Inhoud
1
2
3
4

5

6

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding

3
5
9

Stakeholder management

11

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

11
12
13
14
15

Evenwichtigheid

17

5.1
5.2
5.3
5.4

17
18
18
19

21

6.1

21
21
22
23
24
24
25
26

6.3

8

9

10

Positief versus negatief
Nieuwsfeiten
Informatieverstrekking over CO2-uitstoot
Conclusie evenwichtigheid verslagen

Vergelijkbaarheid

6.2

7

Stakeholder identificatie
Stakeholder dialoog
Stakeholder kritiek
Acties ten aanzien van kritiek
Conclusie stakeholder management

Vergelijkbaarheid in de tijd
6.1.1

Visie, doelstellingen en KPI’s

6.1.2

Consistentie van vergelijkende cijfers

6.1.3

Eindverantwoordelijke voor MVO en managementbeloning

Vergelijkbaarheid met andere organisaties
6.2.1

Benchmarkresultaten

6.2.2

Richtlijnen voor MVO-verslagen

Conclusie vergelijkbaarheid van verslagen

Leesbaarheid

29

7.1
7.2
7.3

29
29
31

Begrijpelijkheid formulering
Toegevoegde waarde en begrijpelijkheid grafische weergaven
Conclusie leesbaarheid van verslagen

Betrouwbaarheid

33

8.1
8.2
8.3
8.4

33
33
34
35

Gebruik van XBRL
Verificatie van het verslag
Mate van assurance
Conclusie betrouwbaarheid van verslagen

Bijlagen

36

9.1
9.2
9.3

36
37
37

Overzicht geselecteerde organisaties
Afkortingen
Ernst & Young dienstverlening Corporate Social Responsibility

Auteurs

39

2

K WA L I T E I T S V E R G E L I J K I N G

M A A T S C H A P P E L I J K E J A A RV E R S L AG E N

2006

4

K WA L I T E I T S V E R G E L I J K I N G

M A A T S C H A P P E L I J K E J A A RV E R S L AG E N

2006

S A M E N VA T T I N G

Tot slot zijn er aanzienlijke verbeteringen mogelijk ten aanzien van de vergelijkbaarheid, leesbaarheid en
betrouwbaarheid. Zo blijken doelstellingen en vergelijkende cijfers over de jaren heen bij verslagen
inconsistent te zijn en is het voor stakeholders lastig de betrouwbaarheid van de data in de verslagen te
bepalen.

Is er in het verslag een balans tussen kwantiteit en
kwaliteit? In de verslagen wordt nog voornamelijk aandacht
besteed aan de volledigheid, wat ten koste gaat van de kwaliteit.
Door meer focus en diepgang te geven aan maatschappelijk
relevante onderwerpen en stakeholders van het bedrijf zal de
kwaliteit van het verslag toenemen.

Kwaliteit
Kwantiteit

Figuur 1: Balans maatschappelijke verslagen

De belangrijkste resultaten en aanbevelingen per kwaliteitscriterium zijn terug te vinden in tabel 1.
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Kwaliteitscriteria

Conclusie; in of uit balans?

Aanbevelingen

Stakeholder management
In hoeverre is het maatschappelijk
jaarverslag een verslag voor en
van stakeholders?

De balans slaat door naar een verslag
‘voor Stakeholders’.
• In 41% van de verslagen worden stakeholders
benoemd, toegelicht en gerangschikt. Bij overige
verslagen is het onduidelijk welke benadering
ten aanzien van stakeholder management
is gekozen;
• In 67% van de verslagen wordt niet aangegeven
wat er met stakeholder kritiek is gedaan.

• Aangeven welke benadering
ten aanzien van stakeholder
management is gekozen en hoe dit is
uitgerold in het managementsysteem;
• Stakeholder kritiek opnemen in het
maatschappelijk jaarverslag om er
meer een verslag ‘van stakeholders’
van te maken

Evenwichtigheid
In welke mate worden positieve
en negatieve aspecten van de
MVO-prestaties belicht in het
verslag?

De balans slaat door naar het belichten van enkel
positieve MVO-prestaties.
• In 59% van de verslagen is positieve berichtgeving overheersend of zijn zo goed als geen
negatieve berichten opgenomen;
• In slechts 44% van de verslagen komen alle
relevante maatschappelijke kwesties waarmee
de organisatie in de media is geweest terug;
• In 18% van de verslagen is uitgebreid gerapporteerd over CO2 of is een carbon footprint
opgenomen.

