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1. Samenvatting 
 
Als het gaat om profilering, lijkt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het 

nieuwe toverwoord te zijn voor bedrijven. MVO is niet meer weg te denken uit de 

hedendaagse maatschappij, en bedrijven laten zich hierbij graag van hun beste kant zien. In 

dit onderzoek wordt de MVO verslaglegging van Nederlandse bedrijven in hun jaarverslagen 

geanalyseerd. Jaarverslagen lijken te zijn uitgegroeid tot marketinginstrument van veel 

bedrijven, waarbinnen de verslaglegging van MVO beleid wordt gebruikt om een positieve 

kant van het bedrijf te tonen. Rapportage over MVO in jaarverslagen ligt (nog) niet aan 

wettelijke banden en zo kan een bedrijf zelf bepalen hoeveel informatie het uitgeeft, over 

welke onderwerpen de toelichting gaat en welk taalgebruik en welke toon het aanslaat. Op 

deze manier kan de tekst (positief) bijdragen aan de indruk die een bedrijf achterlaat bij het 

publiek. Controversiële bedrijfssectoren kunnen mogelijk met positieve MVO verslaglegging 

negatieve kanten van hun beleidsvoering verbergen. 

Daarom luidt de onderzoeksvraag die gesteld wordt in dit onderzoek: ‘In welke mate zijn de 

bedrijfssector, het tekstsentiment en de transparantiescore van Nederlandse bedrijven 

bepalend voor de tekstlengte van het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen 

in Nederlandstalige jaarverslagen?’. Door middel van een corpusanalyse zijn 97 

Nederlandstalige jaarverslagen van Nederlandse bedrijven geanalyseerd. De ruime 

meerderheid van het corpus gebruikte positieve bewoordingen in hun MVO teksten. Uit dit 

onderzoek blijkt dat er een significant verband bestaat tussen de tekstlengte en het 

tekstsentiment van MVO onderdelen in Nederlandse jaarverslagen. Een contrasterend 

resultaat werd gevonden bij de vergelijking van de tekstlengte en de transparantiescore. 

Verwacht werd dat een bedrijf met een hoge transparantiescore minder tekst zou gebruiken, 

maar in dit onderzoek bleken bedrijven met een hoge transparantiescore meer tekst te 

gebruiken in hun hoofdstuk over MVO. Er werd geen significant effect gevonden bij de 

vergelijking van de bedrijfssector en de tekstlengte, wat wel verwacht werd. 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Inleiding 
  

Toen Philips in 1910 begon met het bouwen van huizen voor haar werknemers op 

loopafstand van de gloeilampenfabriek, werd dit vooral uit praktische overwegingen gedaan. 

Met het bouwen van het Philipsdorp loste het bedrijf de woningnood op voor de 

werknemers en kon het bedrijf gestaag verder groeien. Het dorp had alle voorzieningen in 

huis, want: een tevreden medewerker is een productieve werknemer (Nolles, 2016). Het 

bouwen van fabrieksdorpen kan gezien worden als een van de eerste maatschappelijk 

verantwoorde activiteiten van bedrijven (Idowu & Towler, 2004).  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De afgelopen twintig jaar is het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

MVO, sterk gestegen in belangstelling (Malik, 2015). Als antwoord op deze groeiende 

belangstelling publiceren steeds meer bedrijven proactief hun activiteiten op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Kilian & Hennigs, 2014). MVO Nederland (2015) 

ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als ‘een integrale visie op duurzame 

bedrijfsvoering’. MVO speelt hierbij een rol in alle bedrijfsprocessen en zo wordt bij elke 

bedrijfsbeslissing een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en 

economische effecten die de beslissing kan hebben. Sommige onderzoekers zien MVO 

echter als een strategie om de attitude van stakeholders ten opzichte van een bedrijf te 

veranderen, en hiermee ook hun koopgedrag te kunnen beïnvloeden (López-Fernandez & 

Mansilla, 2015). Door Kilian en Hennigs (2014, p. 81) wordt het hoofddoel van MVO 

communicatie gezien als ‘het positief beïnvloeden van de perceptie van stakeholders op 

bedrijven en op deze manier competitieve voordelen te kunnen bevorderen’. De definitie 

van MVO van Malik (2015, p. 425) is eveneens gebaseerd op stakeholders: ‘Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bestaat uit de vrijwillige initiatieven van een bedrijf jegens de 

verschillende stakeholders, zoals klanten, leveranciers, regelgevers, werknemers, 

investeerders en gemeenschappen’. Tegenwoordig bestaan er drie motieven om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen: waardegedreven motieven, 

stakeholdergedreven motieven en prestatiegedreven motieven. Waardegedreven motieven 

richten zich op de ethische verantwoordelijkheden van het bedrijf, stakeholdergedreven 

motieven richten zich op de druk en controle van stakeholdergroepen en prestatiegedreven 
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motieven zijn gericht op het gebruik van MVO om winst te maken en de concurrentiepositie 

van het bedrijf te verbeteren (Kilian & Hennigs, 2014). Verschillende studies hebben laten 

zien dat MVO een positieve invloed heeft op de financiële resultaten van een bedrijf, het 

merkwaarde kan opbouwen, productiviteit kan verhogen en wederom competitieve 

voordelen teweeg kan brengen (Kilian & Hennigs, 2014; Idowu & Towler, 2004; Malik, 2015). 

