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W
as je laatste jaarverslag aan-

trekkelijk en interessant ge-

noeg? Wat vonden je lezers 

ervan? Met behulp van tien punten kun 

je je or-jaarverslag beoordelen en een 

rapportcijfer geven. De onderdelen 

waarop je niet scoort, zijn aandachts-

punten voor verbetering. Dat moet er-

toe leiden dat het volgende or-jaarver-

slag beter wordt!

OR Academy heeft de volgende 10 

punten op een rij gezet om je jaarver-

slag te beoordelen. Ieder onderdeel le-

vert een punt op. In totaal kun je dus 

een 10 halen. Bespreek met elkaar ieder 

punt. Zo kun je eenvoudig je jaarver-

slag evalueren. De punten zijn:

1. Is het duidelijk voor wie het jaarver-

slag is bedoeld?

2. Staat de lezer centraal?

3. Wordt de lezer persoonlijk aange-

sproken?

4. Nodigt de lay-out uit tot lezen?

5. Zijn er illustraties opgenomen?

6. Past het taalgebruik bij jouw doel-

groep?

7. Is de structuur helder?

8. Is het jaarverslag herkenbaar?

9. Is de achterban aanwezig in het jaar-

verslag?

10. Wordt het jaarverslag gepromoot? 

Deze tien punten worden afzonderlijk 

toegelicht. Kijk waar je niet goed 

scoort. Is alles in orde, dan hoef je niets 

extra’s te doen. Dat zal niet vaak voor-

komen. Kijk wat je kunt verbeteren. 

1. Is het duidelijk voor wie het 
jaarverslag is bedoeld?
Veel ondernemingsraden staan niet stil 

voor wie het jaarverslag is bedoeld. Ze 

denken dat het voor de or zelf is, maar 

dat hoeft niet zo te zijn. Het jaarverslag 

kan ook een pr-middel naar de achter-

ban zijn. Je laat dan zien wat je allemaal 

hebt gedaan en bereikt voor de achter-

ban. In dit artikel gaan we uit van deze 

doelstelling. Toch zijn er ook andere 

doelen mogelijk. Ook de bestuurder en 

toezichthouder krijgen het jaarverslag. 

Schrijf je het vooral voor hen dan zullen 

de toon en de accenten anders zijn dan 

als het een pr-middel is. Sommige on-

dernemingsraden gebruiken het jaar-

verslag als een archief. Dan zal je veel 

meer details opnemen, want je moet 

bijvoorbeeld terug kunnen lezen wat je 

wanneer precies hebt geadviseerd. Sta 

daarom vooraf stil voor wie je schrijft. 

2. Staat de lezer wel centraal?
Voordat je het jaarverslag gaat schrijven, 

bedenk je wat de kern is van wat je wilt 

zeggen. Maar ga niet zonder meer er-

vanuit dat wat de or interessant vindt 

om te vertellen, ook interessant is voor 

jouw lezers. Als je terugkijkt, wat zijn 

dan de punten die de medewerkers van 

het bedrijf direct aangaan? Je komt een 

opsomming tegen van wat de or heeft 

ontvangen. Is dit van belang? Schrijf 

voor de lezer en niet (alleen) voor jezelf. 

3. Wordt de lezer persoonlijk 
aangesproken?
Sommige jaarverslagen lijken meer op 

beleidsnotities. Het taalgebruik is offi-

cieel en afstandelijk. Maak de nieuws-

brief persoonlijker. Dan wordt het snel-

ler gelezen. Persoonlijk maken zit niet 

alleen in de schrijfstijl (‘je’ in plaats van 

‘u’ bijvoorbeeld), maar ook in het ge-

bruik van de namen van de or-leden. 

In sommige jaarverslagen worden 

or-leden met hun achternaam ge-

noemd, terwijl het noemen van een 

voornaam het verslag persoonlijker 

maakt. Je kunt de lezer ook recht-

streeks aanspreken. Vraag de lezer om 

feedback. Als er een enquête in het 

jaarverslag wordt genoemd dan kun je 

aangeven hoe de lezer aan de uitkom-

sten van de enquête kan komen.