• Duidelijkheid verschaffen over
de grens van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
onderneming;
• Negatieve aspecten benoemen;
verantwoording afleggen over
maatschappelijke dilemma’s;
• Carbon footprint opnemen in het
maatschappelijk jaarverslag.

Vergelijkbaarheid
In hoeverre zijn trends voldoende
en consistent weergegeven en is
het verslag niet enkel een weergave van absolute cijfers?

De balans neigt meer naar absolute cijfers.
• In 52% van de verslagen zijn de doelstellingen
en KPI’s vergelijkbaar en consistent ten opzichte
van 2005;
• In 59% van de verslagen wordt verwezen naar
algemene benchmarks, maar bijna geen enkele
organisatie verwijst naar sectorspecifieke benchmarks.

• Consistentie in doelstellingen,
vergelijkende cijfers in de loop
der jaren;
• Sectorspecifieke benchmarkresultaten opnemen;
• Gebruik van sectorspecifieke
richtlijnen.

Leesbaarheid
In welke mate is het verslag
gestructureerd en zijn grafische
weergaven begrijpelijk?

De balans is redelijk tot goed; het verslag is
leesbaar voor de gemiddelde stakeholder.
• 96% van de verslagen zijn goed (55%) tot
redelijk (41%) gestructureerd;
• In 67% van de verslagen zijn de tabellen
voldoende toegelicht.

• Meer focussen op de kernboodschap
(hoe wordt MVO verankerd in de
onderneming);
• Meer aandacht voor uniformiteit
en verklaringen van definities en
meetmethoden.

Betrouwbaarheid
In hoeverre krijgt een stakeholder
inzicht in de betrouwbaarheid van
de data in het verslag?

De balans slaat door naar onvoldoende
inzichtelijkheid.
• Niet één organisatie geeft aan gebruik van XBRL
te maken;
• Bij 7% van de verslagen is in het assurancerapport een redelijke mate van zekerheid
opgenomen.

• Gebruik van XBRL;
• Verificatie van het maatschappelijk
jaarverslag (redelijke mate
van zekerheid).

Tabel 1: Conclusies
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4.2 Stakeholder dialoog
Er zijn verschillende manieren om de dialoog met stakeholders aan te gaan. We noemen hier het uitzetten
van enquêtes, afnemen van interviews, overleg met focusgroepen of publieksfora.
Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke verslagen niet altijd antwoord geven op de vraag hoe de
dialoog met de stakeholders is aangegaan (tabel 3). In 3 verslagen komt de stakeholder dialoog in het
geheel niet aan de orde. In 13 verslagen wordt algemeen ingegaan op de dialoog tussen de organisatie en
haar stakeholders. In 11 verslagen wordt per stakeholder groep aangegeven hoe interactie plaatsvindt.
Verslagen die onder deze laatste categorie zijn opgenomen, bevatten bijvoorbeeld een tabel met daarin de
vorm en de frequentie van de dialoog per stakeholder groep.
Hoe is in het verslag op stakeholder dialoog ingegaan?
Aantal

%

a) Per stakeholder groep wordt aangegeven hoe de dialoog is aangegaan

11

41%

b) Er wordt algemeen ingegaan op stakeholder dialoog

13

48%

c) Er wordt niet ingegaan op stakeholder dialoog

3

11%

27

100%

Totaal
Tabel 3: Stakeholder dialoog
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4.3 Stakeholder kritiek
Stakeholder management is een cyclisch proces. Input van stakeholders wordt gebruikt ten behoeve van
een continue verbetering van het MVO-beleid. Het opnemen van stakeholder kritiek in het maatschappelijk jaarverslag toont aan dat de organisatie openheid en transparantie nastreeft. Dit onderzoek wijst uit
dat de mate waarin organisaties op stakeholder kritiek ingaan verschilt (tabel 4). Twee organisaties gaan

13
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4.4 Acties ten aanzien van kritiek
Het is een feit dat organisaties niet altijd tegemoet kunnen komen aan alle wensen en verwachtingen van
haar belanghebbenden, omdat deze vaak conflicteren. Er mag uiteraard wel verwacht worden dat een
organisatie serieus ingaat op de input van haar stakeholders en aangeeft wat zij hiermee doet en waarom.
Vanuit dit oogpunt is geanalyseerd in hoeverre organisaties in hun verslag ingaan op de acties die zij
ondernemen op basis van stakeholder kritiek. Tabel 5 toont aan dat de transparantie over acties naar
aanleiding van geleverde stakeholder kritiek verbetering behoeft.
Is aangegeven of actie ondernomen is op basis van de kritiek van stakeholders?
Aantal
a) Ja, hier wordt uitgebreid op in gegaan (concrete acties worden benoemd)

