 

 Kenmerkend voor 2015: 

 
 
Duurzaamheid 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
1-sustainability 
reputationinstitute.com/rese
arch/CSR-RepTrak  

• csrhub.com/  
transparantiebenchmark.nl/  

• corporateknights.com/report
s/global-100/  

• sustainability-indices.com/ 
• mvonederland.nl/  
• duurzaamaandeel.nl/  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Veel details over bespaarde 
hoeveelheden water, plastic, CI2 
en wat dies meer zij. Onduidelijk 
is in hoeverre dat een verdienste 
is die respect zou moeten 
afdwingen, daarvoor dienen 
diverse (concurrerende) 
rankings.  

• Aandacht voor (dialoog met) 
stakeholders wint terrein.  

• Ook zeer populair inmiddels: de 
materiality matrix: impact van 
mogeijke gebeurtenissen op 
onderneming en omgeving. 

 
Innovatie & 
ondernemerschap 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
2-innovation-and-
entrepreneurship 

• innovation-awards.nl/  

 

 

 
 

• In toenemende mate getuigen 
organisaties van hun vermogen 
om te innoveren en vertonen ze 
stroomschema’s hoe ze dat voor 
elkaar krijgen. 

 
Strategie & positionering 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
3-strategy-and-positioning 

• En eerdere edities van dit 
jaarverslagenonderzoek. 

 
 

 

 
 

• Strategie-op-een-pagina is een 
hit! 

• De SWOT raakt uit zwang, 
behalve bij zeer Hollandse 
bedrijven in de medium grootte 
als Delta Lloyd, PostNL, Arcadis 
(meerdere zelfs!), Binck, TKH, 
Ten Cate, Vastned, Sligro, 
Ballast Nedam, Grontmij, 
Reesink, Van Lanschot en 
Snowworld 

Diversiteit & cultuur 
 
Zie ook:  
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
4-diversity-of-culture 

• tias.edu/dossiers/detail/fem
ale-board-index 

 

 

 
• Wat vooral opvalt is de 

discrepantie tussen de vrome 
woorden over diversiteit en de 
foto’s van directies en Raden 
van Commissarissen die minder 
diversiteit uitstralen. 
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Klanten 
Zie ook:  
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
5-customers 

 

 
• Behalve dat nagenoeg elke 

onderneming de klant centraal 
stelt (customer centricity is hot) 
communiceren ondernemingen 
nauwelijks of niet hoe ze dat 
doen. Sligro is (ook) daarin een 
moedige uitzondering. 

 
HRM 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
6-hrm 

• beste-werkgevers.nl/ 
 

 

 

 
• Weinig ondernemingen werken 

zonder integrity, respect, 
innovation, safety, transparency, 
excellence, ga maar door: 
hartstikke goed. Zie ook: 
communicatieonline.nl/nieuws/d
eze-enorme-cliches-kun-je-
maar-beter-vermijden-als-je-op-
zoek-bent-naar-kernwaarden  

Resultaten  & benchmarking 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
7-results-and-benchmarking 

• nevir.nl/dutch_ir_2015.html   

 
• Toenemende vermelding van de 

geografische spreiding, en 
omvang, van 
grootaandeelhouders (zie ook: 
volkskrant.nl/economie/dominan
te-aandeelhouder-heerst-in-de-
polder~a4160018/)  

 
Leiderschap & communicatie 
 
Zie ook: 
• hsleiden.nl/management-en-

bedrijf/modellen/hoofdstuk-
8-leadership-and-
communication 

• mt.nl/620/mt500 
• reputationinstitute.com/ 

 
 
 
 

 

 
• Het valt veel ondernemingen 

nog steeds niet mee om 
betekenisvol te communiceren. 
Illustratief is de opening van 
Neways: "Beste lezer, In het 
afgelopen jaar hebben we niet 
stilgezeten. We kijken terug op 
een jaar waarin we als gehele 
organisatie veel werk hebben 
verzet, zowel intern als extern." 
Niet echt clickbait. 

