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1 Inleiding 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) sluit naadloos aan bij het domein van Wageningen University 

& Research. Bij alles wat we doen stellen we hoge eisen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

duurzaamheid. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke impact die een beslissing heeft vanzelfsprekend wordt 

meegenomen in de besluitvorming.  

 

Wageningen University & Research (WUR) geeft met haar MVO-agenda aan welke maatschappelijke thema’s de 

komende jaren extra aandacht krijgen. De 21 onderwerpen van de MVO-agenda zijn belangrijk voor onze 

organisatie en onze stakeholders en daardoor richtinggevend. 

 

Het MVO-beleid van Wageningen University & Research 

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het primaire proces van onderzoek en onderwijs. Dit komt tot 

uitdrukking in de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.  De risico’s en kansen 

die WUR ziet op het gebied van duurzaamheid en MVO zijn geformuleerd in het Strategisch Plan 2015-2018. 

Daarin staat dat WUR een duidelijke en herkenbare MVO-strategie ontwikkelt. De kern van de MVO-strategie 

bestaat uit het maken van afwegingen waarin wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen 

elkaar in balans houden. WUR heeft de ambitie om voorloper te zijn in duurzame bedrijfsvoering. Bij alles wat 

we doen maken we integrale afwegingen, waarbij onze verantwoordelijkheid verder strekt dan onze eigen 

activiteiten. 

 

MVO in de jaarverslaglegging 

Het Jaarverslag 2016 van WUR is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). In 

het jaarverslag wordt op hoofdlijnen gerapporteerd, in het Sociaal Jaarverslag en het Milieujaarverslag worden 

de activiteiten m.b.t. MVO en duurzaamheid met meer detail uiteengezet. Dit MVO-verslag geeft een nadere 

toelichting over de voortgang van de activiteiten rondom de MVO-agenda. De GRI-tabel, met de voor WUR 

relevante GRI-indicatoren en verwijzingen naar de passages in de verslaglegging, is onderdeel van dit verslag.  

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de MVO-strategie van WUR en presenteert de MVO-agenda, inclusief 

ambities en verantwoordelijkheden. Er wordt tevens ingegaan op de prioritering van de onderwerpen en het 

principe van materialiteit. Hoofdstuk 3 beschrijft de voortgang van de activiteiten omtrent de MVO-agenda. In 

hoofdstuk 4 wordt de link gelegd tussen de MVO-agenda, GRI en de Sustainable Development Goals. Het 

hoofdstuk sluit af met de GRI-tabel waarin de verwijzingen naar betreffende onderdelen van de 

jaarverslaglegging per GRI-criterium zijn opgenomen. 

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Strategisch-plan.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Jaarverslag-Wageningen-University-Research.htm
http://www.wur.nl/upload_mm/5/2/0/7af3dc00-238b-4d47-b299-68a31b01efa7_Sociaal%20jaarverslag%20Wageningen%20University%20%26%20Research%202016.pdf
http://www.wur.nl/upload_mm/8/5/d/6ff07951-2294-4f04-8fd0-f197531a4356_20170508_MilieujaarverslagWUR_2016_def_v1.0_internet.pdf
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2  MVO-agenda 

2.1 De MVO-strategie van Wageningen University & Research 

Door de Sociaal Economische Raad (SER) wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gedefinieerd als: 

‘het bewust inrichten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies 

people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO 

behoort tot de core business van ondernemingen’. Waardecreatie en dialoog zijn twee duidelijke elementen uit 

het Strategisch Plan 2015-2018 van WUR waardoor MVO op logische wijze te koppelen is aan het Strategisch 

Plan. 

 

De MVO-strategie van Wageningen University & Research wordt in het Strategisch Plan 2015-2018 

geformuleerd als: “Het past bij onze organisatie en ons domein dat we groot belang hechten aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. De komende jaren steken we hier meer energie in door een 

duidelijke en herkenbare MVO-strategie te formuleren. De kern daarvan bestaat uit het maken van afwegingen 

waarin wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen elkaar in balans houden en waarin onze 

verantwoordelijkheid zich niet beperkt tot onze eigen activiteiten.” 