2

7%

b) Ja, hier wordt summier op ingegaan

7

26%

c) Nee, er is niet aangegeven wat er met de kritiek is gedaan

16

60%

d) Nee, er is aangegeven dat er geen kritiek was

2

7%

27

100%

Totaal
Tabel 5: Actie naar aanleiding kritiek stakeholders
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4.5 Conclusie stakeholder management
Tijdens het onderzoek gaf 71% van de organisaties in hun maatschappelijk jaarverslag aan wie zij als hun
stakeholders zien, ofwel met wie de organisatie bij haar bedrijfsvoering rekening houdt.
Maar waar is deze selectie op gebaseerd? Spelen hierbij vooral economische criteria een rol (de
instrumentele benadering) of wordt tevens vanuit een zeker moreel plichtsgevoel met bepaalde partijen
rekening gehouden (de normatieve benadering)? Het onderzoek toont aan dat de benadering die ten
grondslag ligt aan stakeholder identificatie in het merendeel van de verslagen niet duidelijk naar voren
komt. Als gevolg hiervan is de reikwijdte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de organisatie
neemt of wil nemen, niet duidelijk uit het verslag af te leiden.
Verder blijkt dat organisaties in de meeste verslagen aangeven dat de stakeholder dialoog een belangrijk
uitgangspunt vormt van het MVO-beleid. Maar hoe dit daadwerkelijk is geïntegreerd in het managementsysteem, is vaak niet inzichtelijk. Stakeholder kritiek en met name acties die op basis van deze kritiek zijn
ondernomen, worden nog onvoldoende belicht. Het maatschappelijk jaarverslag lijkt hierdoor een middel
dat enkel dient ter informatieverstrekking voor stakeholders, terwijl het ook als interactief medium
ingezet kan worden. Wanneer meer specifieke input van stakeholders wordt opgenomen, wordt het ook
een verslag van stakeholders en kan een organisatie aantonen dat stakeholder dialoog - van strategie tot
rapportage - volledig geïntegreerd is in het managementsysteem.
In hoeverre is het maatschappelijke verslag een verslag voor en
van stakeholders? De balans slaat door naar ‘voor Stakeholders’.
Het opnemen van de gehanteerde stakeholder benadering
en- feedback kan dit in balans brengen.

Van stakehoders
Voor stakeholders

Figuur 2: balans stakeholder management
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5.2 Nieuwsfeiten
Om te verifiëren of een organisatie een gebalanceerd verslag heeft gepubliceerd, kan een mediacheck
worden uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat 12 van de 27 onderzochte jaarverslagen (44%) alle
belangrijke nieuwsfeiten uit het desbetreffende verslagjaar vermelden (tabel 7). In 9 verslagen gebeurt dit
op een beperkte manier. In 6 verslagen gaan organisaties helemaal niet in op berichtgeving, terwijl 4 van
hen wel degelijk in de media zijn geweest met maatschappelijke kwesties zoals fusies, investeringen in
dubieuze sectoren en (te) hoge management beloningen.
Komen negatieve aspecten waarmee de organisatie in de media is geweest terug in het verslag?
Aantal

%

a) Belangrijkste issues komen terug in het verslag

12

44%

b) Een aantal belangrijke issues komen niet terug in het verslag

9

33%

c) Bijna geen enkel issue komt terug in het verslag

4

15%

d) Geen issues gevonden

2

8%

27

100%

Totaal
Tabel 7: Nieuwsfeiten

5.3 Informatieverstrekking over CO2-uitstoot
Aangezien klimaatverandering in 2006 een veelbesproken thema is, is onderzocht in hoeverre de verslagen
ingaan op de CO2-impact van de organisatie (tabel 8).
Van alle onderzochte jaarverslagen beperkt 67% zich tot het verstrekken van algemene informatie, zoals
tabellen over de CO2-impact van de organisatie. In 18% van de verslagen wordt uitgebreide informatie
over CO2 gegeven. Organisaties publiceren hierbij niet alleen tabellen over de uitstoot, maar verkondigen
ook een duidelijke visie en nemen een ‘carbon-footprint’ op. Idealiter wordt dit in meetbare doelstellingen
vertaald. Uit ons onderzoek blijkt echter dat veel organisaties dit niveau nog niet bereikt hebben. Ook
niet-industriële organisaties hebben een CO2-impact en dragen bij aan klimaatverandering. In het kader
van MVO is het belangrijk hierover een standpunt in te nemen.
In hoeverre wordt informatie over CO2 verstrekt?
Aantal
a) Er wordt uitgebreid/ gedetailleerd informatie verstrekt over CO2

