
 
 
 
 
 

Checklist voor een succesvol 
 Digitaal Jaarverslag 

 
 

Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die 
interactieve media inzetten binnen hun bedrijf of (overheids-) instelling.  
Copyright ICATT interactive media: de inhoud van deze checklist mag vrijelijk verspreid worden mits voorzien van 
bronvermelding. 
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D IGIT AA L  JAAR VER S LAG   

Ieder bedrijf en veel instellingen zijn verplicht om een jaarrekening te produceren. Dit bevat de 
kerngegevens van een onderneming of instelling en wordt jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. Een jaarverslag is echter veel meer dan een samenvatting van cijfers. Het is een moment 
om stil te staan bij de voortgang van de organisatie en een belangrijk moment om te communiceren 
met medewerkers en relaties. Het is daarmee een wezenlijk element van de corporate-communicatie.  
 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een financieel jaarverslag en een sociaal 
jaarverslag. Deze checklist is vooral gericht op een financieel jaarverslag, maar de meeste zaken zijn 
toe te passen op sociaal jaarverslag. Dit sociale jaarverslag is verplicht voor een organisatie met een 
ondernemingsraad. Meestal bevatten deze informatie over de plannen van het bedrijf in zoverre deze 
effect hebben op het personeelsbeleid. Een financieel jaarverslag kan deze informatie ook bevatten. 
 
De vraag is: wat wilt u bereiken met een jaarverslag en waarom zou u deze digitaal willen maken? 
Antwoorden op de eerste vraag zijn vaak: het informeren van relaties, het bijdragen aan een positief 
imago van het bedrijf en het bedrijf helder positioneren voor zowel relaties als personeel.  
Belangrijk hierbij is dat een jaarverslag een momentopname is en dat het ook een moment is dat u 
stilstaat bij ontwikkelingen en plannen. Het is echter wel een publicatie dat het hele jaar door voor uw 
relaties en medewerkers beschikbaar blijft of het nou digitaal is of niet. 
Maar waarom nou digitaal? Waarom op internet? Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken. 
Kosten:de productie en vooral de effectieve distributie van een papieren jaarverslag zijn hoog. 
Internet maakt dit zeker eenvoudiger. 
Bereik:veel meer mensen kunnen kennis nemen van een online jaarverslag.  
Transparantie: iedereen is in staat om snel inzage te krijgen in de informatie die het jaarverslag biedt.  
Mogelijkheden: het internet biedt veel meer mogelijkheden dan een papieren verslag.  
Redenen genoeg om de overweging te maken! En als u aan de slag wilt - in huis of in samenwerking 
met een partner - hebt u hierbij een handig checklist om het tot een succes te maken. 
 
Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding van uw digitaal jaarverslag. 
 
Michiel Klønhammer & collega’s bij ICATT interactive media 
Reacties: michiel.klonhammer@icatt.nl 
 
Wat hebt u nodig voordat u begint met een digitaal jaarverslag? 
- Globale strategie (bijvoorbeeld een marketing-plan, kanalenstrategie of een heldere briefing). 
- Inzicht in de mogelijkheden van te gebruiken systemen. 
- Globale planning van het project. 
Hoe werkt deze checklist? 
- Loop de punten door en vink deze af – dan weet u dat er aan is gedacht. 
- Vul onderdelen in die relevant voor u zijn. 
- Gebruik de ruimte aan de rechterkant voor een datum of initialen van de verantwoordelijke collega. 

mailto:michiel.klonhammer@icatt.nl
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GLOB AL E D OE LST E LL INGE N EN PL ANN ING  

Projectnaam: _________________________________________________ 
Start voorbereiding: _________________________________________________ 
Datum live-gang: _________________________________________________ 
Datum vervolg: _________________________________________________ 
Doelstellingen content: _________________________________________________ 
Welke doelpersonen? _________________________________________________ 
Categorisatie / segmentatie** _________________________________________________ 
Verwachte respons, resultaat: _________________________________________________ 
Geleerd van de vorige keer: _________________________________________________ 
Relatie met andere content / 
campagnes / projecten: 

 
_________________________________________________ 

* met doelpersonen bedoelen wij duidelijk omschreven voorbeeld-individuen. 
** met segmentatie bedoelen wij de verdeling van doelgroepen in subgroepen. 