 

WUR wil bij al haar beslissingen de wetenschappelijke, sociale en economische belangen in het oog houden. Het 

gaat er daarbij niet zo zeer om wat we doen, maar om waarom we het doen. Welke keuzes maken we, welk 

effect hebben de keuzes op belanghebbenden (stakeholders) en kunnen we die keuzes ook verantwoorden? Het 

gaat daarbij niet alleen om onze eigen activiteiten: onze verantwoordelijkheid gaat verder dan dat. 

 

 

2.2 Waarom een MVO-agenda? 

WUR geeft met de MVO-agenda aan welke maatschappelijke thema’s de komende jaren extra aandacht krijgen: 

21 MVO-onderwerpen die binnen en buiten onze organisatie belangrijk worden gevonden. De top tien van de 

MVO-agenda is voor onze organisatie en onze stakeholders zo belangrijk dat we deze thema’s extra voor het 

voetlicht brengen. Als door voortschrijdend inzicht blijkt dat we bepaalde vraagstukken of dilemma’s nog niet 

voldoende op onze radar hebben kunnen onderwerpen aan de MVO-agenda worden toegevoegd. 

 

Met de MVO-agenda wil WUR bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het Strategisch Plan. In het 

Strategisch Plan zijn doelen opgenomen voor flexibel, ondernemend en professioneel personeel, MVO en 

duurzame bedrijfsvoering. Specifiek gaat het om doel 6 “We blijven medewerkers een uitdagende, inspirerende 

en internationale werkomgeving bieden. We trekken talentvolle medewerkers aan en brengen individuele 

talenten maximaal tot ontplooiing” en doel 7 “We opereren nog meer als een maatschappelijk verantwoorde 

organisatie”. Het duurzaamheidsbeleid op milieugebied is bij WUR al sterk ontwikkeld.  

 

De crux van het MVO-beleid zit in een verbreding van de definitie van duurzaamheid. Naast duurzaamheid op 

milieugebied nemen we in het MVO-beleid ook sociale en economische duurzaamheid mee. In het HR-domein 

vertalen we MVO naar “inclusiviteit”. Dit betekent dat we bewust mensen uit diverse doelgroepen aannemen en 

aandacht hebben voor talent, mobiliteit, gelijke kansen en afspiegeling.  

 

De MVO-agenda is zo veel mogelijk gekoppeld aan de speerpunten en kpi’s uit het Strategisch Plan. MVO was in 

2016 een van de speerpunten van het Strategisch Plan, met als opdracht het MVO-beleid uit te werken voor 1) 

werken aan duurzaamheid op milieugebied, o.a. energie en CO2 footprint, en 2) inclusiviteit, o.a. stimuleren 

van feedback, mobiliteit, diversiteit en participatie.  

 

 

2.3 De MVO-agenda in 2016 

In 2016 is gewerkt aan het aanscherpen van de MVO-agenda: staat daarin wat we belangrijk vinden, wordt dit 

door iedereen begrepen, welke ambities streven we na en welke kritische prestatieindicatoren (kpi’s) kunnen 

we gebruiken. De aangescherpte MVO-agenda werd in december 2016 geaccordeerd door de raad van bestuur. 
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2.3.1 MVO-onderwerpen en ambities 

De MVO-agenda is een lijst met 21 onderwerpen die binnen en buiten onze organisatie belangrijk worden 

gevonden. De lijst met onderwerpen is opgenomen in tabel 1. Per onderwerp worden de ambitie omschreven en 

de gebruikte kpi’s weergegeven.  Met de kpi’s willen we de voortgang op de onderwerpen monitoren. Gekozen 

is voor kpi’s uit het Strategisch Plan (SP) en kpi’s die we al om andere redenen meten.  

 

 

Tabel 1: De MVO-agenda 

Nr. Onderwerp Ambitie KPI 

1. Innovatie & onderzoek  Een bijdrage leveren aan de wereldwijde 
uitdagingen op het gebied van ecologie, 
duurzaamheid, volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Onze kennis omzetten in 
innovaties. Wetenschappelijke doorbraken 
snel vertalen naar de praktijk en het 
onderwijs. 