5

18%

b) Er wordt algemeen/ summier informatie verstrekt over CO2

18

67%

c) Er wordt geen informatie verstrekt over CO2

4

15%

27

100%

Totaal
Tabel 8: CO2 informatie
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5.4 Conclusie evenwichtigheid verslagen
Ten aanzien van de evenwichtigheid van de maatschappelijke jaarverslagen van 2006 concluderen wij dat
deze met name worden gebruikt om positieve berichten te melden. Het is een weergave van wat een
organisatie allemaal wel doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het verslag
zou daarnaast ook duidelijkheid moeten verschaffen over wat de organisatie niet doet. Uiteraard is het
maatschappelijk jaarverslag niet bedoeld om ‘de vuile was buiten te hangen’. Toch is het adresseren van
maatschappelijke kwesties in het jaarverslag een methode om je als organisatie te verantwoorden over
zaken die zich binnen en rondom de organisatie hebben voorgedaan. Met uitsluitend positieve berichtgeving ontstaat al snel een glossy PR verslag. Door in te gaan op negatieve berichten en bestaande en
eventueel toekomstige maatregelen die herhaling moeten voorkomen, toe te lichten, ontstaat een
gebalanceerd en informatief verslag.
Ten aanzien van het thema klimaatverandering publiceren veel organisaties hun CO2-impact (85%).
Er zijn echter nog weinig organisaties die een duidelijke ‘carbon footprint’ opnemen. Dit is een strategisch
kader waarin duidelijk is weergegeven wat de invloed van de organisatie is op klimaatverandering en in
welke mate en op welke manier zij dit in de toekomst kan reduceren.
Ook ten aanzien van andere maatschappelijke kwesties kan geconcludeerd worden dat organisaties in hun
maatschappelijk jaarverslag nog onvoldoende specificeren wat de directe en indirecte impact is en hoe zij
deze wil minimaliseren.
In welke mate worden positieve en negatieve aspecten van de
MVO-prestaties belicht? De balans slaat door naar positieve
berichtgeving. Meer verantwoording over negatieve berichtgeving
kan dit in balans brengen.

Negatief
Positief

Figuur 3: Balans positieve en negatieve berichten
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Zijn het kader en de interne doelstellingen m.b.t. MVO helder beschreven
Aantal

%

a) Ja

19

70

b) Nee

8

30

Totaal

27

100%

Tabel 10: Interne doelstellingen

6.1.2 Consistentie van vergelijkende cijfers
In het onderzoek naar de vergelijkbaarheid is ook onderzocht of de cijfers die in het maatschappelijke
jaarverslag over 2005 zijn opgenomen consistent zijn met die in het verslag van 2006. Wanneer organisaties in het verslag van 2006 de uitkomsten van 2005 (of de jaren ervoor) hebben aangepast, moet worden
aangegeven waarom een restatement van de cijfers en percentages heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld
door in een voetnoot op te nemen dat de aanpassing is gedaan vanwege een wijziging van de definitie of
door gewijzigde berekeningsmethoden.
Uit tabel 11 komt naar voren dat bij 15% van de verslagen de MVO-prestaties 2006 in het geheel niet
vergeleken kunnen worden met de uitkomsten van 2005, omdat er geen duidelijke KPI’s zijn geformuleerd, of omdat deze substantieel afwijken van het voorgaande jaar. In 26% van de gevallen zijn in het
verslag van 2006 andere cijfers opgenomen dan in het verslag van 2005, zonder dat hierbij is aangegeven
wat daarvoor de reden is.
Vergelijkbaarheid cijfers t.o.v. 2005

Inconsistent

Aantal

%

7

26

Inconsistent maar verklaard/toegelicht

2

7

Vergelijking niet mogelijk

4

15

Consistent

14

52

Totaal

27

100%

Tabel 11: Vergelijkbaarheid t.o.v. 2005
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6.1.3 Eindverantwoordelijke voor MVO en managementbeloning
Het succes van MVO staat of valt met de commitment van de ondernemingsleiding. Door in het verslag
aan te geven wie eindverantwoordelijk is voor het MVO-beleid en door de MVO-prestaties aan
managementbeloningen te koppelen, laat de organisatie zien dat MVO een belangrijke plaats inneemt
binnen de onderneming. Het geeft aan dat concreet wordt gestuurd op het behalen van de
MVO-doelstellingen.
In 6 van de 27 verslagen is aangegeven dat MVO is opgenomen in de portefeuille van een bestuurslid
(tabel 12). Bij 13 van de onderzochte verslagen is hierover in het geheel niets opgenomen. Over het
koppelen van managementbeloning aan MVO-prestaties rapporteren 3 organisaties (tabel 13).
Is in het verslag opgenomen wie eindverantwoordelijk is voor MVO?
Aantal