Klanten zouden sneller worden aangetrokken tot producten of diensten die worden 

aangeboden door een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord handelt, investeerders 

zouden sneller aandelen kopen en potentiële medewerkers zouden sneller solliciteren.  

Jaarverslagen 

Informatie over de MVO beleidsvoering van bedrijven is terug te vinden in hun 

jaarverslagen. Het jaarverslag wordt gezien als één van de meest belangrijke 

informatiebronnen op het gebied van bedrijfsactiviteiten (Kilian & Hennigs, 2014). Waller en 

Lanis (2013) stellen dat jaarverslagen inmiddels zijn uitgegroeid tot marketinginstrument van 

veel bedrijven, waarbinnen MVO wordt gebruikt om een positieve kant van het bedrijf te 

laten zien. Hiernaast is er een groeiend aantal bedrijven dat per jaar vrijwillig een apart MVO 

verslag uitgeeft. De eerste bedrijven die begonnen met het publiceren van een apart MVO 

rapport verwachtten een verbetering in hun reputatie, maar zagen echter negatief 

commentaar ontstaan vanuit de samenleving. Vaak kwamen bedrijfswaarden niet overeen 

met de werkelijke bedrijfsvoering, terwijl dit wel aangenomen werd (Idowu & Towler, 2004). 

Het negatieve commentaar bleek echter van korte duur te zijn. Het valt te betwijfelen of 

MVO rapportage tegenwoordig nog geheel vrijwillig gebeurt of door externe druk tot stand 

komt, door bijvoorbeeld NGO’s. Ondernemingen vertonen ook wel kopieergedrag en kijken 

naar wat de bedrijven binnen hun eigen branche publiceren (NBA & Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, 2015; Idowu & Towler, 2004). 

In de afgelopen jaren werd er een verschil zichtbaar in de lengte die bedrijven hanteren voor 

het onderdeel MVO in hun jaarverslagen. Chauvey, Giordano-Spring, Cho en Patten (2014) 

ontwaren een significante toename van het aantal pagina’s in Franse jaarverslagen dat 

besteed wordt aan het MVO hoofdstuk. Binnen dit hoofdstuk wordt er ook meer aandacht 

besteed aan de verschillende segmenten van MVO, maar juist door het behandelen van 

verschillende onderwerpen blijft de kwaliteit van de tekst laag. Waller en Lanis (2013) stellen 



6 
 

dat de tekstkwaliteit afhankelijk is van de sociaal-politieke context waarbinnen een bedrijf 

functioneert. Bovendien stellen Cho et al. (2010) dat bedrijven die slecht presteren op 

milieugebied, meer en uitgebreidere tekst gebruiken of juist selectief informatie 

verstrekken. In het onderzoek van Idowu en Towler (2004) onder Britse jaarverslagen bleek 

dat de vier onderwerpen die het meest besproken worden in het onderdeel MVO het milieu, 

de gemeenschap, de werkomgeving en de markt waarin een bedrijf opereert zijn.  

Controversiële bedrijfssectoren en MVO 

Als onderdeel van de samenleving zijn bedrijven zich bewust van de sancties die de 

samenleving hen kan opleggen als deze haar twijfels heeft over de activiteiten van een 

bedrijf (Idowu & Towler, 2004). De legitimiteit van bedrijven die in controversiële sectoren 

werken, wordt daarom wel eens betwijfeld. Als er ecologische problemen aan het licht 

komen, zoals opwarming van de aarde, worden bedrijven werkzaam in de energiesector snel 

gezien als een aanwijsbare veroorzaker van het probleem. De legitimiteittheorie stelt dat 

bedrijven alleen kunnen voortbestaan als ze zich schikken naar de normen en waarden van 

de samenleving waarin het bedrijf is ingebed (Kilian & Hennigs, 2014). Om legitiem te 

blijven, moeten bedrijven over onderwerpen communiceren die de samenleving 

interesseren, zoals maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Hiernaast verwachten de 

stakeholders van bedrijven die werkzaam zijn in controversiële industrieën dat de bedrijven 

milieu- en sociale informatie nauwkeurig mededelen. Zakelijke stakeholders, zoals 

investeerders, hebben immers het recht om te weten welke bijdrage bedrijven leveren aan 

de samenleving (Idowu & Towler, 2004).  

