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1. Inleiding 
 
Uit de evaluatie van het jaarverslag 2016 is gebleken dat de gehanteerde opzet voor het 
verslag adequaat is. Daarom stellen we voor deze lijn bij het opstellen van het verslag 2017 
voort te zetten. De penvoering is in handen van één schrijver om ervoor te zorgen dat de 
tekst in één stijl wordt geschreven. 
 
Van de opzet van vorig jaar willen we de tekst/inhoud waar mogelijk verder verbeteren. Dat 
houdt in: korter, krachtiger, geen onnodige dubbelingen. Dit bevordert de leesbaarheid. Het 
is de ambitie om nog sterker over te brengen dat ABC een organisatie is met een duidelijke 
maatschappelijke functie. En dus mag er ook prominentere informatie in over 
marktontwikkelingen, meer ‘van buiten naar binnen’. Verder zal er meer gebruik gemaakt 
worden van aansprekende, informatieve (tussen)koppen. Hierdoor, en door kortere 
tekstblokken en het gebruik van kaders etc., ontstaat een verslag dat ook meer ‘zappend’ 
gelezen kan worden. Al met al is het doel om te komen tot een ‘journalistieker’ jaarverslag – 
vanzelfsprekend met zorgvuldige afweging van woordkeuze en formulering. 
 
Evenals in 2016 wordt gekozen voor uitsluitend digitale publicatie via de website. Naast de 
Nederlandse versie is (alleen in digitale uitvoering) ook een Engelse versie beschikbaar.  
 
De synopsis voor het verslag verantwoord beleggen wordt separaat opgesteld en 
aangeboden aan bestuurscommissies BB en CB in december. Omdat de verslagen via 
verschillende commissies lopen vindt vanuit het team communicatie van het ABC 
Bestuursbureau coördinatie plaats van beide producties.  
 
2. Uitwerking 
 
Inhoud jaarverslag 
Het jaarverslag kent een aantal wettelijk verplichte onderdelen:  

- Bestuursverslag  
- Medezeggenschap, verantwoording en toezicht 
- Jaarrekening 
- Risicoparagraaf 
- Overige gegevens 

 
Het bestuursverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde 
(financiële) beleid en de effecten daarvan, en om begrip en vertrouwen te vergroten. Het 
verstrekken van inzicht in de toegepaste evenwichtige belangenafweging maakt hier 
onderdeel van uit.  
 
De jaarrekening is een weergave van de financiële gevolgen van het gevoerde beleid in een 
balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichtingen daarop.  
 



De overige gegevens betreffen gebeurtenissen na balansdatum, statutaire winstverdeling, 
actuariële verklaring en de controleverklaring.  
 
Doelgroep van het jaarverslag 
De primaire doelgroep voor het jaarverslag zijn analisten, koepels, andere belanghebbenden 
en de media. Het betreft hier een relatief kleine groep. 
 
Vanzelfsprekend staan klanten centraal. Immers, dat is voor wie wij alles doen. 
Communicatie aan de diverse doelgroepen vindt op velerlei manieren plaats. Klanten 
worden het gehele jaar en ook rondom de publicatie(-datum) van het jaarverslag gericht 
bediend via de website, aparte publicaties, mailings en inzet van sociale media.  
 
Vorm van het jaarverslag 
Communicatie-uitingen (waaronder het jaarverslag) dienen te passen in het 
communicatiebeleid van ABC, met een passende tone of voice (zakelijk, nuchter en 
betrokken, niet afstandelijk!) en vormgeving conform de huisstijl. 
 
Opzet van het jaarverslag 
In grote lijnen komt de indeling van het jaarverslag 2016 overeen met die van vorig jaar; hier 
en daar wordt de volgorde in de hoofdstukken iets gewijzigd, om zo een logischer geheel te 
krijgen en dubbelingen te voorkomen.  
 
Een nadere uitwerking treft u aan in de bijlage. Daarin zijn per hoofdstuk de voorgestelde 
paragrafen en de daarin op te nemen elementen en onderwerpen benoemd, plus de globale 
hoofdboodschappen/strekking. 
 
Gewenste besluitvorming 
 
Graag uw instemming met: 

- voortzetting van de vorig jaar gemaakte keuzes ten aanzien van inhoud, doelgroep, 
vorm en opzet van het jaarverslag. 

- De voorgestelde hoofdstukindeling en de onderwerpen zoals deze in de outline zijn 
benoemd. 

 
Bijlage: Synopsis jaarverslag 2016  
 