%

a) Ja, dit zit in de portefeuille van een bestuurslid

6

22%

b) Ja, iemand anders dan een bestuurslid is eindverantwoordelijk voor MVO

8

30%

c) Nee, dit is niet opgenomen

13

48%

Totaal

27

100%

Tabel 12: Eindverantwoordelijk MVO

Is aangegeven of managementbeloning gekoppeld is aan (het behalen van) MVO-doelstellingen?
Aantal

%

a) Ja, dit is in het verslag zelf opgenomen

3

11%

c) Nee, dit is niet opgenomen

24

89%

Totaal

27

100%

Tabel 13: Koppeling managementbeloning aan doelstellingen
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6.2 Vergelijkbaarheid met andere organisaties
6.2.1 Benchmarkresultaten
Er bestaan verschillende benchmarkonderzoeken die aangeven hoe organisaties presteren op het gebied
van MVO en de verslaggeving daarover. De meest bekende voorbeelden daarvan zijn de Dow Jones
Sustainability Index, FTSE4GOOD-index, Dutch Sustainability Research en de transparantie benchmark
van het Ministerie van Economische Zaken.
Uit ons onderzoek blijkt dat in een groot deel van de onderzochte verslagen (59%) niet wordt verwezen
naar relevante benchmarkresultaten (tabel 14).
Zijn benchmarkresultaten opgenomen?

a) Ja

Aantal

%

16

59%

b) Nee

11

41%

Totaal

27

100%

Tabel 14: Benchmarkresultaten

Naast verwijzingen naar de bovengenoemde benchmarkonderzoeken kunnen organisaties ook resultaten
opnemen van sectorspecifieke benchmarks. Deze benchmarks worden veelal door brancheverenigingen of
toezichthoudende instanties uitgevoerd. Bij ons onderzoek is echter naar voren gekomen dat slechts
enkele organisaties resultaten van sectorspecifieke benchmarks opnemen.
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6.2.2 Richtlijnen voor maatschappelijke jaarverslagen
Voor de implementatie van en de verslaggeving over MVO bestaan verschillende richtlijnen die organisaties kunnen hanteren. Wanneer organisaties voor de verslaggeving richtlijnen zoals GRI toepassen,
vergroot dit de vergelijkbaarheid en daarmee ook de kwaliteit van het verslag. GRI heeft voor diverse
branches sectorspecifieke richtlijnen ontwikkeld die als aanvulling op de algemene richtlijnen gebruikt
kunnen worden.
Van alle onderzochte verslagen is 93% opgesteld op basis van richtlijnen. De meest gebruikte richtlijn is
GRI 3 (86% van de verslagen), die bij 30% van de verslagen nog wordt aangevuld met sectorspecifieke
richtlijnen (tabel 15).
Van welke richtlijnen is er gebruik gemaakt bij het opstellen van het maatschappelijk verslag?
Aantal

