
HET JAARVERSLAG ALS PR-INSTRUMENT
Ondernemingen hebben diverse pr-middelen om zich 
te profileren. Denk aan persberichten en publiciteit 
via internet, dagblad, radio en televisie. Minder be-
kend is dat ook een jaarverslag zich uitstekend leent 
voor pr-doeleinden. Jammer, want juist een jaarver-
slag is een prima instrument om de organisatie te 
presenteren en haar doelgroepen te laten zien waarin 
deze zich onderscheidt. Bovendien heeft de organi-
satie de regie volledig in eigen hand, zoals vorm, 
inhoud, kernboodschap en wijze van distributie. 

Een jaarverslag gaat verder dan het afleggen van 
bestuurlijke en financiële verantwoording. Het is 

ook een beleidsdocument, voor zowel intern als 
extern gebruik. Door aandacht te schenken aan re-
levante marketing trends en sociaal maatschappe-
lijke ontwikkelingen, kan er bij de eigen medewer-
kers meer aandacht voor de toekomst ontstaan. 
Tevens kan het jaarverslag de betrokkenheid bij en 
begrip voor de organisatie van alle stakeholders 
vergroten. Verder is een jaarverslag uitstekend te 
gebruiken voor benchmarking ten opzichte van con-
currenten. Eigenlijk grijpt alles in elkaar, terwijl een 
modulaire opbouw de mogelijkheid biedt specifieke 
aandachtspunten te benadrukken, zie onderstaand 
plaatje:

1. Bestuur
– gezicht intern/extern

– leiderschap
– corporate governance

2. Profiel, strategie, beleid en doelstellingen
– waar staat organisa�e voor
– wat, wanneer, hoeveel bereiken
– helderheid scheppen over organisa�e

3. Financieel
– resultaten van beleid en uitvoering aantonen
– economische waarde

4. Marke�ng & Sales
– de proposi�e
– de betekenis van ‘klant’
– behoe�eninvulling (USP)

5. Human Resources
– aansprekend werkgeverschap

– werven, inspireren, behouden
– arbeidsmarkt

6. Overheid en publieke doelgroepen
– directe omgeving

7. MVO
– people, profit, planet

– social return on investment

Door bundeling van behaalde suc-
cessen op het gebied van geïnte-
greerde communicatie (van marketing 
communicatie tot arbeidsmarkt), 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, financiële analyses 
en waarderingen, human resources 
beleid en crea-tiviteit is een netwerk-
organisatie samengesteld van ervaren 
professionals. De combinatie van 
vaardig-heden leidt tot een even-
wichtig, transparant en bovenal goed 
leesbaar (on line) jaarverslag. Onze 
begeleiding bestrijkt het gebied van 
advisering op delen van het jaarver-
slag tot compleet projectleiderschap.
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