• ING presenteert dit goed: "We 
are in constant dialogue with 
stakeholders. If we are to offer 
relevant customer propositions 
we have to understand what 
they want and how they think." 
Maar helaas gaat het in de 
praktijk dan toch mis: 
ftm.nl/ing-trekt-big-data-plan-
terug/  
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Twee dominante indrukken jaarverslagen 2015 
 
Naast de hierboven genoemde actuele indrukken van eerder (2012, 2013, 2014) in deze 
reeks jaarverslagonderzoeken geregistreerde trends vallen twee belangrijke 
ontwikkelingen op in de jaarverskaggeving over 2014 van in Nederland genoteerde 
ondernemingen: 
1. Een toenemend zichtbare waterscheiding tussen ondernemingen die zich exclusief 

richten op de aandeelhouder dan wel op alle belanghebbenden. 
2. De doorbraak, zeg maar triomf, van de infographic, als belangrijke stap in de 

verslaggeving van woord naar beeld. 
Deze twee trends staan hieronder nader toegelicht. 
 
 

Gerichtheid op shareholder dan wel stakeholder 
 
Naast het onderscheid dat al in eerdere edities gesignaleerd is tussen de “transparanten, 
glossies, grijzen en zwijgzamen” (zie jaarverslagenonderzoek 2013 en 2014) tekent zich 
ook een scherpere afscheiding tussen de stakeholdergerichte versus shareholdergerichten 
ondernemingen: 
 
Shareholdergericht jaarverslag: 

 
• Gericht op de aandeelhouder 

 
• Weinig beeld(-materiaal, -vorming) 

 
 
• Focus op “harde” IR-onderwerpen 

(resultaten, risico’s) 
 

• Inhoudelijk beperkt transparant  
 

• Tick-box taal, compliance gericht 
 

• Voorbeelden: Altice, ASML, Arcelor 
Mittal, Corio, ReedElsevier, 
Aperam, AMG, IMCD Group, Shell: 
en andere ondernemingen met 
overwegend niet-Nederlandse 
directies 
 

• Typerend mission statement: “Our 
mission is to achieve long-term 
sustainable growth of 
shareholders’ value through 
consistent growth of earnings per 
share, allowing for continued high 
dividend pay-outs representing 
above market dividend returns.” 
(Acomo) 

Stakeholdergericht jaarverslag: 
 

• Gericht op alle belanghebbenden 
 

• Veel beeld(-materiaal, -vorming), o.a. door 
infographics en (relevante) fotografie 
 

• Focus op duurzaamheid en “softe” 
onderwerpen (People en Planet naast Profit) 
 

• Inhoudelijk bovengemiddeld transparant 
 

• Overwegend Nederlandse directie 
 

• Voorbeelden: KPN, Randstad, DSM, Unilever, 
Ten Cate, TKH, Ballast Nedam en andere 
ondernemingen met overwegend 
Nederlandse directies (met vaak blauw en 
groen in de huisstijl) 

 
 
• Typerend mission statement: "Niets 

inspireert en motiveert ons meer, elke dag 
opnieuw, dan te zorgen dat al onze klanten 
op een betaalbare wijze heerlijk, comfortabel 
en gezond kunnen slapen" (Beterbed) 
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Triomf van de infographics 
 
Eerdere edities van dit jaarverslagenonderzoek signaleerden al een voorzichtig 
toenemende mate van infographics (tekeningen met inhoud) in jaarverslagen van in 
Nederland genoteerde ondernemingen. De verslaglegging over 2014 laat echter een 
doorbraak zien: infographics als illustratie van voorname informatieoverdracht lijkt nu de 
norm. Ondernemingen kunnen, of willen, zich nu weer wat minder verstoppen in een wolk 
van woorden. Ook fotografie neemt in kwaliteit toe: ook een leek kan zien hoezeer beeld 
verschil kan maken als je kijkt naar jaarverslagen van pakweg tien of twintig jaar geleden. 
Dat is vooruitgang. De beelvormingskar wordt getrokken door de grote jongens: mooie 
plaatjes lijken alleen betaalbaar voor largecap (AEX) en enkele kleinere maar ambitieuze 
ondernemingen die zich daarmee willen meten. 
 
Om te begrijpen waar deze doorbraak vandaan kwam vroeg ik per mail een 
communicatiedirecteur van een van de (toonaangevende) ondernemingen die ook sinds dit 
jaar veel meer investeren in infographics, hoe het toch zo plots leek te komen. Waarop hij 
terugmailde: "Inderdaad, toeval bestaat niet. Vrees wel dat de echte aanleiding is dat 
niemand meer leest, behalve jij!" 
 
Ter illustratie volgen op de komende pagina’s infographics van uiteenlopende 
ondernemingen, verdeeld over de acht grote uitdagingen van elke onderneming (zoals 
benoemd in het eerder besproken volgtijdelijk kwaliteitsmodel). 
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Infographics over duurzaamheid: people en planet 

 

 
Levendige manier van ING om stakeholders 

in beeld te brengen. 