De indeling in controversiële industrieën kan worden gemaakt op basis van de aangeboden 

producten (tabak, alcohol, wapens) of op basis van het effect dat de industrie kan hebben op 

het milieu. Onder deze laatste verdeling vallen onder andere bedrijven in de chemische, 

farmaceutische, olie- of transportsector, evenals nutsbedrijven. Tegenwoordig vallen hier 

ook bedrijven in de financiële sector onder (Kilian & Hennigs, 2014). De definitie op basis van 

effect zal worden gehanteerd in de rest van dit onderzoeksvoorstel. Kilian en Hennigs (2014) 

stellen in hun onderzoek onder Duitse bedrijven dat bedrijven in controversiële industrieën 

actiever zijn in het communiceren van hun MVO praktijken dan bedrijven in niet-

controversiële sectoren. Desalniettemin worden positieve berichten uit controversiële 
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industrieën vaak gezien als green washing (Scalet & Kelly, in Kilian & Hennigs, 2014). De 

definitie van green washing volgens het lexicon van de Financial Times (2016) is het 

overdrijven van milieu- en sociaal bewuste eigenschappen van een bedrijf en het 

onderschatten van de negatieve eigenschappen, ten behoeve van het bedrijf.  

Gekleurd taalgebruik 

In jaarverslagen wordt ook een andere methode gebruikt om een bedrijf goed voor de dag te 

laten komen. Volgens Kilian en Hennigs (2014) wordt MVO verslaglegging niet systematisch 

gepubliceerd en wordt de verslaglegging niet geauditeerd. Bedrijven kunnen dus bepaalde 

taalkenmerken of stijlfiguren gebruiken om de perceptie van hun stakeholders ten opzichte 

van het bedrijf positief te beïnvloeden. Een bedrijf kan zelf bepalen hoeveel informatie het 

uitgeeft, over welke onderwerpen de toelichting gaat, en welk taalgebruik en welke toon het 

aanslaat. Op deze manier kan de tekst (positief) bijdragen aan de indruk die een bedrijf 

achterlaat bij het publiek, ook wel impression management geheten (Cho, Roberts & Patten, 

2010). Volgens het kader van impression management van Merkl-Davies en Brennan (in Cho 

et al., 2010) kan een bedrijf informatie verbergen óf toeschrijven aan andere factoren. 

Hierbij richt het bedrijf zich op de presentatie (taalgebruik en toon) of de inhoud van de 

toelichting. Het verbergen van informatie gebeurt op twee manieren: het benadrukken van 

positief nieuws en het achterhouden van negatief nieuws. Positief nieuws wordt benadrukt 

door positieve bewoordingen en negatief nieuws kan bewust worden achtergehouden door 

persuasief taalgebruik, zwakkere taal of door het gebruik van complexe woorden. Door het 

creëren van onduidelijkheid wordt de interpretatie van de tekst belemmerd. Ook kan er 

onzekerder taalgebruik worden toegepast, dat flexibel, zwak, besluiteloos en voorzichtig is. 

In het onderzoek van Cho et al. (2010) wordt geconcludeerd dat er sprake is van een self-

serving bias bij het taalgebruik van bedrijven in de toelichting van hun milieupraktijken in 

jaarverslagen. De self-serving bias stelt dat een bedrijf successen toeschrijft aan interne 

capaciteiten, terwijl falen toe wordt geschreven aan omstandigheden of fouten van anderen. 

Door slechte bedrijfsprestaties op externe factoren af te schuiven, verplaatst een bedrijf de 

schuld waar anders het management verantwoordelijk voor zou worden gehouden. In het 

onderzoek van Cho et al. (2010) wordt gesteld dat deze bias varieert, afhankelijk van de 

milieuprestaties van een bedrijf. Een bedrijf dat slecht presteert op milieugebied, 
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bijvoorbeeld een bedrijf dat veel fossiele brandstoffen gebruikt en weinig duurzame energie, 

kent een hoge self-serving bias. Het bedrijf zal meer optimistische bewoordingen en vager 

taalgebruik hanteren dan een bedrijf dat wel goed presteert op het gebied van milieu. Het 

onderzoek van Cho et al. (2010) toont aan dat er een negatief verband is tussen optimistisch 

taalgebruik en de milieuprestaties van een bedrijf.  

