
Duurzaamheidsdoelstellingen Corteva Agriscience 2030
Onze gemeenschappen
De veiligheid van personen in onze faciliteiten garanderen en van iedereen werkzaam in de landbouw

• 'Ernstige incidenten' worden gedefinieerd volgens het soort incident 

volgens de richtlijnen van de Amerikaanse Chemistry Council en 

rapportage in de sector.

• CTWW-programma's omvatten programma's voor gezondheid op het werk, 

gericht op medewerkers die blootgesteld worden aan specifieke gevaren op 

het werk, maar ook programma's voor alle medewerkers, zoals 

ondersteuning voor medewerkers bij arbeidsongeschiktheid, voorbereiding 

voor internationale zakenreizen, welzijn en positieve emotionele 

gezondheid. Daarnaast zorgen programma's voor hygiëne en ergonomie op 

het werk voor een veilige werkomgeving.

Dit streefdoel wordt ondersteund met drie indicatoren:

• Zorgen dat er geen ernstige incidenten meer gebeuren

• Tegen 2025 100% van medewerkers doen deelnemen aan het initiatief 

Corteva Total Worker Wellbeing (CTWW) om gezondheidsrisico's op het 

werk te beheersen, werknemers te beschermen en de gezondheid van alle 

medewerkers te verbeteren

• Tegen 2025 zullen we een raamwerk opzetten om expertise en informatie te 

delen om betere veiligheidsprestaties te stimuleren voor onze klanten en de 

ruimere landbouwsector.

De bevoorradingsketen transparanter maken, van landbouwer tot consument, door middel van digitale 

hulpmiddelen waarmee landbouwers meerwaarde kunnen creëren via transparantie in landbouwmarkten, 

levensmiddelensystemen en gemeenschappen
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Duurzaamheidsdoelstellingen Corteva Agriscience 2030
Onze gemeenschappen
Vrouwen machtigen, jongeren mogelijkheden bieden en gemeenschappen benaderen in alle globale 

gemeenschappen waar ons bedrijf actief is en in alle landen waar we zakendoen, tegen 2030

We zijn actief in zo'n 140 landen, stellen ongeveer 21.000 personen te werk en 

werken in ongeveer 104 faciliteiten.

Onze activiteiten om dit streefcijfer te bereiken, omvatten:

• Vrouwen machtigen: Het programma Corteva Grows stimuleert vrouwen 

om ervoor te zorgen dat ze individueel presteren en helpt welvaart te 

brengen in de gemeenschappen waar ze wonen.

• Jongeren mogelijkheden bieden: Corteva Grows belooft projecten en 

programma's te steunen die educatieve prestaties en ontwikkeling van 

jongeren wereldwijd opleveren en een divers personeelsbestand in de 

landbouw voor de toekomst opbouwen.

• Gemeenschappen benaderen: Initiatieven van het programma Corteva 

Grows helpen de levenskwaliteit te verbeteren in gemeenschappen waar we 

wonen en werken, en streven ernaar te voldoen aan de unieke behoeften 

van elke gemeenschap. De inspanningen van onze vrijwilligers in lokale 

programma's zorgen ervoor dat ons succes ook het succes van de 

gemeenschap wordt.
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Meer informatie over onze activiteiten is te vinden via de volgende links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html
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Duurzaamheidsdoelstellingen Corteva Agriscience 2030
Onze gemeenschappen
1 miljoen uur vrijwilligerswerk van Corteva-medewerkers aanbieden om mensen en gemeenschappen wereldwijd 

te steunen tegen 2030

Meer informatie over onze activiteiten is te vinden via de volgende links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

Het streefdoel van 1 miljoen uren vertegenwoordigt een cumulatief totaal over 

een periode van 10 jaar.

Onze activiteiten om dit streefcijfer te bereiken, omvatten:

• Vrouwen machtigen: Het programma Corteva Grows stimuleert vrouwen 

om ervoor te zorgen dat ze individueel presteren en helpt welvaart te 

brengen in de gemeenschappen waar ze wonen.

• Jongeren mogelijkheden bieden: Corteva Grows belooft projecten en 

programma's te steunen die educatieve prestaties en ontwikkeling van 

jongeren wereldwijd opleveren en een divers personeelsbestand in de 

landbouw voor de toekomst opbouwen.

• Gemeenschappen benaderen: Initiatieven van het programma Corteva

Grows helpen de levenskwaliteit te verbeteren in gemeenschappen waar 

we wonen en werken, en streven ernaar aan de unieke behoeften van elke 

gemeenschap te voldoen. De inspanningen van onze vrijwilligers in lokale 

programma's zorgen ervoor dat ons succes ook het succes van de 

gemeenschap wordt.
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