4. Nodigt de lay-out uit tot  
lezen?
Ga ervan uit dat de achterban en de be-

stuurder weinig tijd hebben. Ze zien het 

jaarverslag en moeten geprikkeld wor-

den om het te lezen. Een opvallende 

vormgeving kan daarbij helpen. In een 

Binnenkort moet jouw ondernemingsraad 
weer een or-jaarverslag schrijven. Veel or’s 
pakken het verslag van vorig jaar erbij en 
maken daar een variant op. Je kunt ook 
eens wat kritischer kijken. 

Geef je jaarverslag 
een rapportcijfer

Tien punten om je or-jaarverslag op te pimpen
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Een oordeel van OR 
Academy
Je kunt je jaarverslag door OR Acade-

my laten beoordelen. Stuur het op 

naar info@or-academy.nl en je krijgt 

binnen een week een reactie!

paar seconden neemt iemand de beslis-

sing om verder te kijken of het jaarver-

slag weg te klikken of te leggen. Een 

goede kop helpt om lezers te trekken. 

Sta daarom stil bij de koppen: ze geven 

meestal de kern van het artikel weer. 

5. Zijn er illustraties?
Er zijn jaarverslagen die alleen maar uit 

tekst bestaan. De lezer is steeds meer op 

beelden gericht. Gebruik dus illustraties 

of filmpjes in je jaarverslag. Vermeld bij-

voorbeeld niet alleen de namen van de 

or-leden maar zet ook hun foto erbij. 

Met illustraties wordt het jaarverslag 

sneller ingekeken. Naast foto’s en car-

toons trekken ook cijfers de aandacht. 

Tussen de alinea’s door vallen cijfers en 

de grafieken op. Hierdoor wil de lezer 

sneller de achtergronden lezen.

6. Past het taalgebruik bij je 
doelgroep?
Om je lezers vast te houden, moet je 

aantrekkelijk en lezersgericht formule-

ren. Als je zinnen te lang zijn en te veel 

ambtelijke en afstandelijke taal bevat-

ten, haakt de lezer af. Maak je zinnen 

daarom niet te lang, niet meer dan zo’n 

15 woorden. Zet bij elkaar wat bij elkaar 

hoort, en beperk de lijdende vorm. 

Maak actieve zinnen (‘De or vergadert’ 

in plaats van ‘Er wordt vergaderd door 

de or’). Let ook op vakjargon. Een ‘artikel 

25-procedure’ zegt de achterban vaak 

niets.

7. Is de structuur helder?
De lezer heeft weinig tijd. Een vuistre-

gel is dat de lezer binnen 30 seconden 

de essentie van het jaarverslag moet 

hebben gezien. Zet daarom de belang-

rijkste dingen vooraan. Dus niet begin-

nen met alle wijzigingen in de or, maar 

noem de resultaten van de or op de 

eerste pagina’s.

8. Is het jaarverslag herkenbaar?
Een jaarverslag moet herkenbaar zijn 

als jaarverslag. Zet het boven elke pagi-

na in de kopregel of op het kaft. Geef 

ook de periode waarover het verslag 

gaat duidelijk weer. Je kunt het logo 

van de or erbij zetten. Iedereen weet 

dan dat het een uitgave van de onder-

nemingsraad is.

9. Is de achterban aanwezig in 
het jaarverslag?
De or is voor de achterban aan het 

werk geweest. Laat de achterban ook 

aan het woord door middel van korte 

interviews. Wat heeft de werkvloer af-

gelopen jaar gemerkt van de or? Als er 

een achterbanraadpleging is geweest 

dan kun je een paar uitspraken in het 

jaarverslag zetten. Hierdoor is het leu-

ker om te lezen. 

10. Wordt het jaarverslag vol-
doende gepromoot?
De promotie van het or-jaarverslag 

speelt ook een rol. Als je een vooraan-

kondiging maakt wanneer het jaarver-

slag zal verschijnen, dan zal de achter-

ban sneller kijken als het wordt 

verspreid.  Je kunt bij een digitaal ver-

slag meten hoe vaak hij is geopend. 

Stuur een reminder als je merkt dat het 

niet wordt gelezen. Zorg ervoor dat het 

jaarverslag te vinden is op intranet. Je 

kunt daar later weer naar verwijzen. 

Hierdoor gaat het meer leven onder de 

achterban.  
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Een voorbeeld van een jaarverslag met illustraties. 