Transparantiescore 

Bedrijven die hun MVO praktijken en de verslaglegging daarvan belangrijk vinden, volgen 

ook wel de richtlijnen van het Global Reporting Initiative bij het schrijven van het MVO 

hoofdstuk. In deze richtlijnen staat aangegeven hoe kwaliteit en inhoud bepaald kunnen 

worden van het MVO hoofdstuk, evenals welke MVO onderdelen minimaal moeten worden 

belicht (Global Reporting Initiative, 2015). In Nederland geeft het Ministerie van 

Economische Zaken elk jaar de Transparantiebenchmark uit, een ranglijst die inzicht geeft in 

de mate van transparantie in maatschappelijke verslaglegging van Nederlandse bedrijven. De 

Transparantiebenchmark geeft door middel van scores aan hoe transparant de 

maatschappelijke verslaglegging is (NBA & Ministerie van Economische Zaken, 2015). De 

definitie van de transparantiescore volgens het Ministerie van Economische Zaken wordt 

toegelicht in paragraaf 2.2.2. Vanaf het jaar 2017 zijn de grootste bedrijven van Nederland 

wettelijk verplicht rapport uit te brengen over hun MVO praktijken. Bedrijven met meer dan 

vijfhonderd medewerkers vallen onder deze nieuwe wetgeving: dit komt neer op honderd 

Nederlandse bedrijven. De bestaande Transparantiebenchmark zal hierbij als leidraad voor 

de rapportageplicht gelden, en zal zo het impression management van bedrijven omtrent 

MVO verslaglegging inperken (MVO Nederland, 2014).  

Malik (2015) stelt dat ondanks de omvangrijke literatuur over MVO, er veel inconsistente 

theoretische redeneringen overheersen. De verslaglegging van MVO van Nederlandse 

bedrijven is vrijwillig en is een van de weinige onderdelen van het jaarverslag dat (nog) niet 

aan wettelijke banden ligt, en kan dus een boeiende indruk geven van hoe een bedrijf zich 

profileert door middel van taalgebruik. Het onderzoek van Cho et al. (2010) is het eerste 

onderzoek naar het verband tussen milieupraktijken en taalgebruik van Amerikaanse 

bedrijven. Onder Nederlandse bedrijven is er eveneens weinig tot geen onderzoek gedaan 

naar het taalgebruik in het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen in 
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jaarverslagen, ondanks de toenemende belangstelling voor het begrip en de vrijheid in 

taalgebruik en tekstlengte die bedrijven in dit onderdeel uitoefenen om de perceptie van 

stakeholders te beïnvloeden. 

2.1. Vraagstelling 

De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: ‘In welke mate zijn de bedrijfssector, het 

tekstsentiment en de transparantiescore van Nederlandse bedrijven bepalend voor de 

tekstlengte van het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 

Nederlandstalige jaarverslagen?’. De bijbehorende deelvragen zijn: 

1. Is er een verband tussen de bedrijfssector en de lengte van het hoofdstuk MVO? 

 

2. Is er een verband tussen het tekstsentiment en de lengte van het hoofdstuk MVO?  

 

3. Is er een verband tussen de transparantiescore van een bedrijf en de lengte van het 

hoofdstuk MVO? 

Verwacht wordt dat bedrijven die in een controversiële sector werken, zoals de chemische 

sector, meer tekst besteden aan het hoofdstuk MVO. Uit het onderzoek van Cho et al. (2010) 

onder Amerikaanse bedrijven blijkt al dat bedrijven die slecht presteren op milieugebied, 

meer en uitgebreidere tekst gebruiken, maar deze kunnen ook selectief informatie 

presenteren. Verder wordt er verwacht dat er een positief verband bestaat tussen het 

tekstsentiment en de lengte van het hoofdstuk MVO. Hoe positiever het sentiment, hoe 

langer de tekst zal zijn. Ten slotte wordt er verwacht dat een bedrijf met een hoge 

transparantiescore, minder tekst gebruikt dan een bedrijf met een lage transparantiescore. 

De kwaliteitscriteria van de Transparantiebenchmark eisen onder andere duidelijkheid en 

relevantie, waarbij een te lange tekst als vaag en irrelevant kan worden beschouwd. 
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3. Methode 

De drie verschillende deelvragen zijn door middel van een corpusanalyse beantwoord.  

3.1. Materiaal 

Het corpus voor dit onderzoek bestond uit jaarverslagen van Nederlandse bedrijven uit 

2014, die in het Nederlands geschreven waren. De Transparantiebenchmark 2015 is gebruikt 

als bron voor de selectie van jaarverslagen. In de Transparantiebenchmark 2015 staan de 

485 grootste Nederlandse bedrijven vermeld van het jaar 2014. Deze zijn onderverdeeld in 

zestien bedrijfssectoren, waarvan de benamingen te vinden zijn in Tabel 1. De bedrijven met 

een transparantiescore beneden de vijf zijn buiten beschouwing gelaten, waardoor er 245 

bedrijven over bleven. Bedrijven met een score minder dan vijf kennen namelijk een 

zogenaamde nulscore en zijn vanwege bepaalde criteria afgewezen, welke worden genoemd 

in paragraaf 3.2.2. Andere criteria voor het corpus waren dat de jaarverslagen op de website 

van de bedrijven terug te vinden moesten zijn en dus algemeen toegankelijk waren. Daarbij 

moesten deze in een bestand met platte tekst kunnen worden omgezet zodat er digitale 

tekstanalyse plaats kon vinden. Van de 245 bedrijven zijn er 97 jaarverslagen gevonden die 

een hoofdstuk of paragraaf besteedden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 