ROL LEN  &  VE RANTW OORDEL IJKHE DEN  

Opdrachtgever: _________________________________________________ 
Eigenaar en eindverantwoordelijk, geeft de opdracht en accepteert het eindresultaat 
 
Accountant: _________________________________________________ 
Verantwoordelijk voor aanlevering en goedkeuring cijfers (betrek deze vroeg in het project) 
 
Projectleider: _________________________________________________ 
Verantwoordelijk voor interne coördinatie en contact met creatieven/ontwikkelaar 

 
Projectleider ontwikkelaar: _________________________________________________ 
Verantwoordelijk voor aansturing creatieven en technische ontwikkelaars 
 
Copy (schrijfwerk): _________________________________________________ 
Het schrijven van teksten binnen de gestelde richtlijnen 
 
Beeldredactie: _________________________________________________ 
Zorgt voor passend beeldmateriaal, geoptimaliseerd voor we,b en opmaak van de webpagina 
 
Eindredactie: 

 
_________________________________________________ 

Zorgt voor de laatste controles en vergelijk met andere uitingen. 
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HOOF DC ONCE PT  DIG IT AAL  J AAR VER SL AG  

U dient als eerste een richting op te gaan. Welke van de volgende punten zijn van belang? 
_______ Imago: het moet een juweeltje zijn waar relaties en personeel van opkijken 
_______ Efficiëntie: snel te raadplegen - het moet vooral handig zijn 
_______ Kosten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld: we doen het met de middelen die er al zijn. 
_______ Het moet beheersbaar blijven op de lange termijn. Investering mogen, maar het moet 

herhaalbaar blijven 
 

 Is er een Concept? 
Is er een globaal idee - iets wat als briefing voor de makers kan gelde?  
Bijvoorbeeld: ' portretten van nieuwe bestuurders' of 'gevoel voor de werkvloer'. 
of 'spectaculair design met de nieuwe huisstijl' of 'sober zakelijk' 
 
____________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 

 
 
Type digitaal jaarverslag? 
Er zijn verschillende hoofdtypen al kan een digitaal jaarverslag natuurlijk vele 
creatieve vormen aannemen. 
De hoofdvormen zijn: 
- Doorzoekbare PDF: de digitale versie van het papieren jaarverslag. 

(goedkoop, geen extra werk) 
- Dynamic: meestal met Flash of HTML bladerboeken (goedkoop, weinig 

interactie) 
- Mini-website: lijkt op andere websites (meer vrijheid, eenvoudig) 
- Multimediaal site (meeste creatieve vrijheid, veel media) 
- Campagne (hierbij combineer je de site, een nieuwsbrief, social media, 

posters enz - zie ook lancering hieronder) 
 
____________________________________________________________ 
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PLA NNI NG  

De planning van een digitaal jaarverslag -project is sterk afhankelijk van het aantal mensen, 
afdelingen en toeleveranciers. Dit overzicht is een startpunt voor het opstellen van een planning. 
 
_______ Overleg over concept – inpassen in algemene strategie 
_______ Uitwerken van opzet financiële informatie (vorm, inhoud en interactiemogelijkheden) 
_______ Uitwerken van het contentplan 
_______ Vaststellen globale structuur 
_______ Vaststellen site-tree (detail structuur) 
_______ Oplevering content (op papier, losse video enz) 
_______ Akkoord basisteksten en beeld 
_______ Oplevering technologie (bijvoorbeeld CMS) 
_______ Invoeren van content 
_______ Testen van content  
_______ Accorderen van cijfers  
_______ Live met start campagne voor bekendmaking (zie campagne) 
_______ Evaluatie - opstellen wensenlijst (future-plan opstellen)  
_______ Beheerplan opstellen (mogen er delen worden aangepast. wie gaat de teksten 

onderhouden en wanneer?) 

REDACT I ONE LE  RI CHT LIJ NEN :  T EK ST  

 Doelpersoon 
Geef een duidelijke omschrijving van de persoon waar u aan denkt bij het 
ontwikkelen van de content. Geef die persoon een naam, functie en leeftijd om 
een duidelijk beeld voor ogen te hebben tijdens het schrijven. 
 
____________________________________________________________ 

 

 Contentplan  
Is er een contentplan (zie eventueel Checklist voor een succesvol contentplan)? 
Onderschat vooral de content niet want jaarverslagen zijn gevoeliger voor 
fouten dan andere sites omdat zij deels 'op slot' moeten gaan bij lancering.  
_________________________________________________________ 
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 Mediaplan  

Is de productie van de media (bijvoorbeeld video) georganiseerd en sluit het 
goed aan bij de inhoud en planning van het jaarverslag. 
_________________________________________________________ 

 

 
 

 
Rechten 
Zijn alle rechten afgekocht voor internet? Vooral foto's worden vaak vergeten.  
 