%

a) GRI 3, inclusief sectorspecifieke richtlijnen

8

30%

b) Alleen de richtlijnen van GRI 3

15

56%

c) Andere richtlijnen

2

7%

d) Geen richtlijnen

2

7%

27

100%

Totaal
Tabel 15: Nieuwsfeiten
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6.3 Conclusie vergelijkbaarheid van verslagen
Het overgrote deel van de ondernemingen neemt een duidelijke visie en doelstellingen ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord ondernemen op in het maatschappelijk jaarverslag. Hierdoor zouden de
ontwikkelingen in de loop der jaren goed te volgen moeten zijn. Toch is gebleken dat de vergelijkbaarheid
tussen de MVO-prestaties van 2005 en 2006 bij bijna de helft van de verslagen niet optimaal tot slecht is.
Redenen hiervoor zijn, dat:
• doelstellingen niet zijn vertaald naar gekwantificeerde KPI’s
• doelstellingen substantieel gewijzigd zijn ten opzichte van 2005
• cijfers zijn gewijzigd ten opzichte van 2005, zonder dat reden van restatement is aangeven.
Voor stakeholders is bij deze organisaties de voortgang op het gebied van MVO slecht zichtbaar.
Door inconsistente rapportages lijken ontwikkelingen gunstiger dan zij in werkelijkheid zijn en wordt het
nut van het formuleren van doelstellingen teniet gedaan. Toelichting bij de ontwikkeling van de prestaties
in de tijd is erg belangrijk, omdat het bij MVO over trends gaat en niet zozeer om het absolute cijfer.
Door consistent te rapporteren, stijgt niet alleen de informatiewaarde, maar ontstaan er ook betere interne
sturingsmogelijkheden.
De onderzoeksresultaten tonen verder aan dat transparantie over managementverantwoordelijkheid voor
MVO en de daaraan gerelateerde beloning verder kan worden verbeterd. Hoewel MVO een resultante
moet zijn van in- en externe stakeholder dialoog blijft de tone at the top cruciaal voor het succes ervan.
Betreffende de vergelijkbaarheid met andere ondernemingen kan geconcludeerd worden dat 59% van de
organisaties resultaten van algemeen erkende benchmarkonderzoeken opneemt. Desondanks blijkt het
toch zeer lastig om op basis van het maatschappelijk jaarverslag een oordeel te vellen over hoe een
organisatie het in vergelijking met haar branchegenoten op MVO-gebied doet. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat enkel de ranking van de organisatie wordt opgenomen en niet die van haar branchegenoten.
Daarnaast wordt er in de verslagen ook zelden melding gemaakt van resultaten van sectorspecifieke
benchmarks. Dit is in het kader van de vergelijkbaarheid van belang, omdat branchegenoten met dezelfde
maatschappelijke thema’s te maken hebben. Bij banken spelen immers niet dezelfde vraagstukken als bij
energieorganisaties.
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In hoeverre zijn trends in het verslag voldoende en consistent
weergegeven en is het verslag niet enkel een weergave van
absolute cijfers? Balans neigt naar ‘Niet’. Consistentie in
doelstellingen, vergelijkende cijfers en het opnemen
van sectorspecifieke benchmarkresultaten kan
vergelijkbaarheid verbeteren.

Trends zijn
zichtbaar in het
verslag

een managementbenadering is opgenomen. Zie voor meer informatie www.globalreporting.org.

4 Hierbij moet vermeld worden dat deze sectorspecifieke richtlijnen nog in ontwikkeling zijn; nog niet voor alle sectoren bestaan dergelijke richtlijnen of bestaan er slechts conceptversies.
5 De dekkingsgraad kan bepaald worden op basis van het aantal performance- en sectorspecifieke indicatoren dat is opgenomen in het maatschappelijke verslag en of voor iedere indicatorcategorie

Ten aanzien van gehanteerde richtlijnen kan worden geconcludeerd dat het absolute merendeel van de
organisaties GRI 3 als basis gebruikt bij haar maatschappelijk jaarverslag. Bovendien maakt 30% gebruik
van sectorspecifieke richtlijnen4. Een aandachtspunt hierbij is de dekkingsgraad5 die organisaties zichzelf
ten aanzien van GRI 3 toekennen. Organisaties kunnen zichzelf een A, B of C toekennen, waarbij A het
hoogst haalbare is. Uit ons onderzoek blijkt echter dat een B bij de ene organisatie niet hetzelfde inhoudt
als een B bij de andere organisatie. Dit kan veroorzaakt worden doordat GRI de richtlijnen over de
toekenning van dekkingsgraden onvoldoende gespecificeerd heeft of doordat organisaties hier niet
zorgvuldig mee omgaan. Dit laatste zou betekenen dat een self-assessment niet de geschikte methode is
voor het toekennen van de dekkingsgraad.

Verslag bestaat
teveel uit absolute
cijfers

Figuur 4: Balans vergelijkbaarheid
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LEESBA A R H EI D

Ook wordt niet expliciet aangegeven in hoeverre de cijfers zijn berekend, gemeten of (gedeeltelijk) op
schattingen zijn gebaseerd.
Zijn de afbeeldingen en grafische weergaven van toegevoegde waarde?
Aantal

%

a) Ja

18

67%

b) Soms

8

29%

c) Nee

1

4%

Totaal

27

100%

Aantal

%

a) Toelichting is in tabellen zelf opgenomen

18

67%

b) Toelichting staat in tekst

8

29%

Tabel 17: Toegevoegde waarde van afbeeldingen en grafische weergaven

Is het duidelijk waar de tabellen en grafieken over gaan/ zijn ze goed toegelicht?