Tabel 1 is voor elke bedrijfssector het aantal bedrijven gegeven dat in het corpus is 

opgenomen. Ook is het aantal bedrijven gegeven per sector die een hoofdstuk over MVO in 

hun jaarverslag hebben. In de jaarverslagen werd specifiek gezocht naar titels zoals ‘MVO’, 

‘duurzame bedrijfsvoering’, ‘milieu, veiligheid en leefomgeving’, ‘duurzaamheid’ en ‘onze 

impact op milieu en maatschappij’. Soms was er sprake van gesplitste hoofdstukken, zoals 

het geval was bij de Universiteit Twente met de twee hoofdstukken ‘Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ en ‘de UT als maatschappelijke, duurzame organisatie’. Deze 

hoofdstukken zijn als geheel verwerkt. Hiernaast hanteerden een aantal bedrijven de GRI-G4 

richtlijnen, waarbij de MVO bedrijfsvoering als integraal deel van het jaarverslag werd gezien 

(Global Reporting Initiative, 2015). Op deze manier werd in verschillende hoofdstukken een 

aantal zinnen besteed aan MVO. Hierdoor waren teksten over MVO vaak te versplinterd en 

verspreid, en zodoende zijn deze niet meegenomen in het corpus. Tekstballonnen of 

tekstblokken, losstaand van de reguliere tekst, zijn buiten beschouwing gelaten. Losstaande 

cijfers, tabellen, interviews en infographics zijn eveneens weggelaten. Wanneer er een 
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assurantierapport over de MVO rapportage werd afgegeven en onder het hoofdstuk MVO 

viel, is deze tekst opgenomen in het tekstbestand. Deze rapporten indiceerden waar de 

verschillende GRI-G4 tekstonderdelen terug te vinden waren in het jaarverslag, en of deze 

compleet waren. Assurantierapporten die als bijlage werden gegeven, zijn niet opgenomen. 

Tabel 1.  De bedrijfssectoren binnen het corpus, met het aantal bedrijven dat binnen 

deze sectoren valt en het aantal bedrijven dat hierbinnen een MVO hoofdstuk 

in het jaarverslag heeft verwerkt 

Bedrijfssector Aantal bedrijven Aantal bedrijven met MVO 

hoofdstuk 

Banken en Verzekeraars 15 9 

Bouw en Maritiem 12 12 

Consumentenproducten 1 1 

Dienstverlening 27 21 

Energie en Gas 6 6 

Handelsmaatschappijen 2 1 

Industriële goederen 5 5 

Media 5 2 

Overig 0 0 

Pharma 2 0 

Retail 9 6 

Technologie 4 3 

Transport 5 5 

Universiteiten en UMC’s 21 16 

Vastgoed 3 3 

Voedsel en Dranken 9 7 

Totaal 126 97 

 

3.2. Procedure 

In deze sectie worden de operationele definities van de onderzochte variabelen toegelicht, 

evenals de manier waarop de data verwerkt is. 



12 
 

3.2.1. Lengte van de tekst 

De lengte van de tekst is gedefinieerd door het aantal woorden van een hoofdstuk MVO bij 

elkaar op te tellen. Het aantal woorden werd geteld door een MVO tekst in Microsoft Word 

te plaatsen, waarbij het aantal woorden automatisch werd aangegeven. De gemiddelde 

lengte van de MVO teksten was 2.162 woorden, met een minimale score van 68 woorden en 

een maximale score van 11.261 woorden. De standaarddeviatie was 2.137 woorden.  

3.2.2. Transparantiescore 

De transparantiescore werd afgeleid uit de Transparantiebenchmark 2015 van het Ministerie 

van Economische Zaken (NBA & Ministerie van Economische Zaken, 2015). De 

Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie van maatschappelijke 

verslaglegging bij de 485 grootste Nederlandse bedrijven van 2014. Transparantie wordt in 

dit rapport uitgelegd als ‘de mate waarin de bedrijfsvoering van ondernemingen inzichtelijk 

is’ (NBA & Ministerie van Economische Zaken, 2015, p. 40). De criteria van de 

Transparantiebenchmark zijn ingedeeld in twee hoofdcategorieën: inhoudsgerichte criteria 

en kwaliteitsgerichte criteria. Deze twee criteria wegen even zwaar. Binnen de 

inhoudsgerichte criteria vallen de categorieën onderneming en bedrijfsmodel, beleid en 

resultaten en managementaanpak. Binnen de kwaliteitsgerichte criteria vallen de relevantie, 