 Jaarlijkse toename van 5% van 
aantal betaalde projecten 
waarbij èn meer 
kenniseenheden èn zowel de 
universiteit als de research-
instituten betrokken zijn (KPI 1 
uit SP) 

 Inzet in geld op de strategische 

investeringsthema’s verdubbeld 
in 2018 tov eigen inzet door 
aanvullende externe inkomsten 
(KPI 2 uit SP) 

 Aantal octrooiaanvragen per 
jaar 

 Aantal spin-offs per jaar 
 Minimaal 2x aanwijsbare 

innovaties (Valorisatie 
indicatoren W10 Narratives) 

2. Onderwijs Uitmuntend onderwijs. De nieuwste inzichten 
op het gebied van duurzaamheid inbedden in 
het onderwijs. Streven naar goede contacten 
tussen docenten en studenten. De 
persoonlijke leerbehoefte van de student 
centraal stellen. Studenten een solide basis 
bieden van wetenschappelijke kennis en 
academische vaardigheden. 

Campusstudenten waarderen in 
2018 het onderwijs van WU even 
positief als in 2014 (KPI 3 uit SP). 

3. Bijdragen aan het 
publieke debat  

De maatschappij op een integere en eerlijke 
manier meenemen in de uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek en de aannames 
en afwegingen die zijn gemaakt. De bijdrage 
die het onderzoek levert aan gezonde voeding 
en leefomgeving inbrengen in het publieke 
debat. 

 Aantal krantenartikelen over 
actueel thema met MVO-
component. 

 Kamervragen waarbij bijdrage 
WUR is geleverd (beide kanten 
op) 

4. Diversiteit en kansen 
voor medewerkers en 
studenten 

Het realiseren van een inclusieve 
werkomgeving met gelijke kansen voor 
medewerkers en studenten. Aandacht voor 
talent, mobiliteit, gelijke kansen en 
afspiegeling van de samenleving, vanuit het 
besef dat verschillende talenten elkaar 

aanvullen. 

 25% vrouwelijke hoogleraren in 
2020 (afgesproken ambitie met 
de minister) 

 80 garantie-banen in 2018 
(ambitie opgelegd vanuit 
landelijke regelgeving) 

 Stimuleren van een 
internationale corporate cultuur 
door ontwikkelen en aanbieden 
workshops, taaltrainingen, 
Engelstalig intranet, 
community-vorming voor niet-
Nederlandse medewerkers 

 20% groei aandeel vrouwen in 
leidinggevende functies in 2018 

5. Inzet van publieke 
middelen  

Publieke middelen verantwoord (dat wil 
zeggen rechtmatig, doelmatig en 
doeltreffend) inzetten, en dit aan overheden 
en maatschappij duidelijk maken. 

 Voor onderzoek gefinancierd 
door de overheid EZ/NWO- 
evaluaties gebruiken 
(“doorwerking”) 

 % Studenten dat een baan 
vindt op academisch niveau 
(Tabel B5.1 uit JV) 

6. Publiek-private 
partnerschappen  

Samenwerken met nationale en internationale 
partners (volgens het gouden driehoek 
principe) om onze doelen (onderzoek voor en 
naar de samenleving) te bereiken, en 

 Jaarlijks minimaal één nieuw 
marktteam gericht op een 
nieuwe markt dat is 
samengesteld uit medewerkers 
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Nr. Onderwerp Ambitie KPI 

(financiële) continuïteit te borgen in 
onderzoek en onderwijs. 

van minimaal drie 
kenniseenheden – KPI 8 uit SP 

 Jaarlijkse groei van 5% in 
bijdragen aan innovaties in het 
bedrijfsleven (aantal co-
publicaties met het 
bedrijfsleven en het aantal 
patenten en licenties) - KPI 6 
uit SP 

 Jaarlijkse groei van 5% van de 
omzet van de 
researchinstituten in de 
publiek-private en de private 
markt - KPI 7 uit SP 

7. Klanttevredenheid Goed inspelen op wat klanten van ons 
verwachten t.a.v. MVO: onderzoek en 
onderwijs goed afstemmen op de behoeften 
van onze klanten. 

