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Wat leer je?
Hoe je je jaarverslagen zo opstelt, dat de lezer 

een duidelijk en prettig leesbaar overzicht 

krijgt van de feiten en cijfers. Na de training 

geef je informatie kernachtiger, concreter en 

aantrekkelijker weer. 

Onderwerpen die aan de orde komen:

•  Voorbereiding op het schrijven

• Oriëntatie op de lezer: lezersprofiel, op de

   stoel van de lezer (wensen, verwachtingen) 

•  Hulpmiddelen: peer review, format, schrijf-

wijzer

• Kernboodschap en deelboodschappen van 

   een (financieel) jaarverslag

• Informatieselectie: wat moet en wil de lezer

   weten, en in welke volgorde?

• Onderdelen helder ordenen, het belang van 

   wegwijzers voor de lezer

• Argumentatie versterken, gebruik van struc

   tuurwoorden

• Heldere koppen

• Opsommingen effectief inzetten

• Formuleren: begrijpelijk en eigentijds, actief 

   en aansprekend

Voor wie
Voor medewerkers die aansprekende, beknop-

te jaarverslagen willen schrijven. Jaarverslagen 

die de lezer echt aanspreken, met interessante 

invalshoeken.

Data & locatie
Jaarverslagen schrijven kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of duotraining. 

De data en locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Jaarverslagen schrijven zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Je wilt een jaarverslag schrijven dat méér is dan een kale opsomming van feiten 

en cijfers. Dat niet alleen financiële stakeholders boeit, maar een bredere doel-

groep aanspreekt. Én prettig leesbaar is. In onze training Jaarverslagen schrijven 

leer je hoe je met je jaarverslag indruk maakt op opdrachtgevers en stakeholders.

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

MBO Amersfoort over zijn online jaarver-

slag:

‘Het was heel praktisch, want de tekst-

schrijver kreeg tijdens het schrijven van 

het complete jaarverslag al een goed 

beeld van de hoogtepunten. ‘