duidelijkheid, betrouwbaarheid, responsiviteit en samenhang van de tekst. Met behulp van 

deze indeling konden de scores van de gekozen bedrijven worden bepaald. De hoogste 

transparantiescore van het corpus was 194 en de laagste score was vijf. De gemiddelde score 

was 102, met een standaarddeviatie van 55. Bedrijven met een score lager dan vijf, kregen 

een nulscore toegekend. Deze nulscores zijn buiten beschouwing gelaten. De bedrijven die 

deze score hebben gekregen, hadden óf hun jaarverslag niet kosteloos ter beschikking 

gesteld, óf niet tijdig hun verslag uitgebracht, óf hadden een verslag ingedeeld op 

groepsniveau zonder verwijzing naar de Nederlandse entiteit en hadden zich niet aangemeld 

voor de groepsverslagenregeling (NBA & Ministerie van Economische Zaken, 2015).  

3.2.3. Bedrijfssectoren 

De bedrijfssector zegt iets over de bedrijfstak waarin een bedrijf opereert. De sectoren zijn 

ingedeeld volgens de sectorindeling van de Transparantiebenchmark 2015. De sectoren 

waren: Banken en Verzekeraars, Bouw en Maritiem, Consumentenproducten, 

Dienstverlening, Energie, Olie en Gas, Handelsmaatschappijen, Industriële goederen, Media, 
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Pharma, Retail, Technologie, Transport, Universiteiten en UMC’s, Vastgoed en Voedsel & 

Dranken. Bedrijven die niet in te delen zijn in een sector, zijn bij de sector ‘Overig’ geplaatst 

(NBA & Ministerie van Economische Zaken, 2015). De sector Dienstverlening is het best 

vertegenwoordigd in het corpus, met 21 jaarverslagen. De sectoren Overig en Pharma zijn 

niet vertegenwoordigd in het corpus, omdat deze geen MVO teksten bevatten. 

3.2.4. Tekstsentiment 

Het sentiment van het hoofdstuk MVO werd met behulp van de functie polarity tagging van 

het software programma opeNER onderzocht (Agerri, Cuadros, Gaines & Rigau, 2013). Dit 

programma heeft de MVO hoofdstukken van de jaarverslagen geanalyseerd door te kijken 

naar de polariteit van de tekst. Positieve bewoordingen waren bijvoorbeeld ‘verbetering’, 

‘goed’ en ‘bekronen’. Negatieve bewoordingen waren onder andere ‘falen’, ‘nadelig’ en 

‘schuld’. Ook onderzocht het programma of er nog sentiment-bepalende woorden werden 

gebruikt, welke een versterkende, verzwakkende of polariteitverschuivende context kennen, 

zoals de woorden ‘optimaal’,  ‘cruciaal’ en ‘belangrijk’. Voordat deze functie gebruikt kon 

worden, moesten de teksten eerst door de pipeline van opeNER worden gehaald, die uit drie 

stappen bestond. Als eerst is de service taalherkenning gebruikt (language-identifier), 

vervolgens werden de zinnen in woorden opgedeeld met behulp van de tokenizer. Ten slotte 

kregen de woorden door part of speech tagging (POS) een morfologisch label toegekend. De 

woorden werden gelemmatiseerd en dus teruggebracht naar hun basisvorm (de stam of het 

infinitief van het woord). Na deze drie stappen kon met behulp van de polarity tagger het 

sentiment van de teksten worden bepaald. De woorden die een negatief of positief 

sentiment kenden, werden uit de tekst gefilterd. Het aantal positieve woorden en het aantal 

negatieve woorden werden per tekst geteld. De jaarverslagen zijn ingedeeld in de drie 

categorieën positief sentiment, negatief sentiment en neutraal sentiment. Bedrijven met 

een hoger aantal positieve woorden dan negatieve woorden, kregen een positief label. MVO 

teksten met meer negatieve woorden dan positieve woorden werden in de categorie 

negatief sentiment ingedeeld. Bedrijven die een gelijke score van positieve en negatieve 

woorden hadden, werden in de categorie neutraal sentiment ingedeeld. Van de 97 MVO 

teksten was er één tekst met een negatief tekstsentiment en één tekst met een neutraal 

sentiment. De overige 95 teksten kenden allemaal een positief tekstsentiment. Van het 

totale aantal woorden van de MVO teksten, 209.665, werd er aan 11.320 woorden een 
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sentiment toegekend (5.40%). Hiervan kende 78.37% een positief sentiment en 21.63% een 

negatief sentiment. 