Meten op basis van bestaande 
metingen voor klanttevredenheid 
en studenttevredenheid. 
 

8. Betrokkenheid belang-
hebbenden  

Stakeholders bij ons onderzoek en onderwijs 
betrekken om onze strategie en activiteiten in 
lijn te brengen met de verwachtingen die zij 
van ons hebben. 

Per jaar minimaal twee 
Wageningen Dialogues over 
relevante maatschappelijke 
thema’s waarbij elk jaar het 
aantal betrokken partijen groeit 
(KPI 5 uit SP). 

9. Partnerschap Verantwoordelijkheid nemen jegens de 
samenleving. Verantwoording afleggen voor 
de partnerkeuzes die we maken, waarbij we 
rekening houden met sociale, economische en 
ecologische risico’s, kansen en effecten. 

 

10. Ethisch verantwoorde 
uitvoering van 
onderzoek en 
onderwijs  

Een onafhankelijke en integere werkwijze 
volgen; de samenleving moet op de 
resultaten van ons werk kunnen vertrouwen. 

 

11. Emissies Voorloper zijn in duurzame bedrijfsvoering. 
Zo veel mogelijk beperken van nadelige 

milieu-effecten en emissies van onze 
activiteiten. Oog hebben voor biodiversiteit. 
Inzicht geven in de milieueffecten van o.a. 
energie, water en afval, zodat gericht 
besparende en preventieve maatregelen 
kunnen worden genomen. 

Klimaatneutraliteit en 
energiebesparing (in JV) 

Milieurapportages (MJV, Energie, 
CO2-footprint) 

12. Verantwoord inkopen Maatschappelijk verantwoord inkopen: 
• Bij inkooptrajecten worden 

duurzaamheidseisen gesteld (in de 
breedste zin). 

• Leveranciers van WUR moeten voldoen 
aan gedragscodes die betrekking hebben 
op verschillende duurzaamheidskwesties, 
met inbegrip van de mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, milieu en 
zakelijke ethiek. 

Score MVI tool 
 

13. Gezondheid en 
veiligheid van 
medewerkers en 
studenten  

Optimale arbeidsomstandigheden garanderen. 
De gezondheid & veiligheid van werknemers 
en studenten wordt beschermd en het welzijn 
van onze medewerkers en studenten wordt 
zoveel mogelijk bevorderd. 

Uit Sociaal jaarverslag 

14. Biodiversiteit  Werken aan het begrijpen van de veerkracht 
van ecosystemen wereldwijd. Met lokale en 
regionale stakeholders werken aan de 
duurzame aanpak die vereist is om de 
uitdagingen rond biodiversiteit en het 
toenemende gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen aan te pakken. 

 

15. Transparantie Verantwoording nemen voor de impact van 
onze onderzoek- en onderwijsactiviteiten op 

het milieu en de samenleving. Resultaten van 
onderzoek, die uitgevoerd zijn met publieke 
middelen, openbaar maken. 

Jaarlijks in de top 3 van best 
scorende Universiteiten en 

hogescholen in 
transparantiebenchmark 
 

16. Publieke zaken  Een samenhangend beleid voeren voor  
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Nr. Onderwerp Ambitie KPI 

publieke aangelegenheden met betrekking tot 
de politiek (lokaal, nationaal en EU), de 
samenleving en NGO’s. Anticiperen op 
politieke beslissingen en de publieke opinie 
die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op 
de strategie en werkwijze van onze 
organisatie. 

17. Medewerkers training 
en ontwikkeling  

Investeren in de ontwikkeling van 
medewerkers door het actief aanbieden van 
professionele trainings- en 
opleidingsprogramma’s. 

Uit Sociaal jaarverslag: aantal 
gevolgde opleidingen, % 
opleidingsbudget 
 

18. Verantwoord 
ketenbeheer  

Duurzaamheidseisen integreren bij 
opdrachtverstrekkingen. Partners actief 
betrekken in de waardeketen om de 
duurzaamheidsprestaties van WUR te 
verbeteren. 

 

19. Economische prestaties  Hogere inkomsten uit onderzoek en onderwijs 
zodat we onze (nieuwe) strategische doelen 
kunnen bereiken, inclusief MVO-doelen. 

