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Ontwikkeling beoordeling – onderwerpen

Onderwerpen gekoppeld aan definities van de burgermaatschappij, streefcijfers van VN SDG en geïmpliceerde 

doelstellingen/engagementen en cijfers; in overeenstemming met globale kaders voor duurzaamheid – en 

platform van het merk Corteva.

OPMERKING: Onderwerpen met betrekking tot bedrijfsethiek, diversiteit en inclusie, politieke steun, globale handel, bedrijfsbestuur, privacy en andere 

onderwerpen komen vaak aan bod in deze beoordelingen. Wat deze beoordeling betreft beschouwen we dergelijke onderwerpen als essentiële praktijken. 

We hebben ze dan ook niet opgenomen in deze beoordeling.

Milieu Economie Mens/maatschappij

Klimaataanpassing/weerstand Innovatie en productiviteit in landbouw Mensen-/werknemersrechten

Klimaatmatiging Veiligheid van voedingsstoffen en voedsel Diversiteit en weerstand van gewassen

Biodiversiteit Gebruik van technologie/maatschappelijk mandaat Gezondheid en veiligheid op het werk

Ontbossing/landgebruik Duurzaamheid en traceerbaarheid van producten Vrouwenrechten en machtiging

Waterverbruik en -beheer Kleine landbouwers Lokale gemeenschappen

Beheer van voedingsstoffen Levensonderhoud op platteland Betrokkenheid van medewerkers

Voedingsverliezen en -afval Verantwoordelijkheid bevoorradingsketen Productveiligheid (beheren van voedsel)

Verantwoordelijke onderneming – operationele 

voetafdruk

Gezondheidstoestand bodem
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Ontwikkeling beoordeling – prioriteit van onderwerpen

Scores op basis van de onderstaande criteria, vervolgens afgezet tegen de X-as (belang voor het bedrijf) 

en Y-as (belang voor belanghebbenden).

Tests interne belanghebbenden

Schaal interne belanghebbenden

Tests externe belanghebbenden

Schaal interne belanghebbenden

Belang van onderwerp - hoe belangrijk is het onderwerp om een positieve 

of negatieve impact te hebben:

Tests:

 bedrijfs- of platformstrategie?

 toekomstige groei?

 organisatorische waarde?

 kosten of risico?

 vertrouwen van belanghebbende 

in Corteva?

1. Niet belangrijk - onderwerp niet relevant voor het bedrijf en zonder mogelijkheid 

of risico met invloed op de korte- of langetermijnwaarde van het bedrijf.

2. Belangrijk - onderwerp is relevant voor de korte- en langetermijnwaarde van het 

bedrijf en wordt van dichtbij opgevolgd door een aantal concurrenten. Onderwerp 

aanpakken kan leiden tot nieuwe producten en diensten die de groei in nieuwe 

gebieden kunnen beïnvloeden.

3. Kritiek – onderwerp is van essentieel belang voor het bedrijf en als het 

onderwerp niet wordt aangepakt, kan dat de groei beïnvloeden, de kosten/het 

risico verhogen of het vertrouwen van de belanghebbende in Corteva

verminderen

Invloed op beoordelingen en beslissingen van belanghebbenden – hoe beïnvloedt het 

onderwerp de manier waarop belanghebbenden interactie hebben met het bedrijf?

Tests:

 Weerspiegelt dit een impact, risico of mogelijkheid voor duurzaamheid, geïdentificeerd door 

deskundigen?

 Weerspiegelt dit belangen, onderwerpen of indicatoren aangevoerd door belanghebbenden 

(bijv. kwetsbare groepen in lokale gemeenschappen, burgermaatschappij?)

 Weerspiegelt dit de belangen en verwachtingen van belanghebbenden met een specifiek 

belang in het succes van het bedrijf (bijv. medewerkers, aandeelhouders en leveranciers)?

1. Geen invloed - geen druk van belanghebbenden.

2. Invloed - belangrijke groepen van belanghebbenden geïnteresseerd in het 

vermogen van het bedrijf om in te spelen op het onderwerp en te helpen om het 

aan te pakken.

3. Kritiek - onderwerp is essentieel en kritiek voor het "mandaat om te werken". Als 

het onderwerp niet wordt aangepakt, kan het bedrijf in gevaar komen en kan dat 

leiden tot minder vertrouwen van belanghebbenden en reputatieschade.
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Ontwikkeling beoordeling – beoordeling en in kaart brengen

Onderwerpen kregen een score op basis van feedback van belanghebbenden (hoog/gemiddeld/laag), werden 

geanalyseerd op belanghebbende, geografie en waardeketen, en kregen vervolgens een plaats in de matrix. 

Score en analyse van onderwerpen

Kaartweergave van onderwerpen

zie pagina 1 voor resultaten 2018-2019
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