Vanwege het bovenstaande absolute resultaat werden de MVO teksten opnieuw ingedeeld 

in sentimentcategorieën, om zo tot een genuanceerder beeld te komen van het sentiment 

van de MVO teksten. In plaats van een duidelijk onderscheid tussen een positief of negatief 

sentiment, werden de teksten ingedeeld in vijf categorieën. In Tabel 2 staat beschreven hoe 

de categorieën bepaald zijn. Zo werden MVO teksten waarvan 81% of meer woorden 

positief waren en 20% of minder negatief waren, in de categorie ‘Positief’ ingedeeld. 

Tabel 2. Categoriebepaling van MVO teksten op basis van het percentage 

sentimentgevoelige woorden met het aantal MVO teksten per categorie 

Categorie Percentage sentimentgevoelige woorden MVO teksten 

Positief 81 – 100% positief 0 – 20% negatief 49 

Overwegend positief 61 – 80% positief 21 – 40% negatief 45 

Neutraal 41 – 60% positief 41 – 60% negatief 3 

Overwegend negatief 21 – 40% positief 61 – 80% negatief 0 

Negatief 0 – 20% positief 80 – 100% negatief 0 

 

Zoals te zien is in Tabel 2, bleven er na 

de herindeling van de MVO teksten 

49 MVO teksten in de categorie 

‘Positief’ staan. 45 teksten kwamen in 

de categorie ‘Overwegend positief’ 

terecht en drie MVO teksten in de 

categorie ‘Neutraal’. De categorieën 

‘Overwegend negatief’ en ‘Negatief’ 

bleven leeg. In Afbeelding 1 is het 

verloop van de categorie-indeling te 

zien. 

 

Afbeelding 1.  Het sentiment per categorie afgezet  

tegen het aantal jaarverslagen 
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Voor dit kwantitatieve onderzoek zijn vier statistische toetsen gebruikt. Deelvraag 1 en 2 zijn 

beiden apart onderzocht door middel van een eenweg variantie-analyse (ANOVA). Hierbij is 

de tekstlengte de afhankelijke variabele (outcome variable) en zijn de bedrijfssector en het 

tekstsentiment onafhankelijke variabelen (predictor variables). Deelvraag 3 is onderzocht 

met behulp van een Pearson correlatietest. De tekstlengte was hier eveneens een 

afhankelijke variabele, waarbij de transparantiescore fungeerde als onafhankelijke variabele. 
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4. Resultaten 

 

Uit een eenweg variantie-analyse voor de lengte van het hoofdstuk MVO met als factor de 

bedrijfssector bleek een niet-significant hoofdeffect van de bedrijfssector (F (13, 83) < 1). Er 

kan geconcludeerd worden dat er in dit corpus geen verband bestond tussen de tekstlengte 

van het hoofdstuk MVO en de sector waarin een bedrijf opereert. 

Voor de beantwoording van deelvraag twee zijn er twee eenweg variantie-analyses 

uitgevoerd. De eerste eenweg variantie-analyse onderzocht het verband tussen tekstlengte 

en de indeling van tekstsentiment in drie categorieën (positief, neutraal en negatief). Uit 

deze eerste eenweg variantie-analyse voor de lengte van het hoofdstuk MVO met als factor 

het tekstsentiment bleek een niet-significant hoofdeffect van het tekstsentiment (F (2, 94) < 

1). Er bestond geen verband tussen de tekstlengte van het hoofdstuk MVO en het 

tekstsentiment. 

Na de herverdeling in vijf sentimentcategorieën bleek uit de tweede eenweg variantie-

analyse voor de lengte van het hoofdstuk MVO met als factor het tekstsentiment een 

significant hoofdeffect van het tekstsentiment (F (2, 94) = 3.21, p = .045). Na de herverdeling 

van de sentimentcategorieën bleek er een verband te bestaan tussen de tekstlengte van het 

hoofdstuk MVO en het tekstsentiment in dit corpus. Hoe langer een tekst, hoe positiever 

deze was. 

Ten slotte bleek uit een correlatietest voor de lengte van de MVO tekst en de 

transparantiescore er een significant, positief verband te bestaan (r (97) = 0.34, p = .001). De 

correlatie was significant op het 0.01 niveau (tweezijdige toets). Een bedrijf met een langere 

MVO tekst bleek een hogere transparantiescore te hebben. 
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5. Conclusie 
 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek was: ‘In welke mate zijn de bedrijfssector, het 

tekstsentiment en de transparantiescore van Nederlandse bedrijven bepalend voor de 

tekstlengte van het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 

Nederlandstalige jaarverslagen?’. Van de drie verschillende deelvragen bleken twee 

deelvragen een significant effect te hebben. Er bleek een verband te bestaan tussen het 

tekstsentiment en de tekstlengte van de MVO teksten in dit corpus, na herverdeling van de 

sentimentcategorieën (deelvraag twee). Ook deelvraag drie, met betrekking tot de 

tekstlengte en de transparantiescore, kende een positief, significant effect. Een langere tekst 

bleek over het algemeen een hogere transparantiescore te hebben. Dit was niet het 

verwachte, negatieve, verschil. 