Bedrag aan contract research bij 
WU, DLO, of de stijging/daling 
daarin, in € of % 

20. Verantwoord 
dieronderzoek, gebruik 
van pesticiden en ggo’s  

Verantwoord gebruik van proefdieren, 
pesticiden en genetische gemodificeerde 
organismen garanderen en daarover zo 
transparant mogelijk zijn. 

 

21. Naleving milieuwetten 
en -regels  

Voldoen aan alle milieuwetten en -regels. 
Aanvullende milieudoelen stellen om onze 
milieu-impact zo klein mogelijk te maken. 

 Jaarlijkse verbetering van 
niveau van Compliance 

 Concrete milieudoelstellingen 
bij de beleidsthema’s milieu 

 

 

2.3.2 Verantwoordelijkheden 

De regie van de MVO-agenda ligt bij de MVO-groep. De MVO-groep toetst de ingeslagen weg en de voortgang 

omtrent maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De voorzitter van de MVO-groep legt 

verantwoording af aan de RvB/Concernraad. De leden van de MVO-groep zijn: 

 directeur Facilitair bedrijf (FB), voorzitter; 

 directeur Corporate Human Resource (CHR); 

 directeur Corporate Communications & Marketing (CC&M); 

 een vertegenwoordiger namens de directeuren bedrijfsvoering; 

 directeur Education, Research & Innovation (ER&I); 

 een vertegenwoordiger van de Studentenraad; 

 een vertegenwoordiger uit het onderzoek; 

 de coördinator MVO, secretaris. 

De MVO-groep nodigt stakeholders uit om vragen en opmerkingen over MVO en duurzaamheid te richten aan 

duurzaamheid@wur.nl. 

 

Afgesproken is op welke manier medewerkers worden aangehaakt bij de MVO-agenda. De verantwoordelijkheid 

voor MVO is gezamenlijk en van de gehele organisatie. Het traject vraagt om grote betrokkenheid van de lijn. 

Alle organisatieonderdelen van WUR hebben belangrijke rol bij het verder brengen van de MVO-ambities.  

 

Voor elk onderwerp is een stafafdeling als proceseigenaar aangewezen. De verantwoordelijkheid voor het 

verder “uitrollen” van een onderwerp ligt bij de proceseigenaar. Bij vrijwel alle onderwerpen is ook het primair 

proces aan zet. Bij enkele onderwerpen werken stafafdelingen samen. Zie voor het overzicht van 

proceseigenaren en betrokkenheid van de verschillende WUR onderdelen tabel 2. 

  

mailto:duurzaamheid@wur.nl
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Tabel 2: Proceseigenaren en betrokkenheid primair proces 

MVO-thema 
Verantwoordelijke 

(staf)afdeling 

Betrokkenheid 

primair proces 

x = verantwoordelijk/proceseigenaar 

x = betrokken/in samenwerking met 

 

afkortingen: 

CC&M : Corporate Communications & Marketing 

CF&C : Corporate Finance & Control 

CHR : Corporate Human Resource 

ER&I : Education, Research & Innovation 

FB : Facilitair Bedrijf 
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Innovatie & onderzoek (1)    x   x      

Onderwijs (2)    x   x x     

Bijdragen aan het publieke debat (3) x      x x     

Diversiteit (4)   X       x   

Inzet van publieke middelen (5) x x     x x     

Publiek-private partnerschappen (6)    x   x x  x   

Klanttevredenheid (7) x   x   x x     

Betrokkenheid belanghebbenden (8) x   x   x x     

Partnerschap (9) x   x   x x     

Ethische verantwoorde uitvoering (10)    x   x x     

Emissies (11)     x  x x   x x 

Verantwoord inkopen (12)     x        

Gezondheid & veiligheid (13)   X  x     x   

Biodiversiteit (14)    x x    x    

Transparantie (15)      x x x     

Publieke zaken (16) x   x         

Training & ontwikkeling (17)         x    

Verantwoord ketenbeheer (18)    x x        

Economische prestaties (19)  x     x x   x  

Verantwoord dieronderzoek, gebruik pesticiden en 
ggo's (20) 

   x x  
  x  x  

Naleving milieuwet- en regelgeving (21)     x      x x 

 

 

2.4 Materialiteitsanalyse 

Prioriteiten in het MVO-beleid van WUR worden bepaald op basis van materialiteit. Materieel zijn die 

onderwerpen die belangrijk zijn voor onze interne en externe stakeholders en waarop onze organisatie 

daadwerkelijke een impact kan hebben. De materiele onderwerpen zijn zo veel mogelijk bepaald in dialoog met 

onze stakeholders. 

