
Het duurzaamheidsverslag of 

MVO Jaarverslag

Een kijkje in de keuken van de uitgebreide 

versie van het milieujaarverslag
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Even voorstellen

Elk jaarverslag dient te starten met een voorstel-rondje: 

Over welke organisatie gaat dit verslag?

Menno Kuiper

Specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen

Gestart in 2004 met ING in de samenleving

Sinds 2008 help ik als zelfstandige multinationals met hun 

strategische communicatie over MVO

Wekelijks blog op www.MVOptimist.nl
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Status van MVO jaarverslag in Nederland
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Voorspelling MVOplossingen:

Er verschijnen over het jaargang 2013

200 jaarverslagen met aandacht voor MVO



Transparantiebenchmark

Trend 1: Rapportages zijn 

extreem uitgebreid. 

Koploper DSM is 99,5% 

transparant

Trend 2: Geïntegreerde 

rapportage, financieel en 

MVO

Trend 3: MVO Rapportage is 

de standaard in het 

bedrijfsleven, overheid 

haakt aan.
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De GRI Richtlijnen

In 2013 is G4, de vierde generatie richtlijn gelanceerd 

in Amsterdam

GRI kan gebruikt worden als een “bibliotheek” met 

indicatoren waaruit geput kan worden:
Economische Winst en omzet, Markten, Inkopen

Milieu Materialen, Energie, Water, Biodiversiteit, Afval

Werk Diversiteit, Opleidingen, Veiligheid, Tevredenheid

Mensenrechten Discriminatie, Kinderarbeid, gedwongen arbeid

Samenleving Corruptie, Goede doelen
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Wat verwacht de rapportage richtlijn?

Materialiteit: Organisaties rapporteren over 

onderwerpen waar de organisatie impact heeft op 

Mensen – Klanten, Personeel, Omwonenden 

Milieu

Ondernemerschap op de langere termijn;

Holistische benadering: In optima forma wordt over 

ieder onderwerp over de 3 componenten 

gerapporteerd
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Een voorbeeld, om people en panet en 

profit te integreren in het verhaal.

Het is gebleken dat het voor onze zorginstelling, waarin 

constant nieuwe patiënten binnen komen en herstelde 

patiënten de organisatie verlaten, onmogelijk is om 

precies zoveel maaltijden te maken als nodig zijn. Toch 

is het voor het ons onacceptabel om dit kostbare 

voedsel te accepteren als afval. Onze oplossing is om de 

niet verspreide maaltijden dagelijks af te leveren bij de 

Voedselbank. Dit kost ons jaarlijks € #.### en #.### liter 

diesel, maar wij vinden dat een goede investering in de 

maatschappij waar wij deel van uitmaken.
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Wat verwacht de rapportage richtlijn?

Relevantie: Organisaties rapporteren over 

onderwerpen die er toe doen. 

Onderwerpen die belanghebbenden beïnvloeden in de 

beslissingen die ze nemen.
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Relevantie is er in soorten en maten

Omvang Risico
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Verbeterkansen voor zorginstellingen

Vanuit het perspectief van het

MVO Jaarverslag
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Advies van MVOplossingen 1

Stel je netjes voor. 

Jouw instelling is toch niet zomaar een ziekenhuis:

Hoe verhoudt de instelling zich tot de concurrenten in de 

regio?

Wat zijn de specialiteiten?

Is er een speciale functie voor het zorggebied?

Is er een bijzondere doelgroep?

Met wie werk je samen?
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Prima introductie

Maar is dit echt 

onderscheidend?

Prate hja frysk tsjin 

Beppe yn it sikehûs?
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Advies van MVOplossingen 2

Een goed verslag verleidt de lezer om een kwartier te 

investeren in jouw verslag. 

Zorg daarom dat de lezer:

In 30 seconden weet wie je bent

In 1 oogopslag ziet wat je prioriteiten zijn

Snel kan navigeren naar de details van het onderwerp van 

zijn/haar interesse
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In 1 oogopslag: De prioriteiten van OLVG
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Advies van MVOplossingen 3

Een goed verslag is leesbaar voor het grote publiek

Vermijdt jargon, daar hebben externe stakeholders echt 

last van.

Lees het verslag hardop voor aan je ouders of kinderen… 

En luister naar hun commentaar!
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Ik raak hiervan de weg kwijt
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Dit komt uit een verslag uit de top-3 van MVOplossingen



Advies van MVOplossingen 4

Een goed verslag is helder over haar prioriteiten

Introduceer een lijst met kerncijfers.

Laat het management vertellen wat hij de komende jaren 

wil bereiken. Waar je hem op af mag rekenen.
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MVO is ook: Goed zorgen voor je patiënt
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Dit is wat veel wat Essent ons voorschotelt, 

maar wel een totaalbeeld in 1 oogopslag
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Doelstellingen, met streefdatums die 

verschillen per doel
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Een goed verslag ontsluiert de identiteit van 

de organisatie

Verantwoording afleggen is niet genoeg…

in het communicatietijdperk
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