6. Discussie 
 

De gevonden resultaten waren redelijk gelijk aan de gestelde verwachtingen in dit 

onderzoek. Alleen deelvraag één, waarin bedrijfssectoren en tekstlengte vergeleken werden, 

leverde geen significant resultaat op. Controversiële sectoren (zoals Energie en Gas) 

gebruikten niet meer of minder woorden dan de andere sectoren. Dit resultaat werd wel 

verwacht, zoals in het onderzoek van Cho et al. (2010) onder Amerikaanse bedrijven werd 

aangetoond. Waarom dit bij Nederlandse MVO teksten niet het geval is, is onduidelijk. 20.6% 

van de jaarverslagen in het corpus was afkomstig uit controversiële sectoren (Transport: 5 

verslagen, Energie en Gas: 6 verslagen, Banken en Verzekeraars: 9 verslagen). Misschien was 

deze steekproef te klein. 

Deelvraag twee bleek na herverdeling van de sentimentcategorieën een significant resultaat 

te hebben. De ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven gebruikte positieve 

bewoordingen in hun MVO teksten. De theorie van Waller en Lanis (2013) kan in dit 

onderzoek daarom bevestigd worden. Zij stellen dat jaarverslagen inmiddels zijn uitgegroeid 

tot marketinginstrument van veel bedrijven, waarbinnen de verslaglegging van MVO 

praktijken wordt gebruikt om een positieve kant van het bedrijf te laten zien. Er kan gezegd 

worden dat deze positieve kant werd benadrukt door het gebruik van meer positieve 

bewoordingen. De bedrijven uit het corpus hebben zich mogelijk gericht op het taalgebruik 
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in een tekst, en hebben op deze manier positief bij kunnen dragen aan de indruk die het 

bedrijf achterliet bij het publiek. 

Bij de bepaling van het tekstsentiment kan er getwijfeld worden aan de gebruikte software, 

opeNER. Bij het verwerken van de sentimentgevoelige woorden werd een aantal woorden 

als negatief gemarkeerd, terwijl deze als neutraal of positief beoordeeld konden worden. 

‘Dragen’ werd als negatief gezien, terwijl verderop in de desbetreffende zin het woord ‘bij’ 

gevonden werd: bijdragen is een woord met een positief sentiment. Ook werden de 

woorden ‘koe’ en ‘afval’ als negatief gemarkeerd, terwijl deze ook als neutraal kunnen 

worden geïnterpreteerd. Bij gebrek aan beschikbare, gratis (open) software in het 

Nederlands in het bijzonder is toch voor deze software gekozen. Voor toekomstig onderzoek 

is het aan te bevelen om andere software te gebruiken, of om de teksten samen met een 

tweede beoordelaar handmatig te analyseren. Het huidige onderzoek was te beperkt qua 

tijd om handmatig een goede uitspraak te kunnen doen over de polariteit van 97 MVO 

teksten. 

Een contrasterend resultaat werd gevonden bij deelvraag drie. Verwacht werd dat een 

bedrijf met een hoge transparantiescore minder tekst zou gebruiken, maar in dit onderzoek 

bleken bedrijven met een hoge transparantiescore meer tekst te gebruiken in hun hoofdstuk 

over MVO. Eventueel wordt in deze teksten meer uitgelegd (duidelijkheid en goede 

samenhang van de tekst, twee onderdelen van de kwaliteitscriteria van de 

Transparantiebenchmark), of worden meer bedrijfshandelingen inzichtelijk gemaakt, 

waardoor de bedrijfsvoering als meer legitiem wordt beoordeeld. Een alternatieve verklaring 

voor het resultaat kan zijn dat het huidige corpus niet de exacte teksten bevatte die voor de 

Transparantiebenchmark 2015 zijn vergeleken. Ook is het mogelijk dat in de 

Transparantiebenchmark aparte MVO jaarverslagen opgenomen zijn, in plaats van alleen het 

hoofdstuk MVO uit jaarverslagen. 

Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat de tekstlengte, het tekstsentiment, de 

transparantiescore en de bedrijfssector van Nederlandse jaarverslagen met elkaar heeft 

vergeleken. Het onderzoek biedt een basis voor vervolgonderzoek. Eventueel 

vervolgonderzoek zou jaarverslagen van het jaar 2017, na de invoering van de wet over MVO 

rapportageverplichting, kunnen vergelijken met jaarverslagen van het jaar daarvoor, waarin 
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nog geen wettelijke eisen werden gesteld aan MVO rapportage. Verwacht wordt dat het 

sentiment in de jaarverslagen van 2017 neutraler van toon zal zijn, gezien de criteria van de 

Transparantiebenchmark betreffende relevantie, betrouwbaarheid en duidelijkheid van de 

tekst. 
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