 

De start van de materialiteitsanalyse was het opstellen van een long list met mogelijke MVO-thema’s uit het 

Strategisch Plan 2015-2018, aangevuld met onderwerpen uit andere relevante beleidsdocumenten. Uit deze  

long list is een keuze gemaakt van 21 onderwerpen waaraan het meest wordt gerefereerd, niet alleen in de 

beoordeelde documenten maar ook op internet en intranet, en in de (social) media. Aan sleutelpersonen binnen 

de organisatie is gevraagd om de onderwerpen te rangschikken op relevantie en invloed voor onze 

stakeholders. Naast deze interne analyse is ook gekeken naar het belang van de thema’s voor externe 

belanghebbenden. Het resultaat van deze beoordeling, de materialiteitsmatrix, zie figuur 1, werd in december 

2015 geaccordeerd door de raad van bestuur en was de basis voor het verder aanscherpen van de 21 

onderwerpen van de MVO-agenda. 
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Figuur 1: Materialiteitsanalyse 
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3 Activiteiten en resultaten 

3.1 Waardecreatie 

Waardecreatie door onderzoek en onderwijs is een onlosmakelijk onderdeel van de activiteiten van WUR. WUR 

wil resultaten van onderzoek zo veel mogelijk ten goede laten komen aan de maatschappij. Vandaar ook dat 

waardecreatie in het Strategisch Plan 2015-2018 als derde pijler naast onderwijs en onderzoek is neergezet. 

Zeven thema’s van de MVO-agenda zijn te koppelen aan waardecreatie, zie tabel 3. 

 

Tabel 3: Onderwerpen van de MVO-agenda m.b.t. waardecreatie 

Onderwerp Activiteiten  Verwijzing 

1. Innovatie & onderzoek Wetenschappelijke vernieuwing en innovatie zijn 

hard nodig om de grote maatschappelijke vragen 

het hoofd te bieden. Kennis en resultaten van 

onderwijs en onderzoek dienen ten goede te komen 

aan de maatschappij. 

Strategisch Plan, ambitie 3 

 

Jaarverslag, Voorwoord en 2.6 

Waardecreatie, specifiek 2.6.8 

Valorisatie-indicatoren en 2.6.9 

Vooruitblik 

2. Onderwijs Ook in het onderwijs is waardecreatie van belang. 

WUR ontwikkelt kennis en leidt jonge mensen op in 

het domein gezonde voeding en leefomgeving en 

helpt organisaties, overheden en bedrijven om die 

kennis overal ter wereld in de praktijk toe te passen.   

Jaarverslag, 2.4 Onderwijs, 

specifiek 2.4.2 Highlights en 2.4.8 

Vooruitblik 

6. Publiek-private 

partnerschappen  

WUR kan de nationale en internationale ambities 

alleen waarmaken als samengewerkt wordt met 

sterke partners, met onderzoeks- en 

kennisinstellingen en met overheden, bedrijven en 

ngo’s.  

Strategisch Plan, Strategische 

samenwerking 

 

Jaarverslag 2.5 Onderzoek, 

specifiek 2.5.1 Beleid en 

organisatie en 2.5.2 Internationaal 

7. Klanttevredenheid WUR wil klanttevredenheid op een eenduidige wijze 

meten en gebruikt daarbij een systematiek om de 

impact van het onderzoek goed zichtbaar te maken. 

De ambitie vanuit de MVO-agenda is specifiek 

gericht op de verwachtingen die klanten 

(opdrachtgevers, partners, studenten) van ons 

hebben t.a.v. MVO. 