c) Er is weinig tot geen toelichting

Totaal

1

4%

27

100%

Tabel 18: Duidelijkheid tabellen / grafieken
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7.3 Conclusie leesbaarheid van verslagen
Ten aanzien van de leesbaarheid concluderen wij dat de maatschappelijke verslagen over het algemeen
redelijk tot goed scoren.
Deze conclusie is allereerst gebaseerd op het resultaat dat 96% van de verslagen redelijk tot goed gestructureerd zijn. Een punt dat nog voor verbetering vatbaar is, is het feit dat in veel verslagen de opgenomen
informatie voornamelijk inzoomt op de prestatie-indicatoren en de voorbeelden. De kernboodschap is
vaak versnipperd in de tekst opgenomen of slechts summier toegelicht. De kernboodschap geeft
informatie over de wijze waarop MVO in de organisatie is verankerd en is daarmee de belangrijkste
boodschap.
Ten tweede baseren wij deze conclusie op het feit dat in 96% van de verslagen de tabellen en grafieken
voldoende zijn toegelicht in die zin, dat het duidelijk is waar de tabellen over gaan. Een aandachtspunt
betreffende de uniformiteit en verklaringen van definities en gehanteerde meetmethoden.
In welke mate is het verslag gestructureerd en zijn
grafische weergaven begrijpelijk?
Het verslag blijkt redelijk tot goed leesbaar te zijn.
Voldoende in balans. Leesbaarheid kan echter nog verbeterd
worden door meer te focussen op de kernboodschap en
verklaringen van gehanteerde definities en meetmethoden
op te nemen.

Gestructureerd verslag
en begrijpelijke
tabellen

Versnipperd verslag
en onduidelijke
tabellen

Figuur 5 : Balans leesbaarheid
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7 Zie voor een duidelijke verklaring van het verschil tussen beperkte mate van zekerheid en redelijke mate van zekerheid richtlijn COS 3410. Deze is te vinden op de website www.nivra.nl.

8.3 Mate van assurance

34

Organisaties kunnen bij assurance kiezen voor een beperkte mate van zekerheid (beoordelingsopdracht),
een redelijke mate van zekerheid (controle opdracht) of een combinatie van deze twee7. Bij een
beoordelingsopdracht wordt de plausibiliteit van de informatie beoordeeld. Bij een controle opdracht
wordt de juistheid en toereikendheid gecontroleerd.
Wanneer we kijken naar de mate van assurance kan worden geconcludeerd dat bij 2 verslagen een redelijke
mate van zekerheid is afgegeven en bij 14 verslagen een beperkte mate van zekerheid. Eén organisatie kiest
duidelijk voor een combinatie; bij een aantal KPI’s is redelijke mate van zekerheid afgegeven en bij de
overige onderdelen van het verslag beperkte mate. De overige 10 organisaties zijn niet tot verificatie
overgegaan.
Welke mate van assurance wordt verstrekt?
Aantal

%

a) Redelijke mate van zekerheid

2

7%

b) Beperkte mate van zekerheid

14

52%

c) Combinatie

1

4%

d) Niet van toepassing

10

37%

Totaal

27

100%

Tabel 20: Mate van assurance
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8.4 Conclusie betrouwbaarheid van verslagen
Ten aanzien van de betrouwbaarheid is geconstateerd dat nog geen enkele organisatie in haar maatschappelijke jaarverslag aangeeft gebruik te maken van XBRL. In een paragraaf ‘reikwijdte en verslaggevingsgrondslagen’ wordt vaak wel een toelichting opgenomen van de gebruikte systemen, maar voor de lezer is
het lastig te bepalen hoe betrouwbaar deze datasystemen eigenlijk zijn. In het kader van de betrouwbaarheid is een assurancerapport daarom belangrijk. Desondanks is een derde deel van de verslagen nog niet
geverifieerd. Bij de verslagen die wel geverifieerd zijn, wordt in meer dan de helft van de gevallen (52%)
slechts een beoordelingsopdracht verstrekt, die leidt tot een assurance report met een beperkte mate van
zekerheid. Dit is temeer opmerkelijk, omdat in dit onderzoek de toonaangevende organisaties op het
gebied van MVO zijn opgenomen. Waarom organisaties deze keuze maken is niet bekend. De vraag is of
de oorzaak daarvan dient te worden gezocht in de kwaliteit van de managementsystemen, in kostenoverwegingen of in de afweging van de ondernemingsleiding dat zij de betrouwbaarheid van het verslag op
andere wijzen kan garanderen.
In hoeverre krijgt een stakeholder inzicht in de
betrouwbaarheid van de data in het verslag?
De balans slaat door naar onvoldoende inzichtelijk.
Gebruik van XBRL en verificatie van het maatschappelijk
verslag kan dit in balans brengen.