_________________________________________________________ 

 

 

INVO EREN  V AN CONT ENT  

Het invoeren van de inhoud in een digitaal jaarverslag gebeurt vaak door twee verschillende mensen 
of in ieder geval ligt de eindverantwoordelijkheid bij twee mensen. De een zorgt voor alle teksten en 
media, de ander zorgt voor invoeren en controleren van financiële media. 
 

 Is het systeem dat wordt gebruikt voor het jaarverslag eerder gebruikt? Zo ja 
door wie in uw organisatie? 
____________________________________________________________ 

 

 Zo niet - is er voldoende tijd om fouten te herstellen gedurende het invoeren 
van de content? 
____________________________________________________________ 

 

 Is er technische ondersteuning beschikbaar en zo ja door wie? 
____________________________________________________________ 

 

 Zijn alle teksten en andere media binnen en goedgekeurd door de juiste 
mensen?  
____________________________________________________________ 

 

 Is er een security check? Vervang de wachtwoorden aan het einde van de 
contentinvoering/accordering. 
____________________________________________________________ 
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T EST EN V AN DE CONT ENT  

Een website dient altijd getest te worden. Denk aan monitor-compatibiliteit, browser-compatibliteit, 
stress-tests en dergelijke. Ook de content dient getest te worden. Bij overzichtelijke sites is dit 
meestal een kwestie van er goed doorheen lopen. Hierbij kunnen de volgende punten helpen. Bij 
grotere sites is een testplan gebaseerd op de volgende punten aan te raden. 
 

 Zijn de strategische doelen behaald?  
 Is de tekst goed afgestemd op de bezoeker vanuit uw hoofdsite en ook een 

bezoeker die rechtstreeks op het jaarverslag binnenkomt? 
 

 Is de content van het jaarverslag afgestemd op de content van uw andere 
media? 

 

 Is de inhoud financieel gecontroleerd? Laat het formeel bevestigen!  
 Zijn de financiële gegevens direct vanuit de home-pagina van het jaarverslag te 

vinden? 
 

 Kloppen alle links (kom je uit waar je uit moet komen)?  
 Is de afzender duidelijk (wie spreekt tot de bezoeker)?  
 Is het contactadres snel te vinden?  
 Is de link naar de hoofdsite snel te vinden?  
 Komt "Klik hier" voor? Niet doen!  
 Is de spelling gecontroleerd?  
 Heeft u de site gearchiveerd als bewijs bij lancering?  

LAN CER ING:  ZO RGEN  VOO R B EZO EK ERS AANT A L LE N 

Toen u begon met uw digitaal jaarverslag begon, ging het er vast om dat u veel mensen ging 
bereiken. Er is maar een manier om een digitaal jaarverslag voor zich zelf te laten werken. Dat is een 
onwaarschijnlijk creatief of controversieel jaarverslag te maken. Dan misschien - heel misschien - 
hoeft u er verder niets aan te doen en wordt het helemal vanzelf wereld beroemd.  
Maar ga er vanuit dat zelfs het meest creatieve jaarverslag een beetje gepromoot moet worden. 
Ga maar na: 
 

 Is de domeinnaam in het papierenverslag vermeld.?  
 Is het aan zoveel mogelijk personeelsleden en zeker het bestuur actief 

gepresenteerd? 
 

 Is het jaarverslag met een duidelijke banner of iets dergelijks vanuit de 
corporate site gelinkt? 

 

 Wordt er in de nieuwsbrief aandacht aan besteed?  
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 Hebben medewerkers het in blogs, LinkedIn of Facebook vermeld (beloon 
dit!)? 

 

 Hangt er een poster oid door uw eigen instelling of bedrijf?  
 Is het opgenomen in alle persberichten?  
 Is het jaarverslag in uw Google Adsense campagne verwerkt?  
 Is het in Twitter of andere realtime media genoemd (door zoveel mogelijk 

medewerkers) 
 

 Heeft uw hele team het trots thuis verteld?  
 

 
 
 
 
 
Voor vragen, reacties en of opmerkingen, kunt u altijd contact op nemen met ICATT interactive 
media: via www.icatt.nl/contact of bel: 020-6383068. 
 
 

http://www.icatt.nl/contact