 
Een materialiteitsatrix, in dit geval van KPN: 

impact van verschillende zaken op de 
onderneming en de stakeholders 

 

 
Heldere uitleg van Unilever hoe ze hun ecological footprint verminderen. 
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Infographics over innovatie & ondernemerschap: stroomschema’s van 

kweekkamers 

 
Innovatie bij Unibail-Rodamco 

 

 
Innovatie bij Akzo-Nobel 
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Infographics over strategie & positionering: strategie-op-een-pagina! 

 

 
 

Ahold  
DSM 

 

 
ING 

 
Wessanen 

 

 
 

Ballast Nedam 

 

 
 

Nutreco 
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Infographics over diversiteit & cultuur: die zijn er niet, wel groepsfoto’s en 

woorden 
 

 
“We believe the composition of our 

workforce should reflect society and our 
customers.” 

ING 

 
 

“Diversity and gender are important drivers 
in the selection process.” 

Heineken 

 
“The Company believes in ‘strength in 

diversity’“ 
IMCD Group 

 

 
Unilever laat zien hoe het ook kan. 

 
“The company will strive to achieve an 

evenly balanced composition of the 
Management Board and the Supervisory 
Board in respect of – inter alia – gender.” 

Crown van Gelder 

 
“Kendrion attaches importance to the 
creation of diversity in nationalities, 

cultures and gender.” 
Kendrion 



	  

	  

 

	   33	  

 
Infographics over klanten: die zijn er weinig, ook al staat de klant overal centraal 

 
Unibail-Rodamco geeft mooi beeld van de markt 

 
 

 
Sligro durft zich te laten vergelijken 

 
 

 
En Sligro laat zien waarde te hechten aan tevreden klanten 
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Infographics over HRM: doorgaans even voorbeeldig als inwisselbaar 

 

 
Voor deze onderneming, Randstad, is HRM 

de core-business; dat schept wel 
vertrouwen als voorbeeld. 

 
Mooie woorden, maar ook overtuigende 

getallen van Unibail-Rodamco. 

 

 
 

 

 
 

Docdata maakt er wat moois van, elke onderneming kan het zo overnemen! 
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Infographics over benchmarking & resultaten: vorm vinden voor droge materie 

 

 
De meeste jaarverslagen openen met de belangrijkste resultaten, steeds vaker leuk 

vormgegeven, zoals hierboven door DPA. 
 

 
Zo benchmarkt Ageas intern de risico’s in diverse controlerende lagen. 

 
Voorbeeldige lijst KPI’s van Randstad. Nu nog wat leuke icoontjes erbij om het te 

verlevendigen. 
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Infographics over leiderschap en communicatie: richting geven en beeldvorming 

 

 

 

 

De CEO’s van Eurocommercial properties en Nieuwe Steen Investments zetten zich 
hierboven nogal stevig neer. Vraag voor communicatieprofessionals is: (wie) stoot dit af 

en (wie) trekt dit aan? 
 
 

 
 

 
BAM schermt in het eigen jaarverslag (linkerplaatje) met een welgevallige ranking inzake 
transparantie (niet zijnde dit jaarverslagenonderzoek) die niet bepaald overeen komt met 
publiciteit van de VEB (rechterplaatje). Voer voor communicatieprofessionals die identiteit 

en imago in overeenstemming proberen te brengen. 
 

  
 

ReedElsevier zegt (linkerplaatje) veel waarde te hechten aan bijdragen aan, en dialoog 
met, de samenleving, met “highest standards”. Tegelijk zijn al jarenlang de ruzies bekend 

met universiteiten over wat Elsevier verdient aan publieke (?!) wetenschap. Voer voor 
communicatieprofessionals die identiteit en imago in overeenstemming proberen te 

brengen. 
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BIJLAGEN 

 
 

Bijlage 1: Het Financieele Dagblad over het jaarverslagonderzoek 2012 
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Bijlage 2: Het Financieele Dagblad over het jaarverslagonderzoek 2013 
 11 november 2013 © Het Financieele Dagblad
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Bijlage 3: Het Financieele Dagblad over het jaarverslagonderzoek 2014 
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Bijlage 4: Toelichting op het communiceren van strategie 
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Bron: paragraaf 23.4 uit “De communicatieprofessional – Een inleiding tot theorie en 
praktijk van het beroepenveld” (Coebergh, 2015). 
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