Inzicht in gebruikte
informatiesystemen
en redelijke mate
van assurance

Onvoldoende
inzicht in gebruikte
informatiesystemen
en geen of
beperkte mate van
assurance

Figuur 6: balans betrouwbaarheid
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Bijlagen
9.1 Overzicht geselecteerde organisaties
Organisaties met een maatschappelijk jaarverslag

Organisaties met een financieel jaarverslag

1. ABN AMRO

28. Ballast Nedam

2. Achmea

29. Corporate Express

3. Aegon

30. Eneco

4. Ahold

31. Getronics

5. Akzo Nobel

31. Hagemeyer

6. ASML

32. Randstad

7. Crown van Gelder

33. Rodamco Europe

8. DSM

34. SBM Offshore

9. Fortis

35. TomTom

10. Heineken

36. Vedior

11. ING
12. KPN
13. Numico
14. Nuon
15. Nutreco
16. Océ
17. Philips
18. Rabobank
19. Reed Elsevier
20. Schiphol Group
21. Shell
22. SNS Reaal
23. TNT
24. Unilever
25. VGZ-IZA
26. Wessanen
27. Wolters Kluwer
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9.2 Afkortingen
AEX
CDM
CO2
CSR
EU ETS
FEE
GRI
IETA

Amsterdam Exchange Index
Clean Development Merchanism
Kool(stof)dioxide
Corporate Social Responsibility
EU Emission Trading Scheme
Europese Federatie van Accountants
Global Reporting Initiative
International Emissions Trading
Association

IFAC
JI
KPI
MVO
NGO
PR
XBRL

International Federation of Accountants
Joint Implementation
Key Performance Indicator
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Non Gouvernementele Organisatie
Public Relations
eXtensive Business Reporting Language

9.3 Ernst & Young dienstverlening Corporate Social Responsibility
Ernst & Young heeft een brede groep specialisten op het terrein van MVO en Climate Change die
zowel nationaal als internationaal sterk georganiseerd zijn in onze serviceline Corporate Social
Responsibility & Climate Change. Deze groep ondersteunt ondernemingen bij uiteenlopende uitdagingen
en vraagstukken rondom MVO. Waar onze dienstverlening begint en eindigt, is afhankelijk van de
specifieke probleemsituatie van de cliënt.
Oplossingen MVO
Op het gebied van MVO bieden wij de volgende diensten:
• Ondersteuning bij het vormen van een MVO-strategie, het ontwikkelen van beleid en het opzetten van
prestatie-indicatoren op basis van o.a. stakeholder-, fit/gap- en risico-analyses.
• Ondersteuning bij het verankeren van de MVO-strategie in de structuur, cultuur, processen en systemen
van de onderneming.
• Inzicht verschaffen in de MVO-prestaties door middel van audits, en ondersteuning bieden bij het
rapporteren over of verifiëren van het maatschappelijk jaarverslag.
• Uitvoeren van een strategische review en assisteren bij het opstellen van verbeterplannen rondom MVO.
Oplossingen Climate Change
Onze diensten op het gebied van Climate Change zijn:
• Vaststellen van de ‘Carbon footprint’. Ondersteunen bij strategie- en beleidsontwikkeling omtrent
emissiehandel, EU ETS-, CDM- en JI-projecten en andere vrijwillige emissiereductieprojecten.
• Het opzetten van Green House Gas monitoring- en reportingsystemen en het creëren van awareness
via training.
• Ondersteunen bij het meten, rapporteren en controleren van emissierechten.
• Uitvoeren van een strategische review en assisteren bij het opstellen van verbeterplannen rondom
Climate Change.
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Waarom Ernst & Young?
• Internationale organisatie met wereldwijd netwerk van deskundigen
• Multidisciplinaire teams met specialisten op onder meer het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, greenhouse gasses, tax, accounting en trading.
• Sinds 1992 ruime en toonaangevende ervaring met MVO.
• Lidmaatschap van MVO Nederland, Global Reporting Initiative en Global Compact (Transparency
International; onderschreven door Ernst & Young en onderdeel van Global Compact).
• Betrokken bij het opstellen GRI-richtlijnen.
• Lid van het Sustainability Experts Advisory Panel van de International Federation of Accountants (IFAC).
• Lid van FEE (Europese Federatie van Accountants).
• Lid council AccountAbility Uitvoeren van een strategische review en assisteren bij het opstellen van
verbeterplannen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Lid IETA (International Emissions Trading Association).
Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze diensten?
Neem dan contact op met:
E
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