Jaarverslag, over onderwijs: 

2.4.4. Kwaliteitszorg; over 

onderzoek: 2.5.4 Kwaliteitszorg 

en 2.6.8 Valorisatie-indicatoren 

9. Partnerschap WUR streeft naar meer en betere strategische 

partnerschappen met instituten, universiteiten en 

organisaties in andere landen en wil vanuit 

strategisch oogpunt een samenhangend netwerk tot 

stand brengen. Een zorgvuldige en transparante 

afweging bij het kiezen van samenwerkingspartners 

is noodzakelijk. 

 

Strategisch Plan, Strategisch 

Plan, ambitie 4 

 

Jaarverslag, 2.3.5 In dialoog met 

de wereld en 2.5.2 Internationaal 

 

 

18. Verantwoord 

ketenbeheer  

WUR wil partners actief betrekken bij duurzaamheid 

in de waardeketen. Het gaat hier expliciet om de 

totale waardeketen, naast “human capital” en  

leveranciers gaat het ook om partners in onderzoek 

en onderwijs. Dit betekent dat duurzaamheidseisen 

worden geïntegreerd in opdrachtverstrekkingen. 

Jaarverslag, 2.6 Waardecreatie, 

specifiek 2.6.1. Waardeketen 

19. Economische prestaties  Om invulling te geven aan de ambities van de MVO-

agenda is het noodzakelijk dat WUR een economisch 

en financieel gezonde organisatie blijft. 

Jaarverslag, 2.10 Economische 

prestatie-indicatoren en 2.11 

Continuïteitsparagraaf 

Wageningen University & 

Research 
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3.2 Maatschappij 

De MVO-agenda gaat ook om vragen als: Hoe leggen we verantwoording af richting de maatschappij? Hoe 

willen we de maatschappij betrekken bij MVO? Zes thema’s zijn dan ook te koppelen aan het belang voor de 

maatschappij, zie tabel 4. 

 

Tabel 4: Onderwerpen van de MVO-agenda m.b.t. maatschappij 

Onderwerp Activiteiten  Verwijzing 

3. Bijdragen aan het 

publieke debat  

In 2016 heeft WUR op verschillende manieren actief 

bijgedragen aan het publieke debat: uitkomsten van 

wetenschappelijk onderzoek worden zo toegankelijk 

mogelijk gepresenteerd, o.a. door bijdragen aan 

krantenartikelen en televisieprogramma’s. Het 

zoeken naar en voeren van dialogen is een 

belangrijk speerpunt, zie ook Wageningen 

Dialogues. 

Jaarverslag, 2.3.5 In dialoog met 

de wereld. 

5. Inzet van publieke 

middelen  

WUR streeft naar het verantwoord inzetten van 

publieke middelen en is hierover transparant 

richting de overheid en de samenleving. 

Bestedingen dienen rechtmatig, doelmatig en 

doeltreffend te zijn. Over de besteding van publieke 

middelen wordt gerapporteerd in het jaarverslag. 

Over de resultaten van onderzoek en onderwijs 

wordt gecommuniceerd o.a. via internet, (social) 

media, bijeenkomsten en presentaties. 

Jaarverslag, 2.4.5 Financiering 

(van onderwijs) en 2.5.6 

Financiering (van onderzoek). 

8. Betrokkenheid 

belanghebbenden  

WUR werkt eraan om als organisatie opener en 

transparanter te zijn en wil het aantal 

mogelijkheden vergroten voor stakeholders om in 

gesprek te gaan, met name via de website, via 

media en social media, tijdens bijeenkomsten en 

evenementen. Zie ook Wageningen Dialogues. 

Jaarverslag, 2.3.5 In dialoog met 

de wereld, specifiek 2.3.5.2 

Stakeholdercontacten en 2.3.5.3 

Dialoog in 2016 

10. Ethisch verantwoorde 

uitvoering van 

onderzoek en 

onderwijs 

  

Bij WUR vinden we ethisch verantwoord en integer 

gedrag in zowel het onderwijs, onderzoek als in de 

(maatschappelijke) dienstverlening erg belangrijk. 

Strategisch Plan, ambitie 7 

 

Jaarverslag, 2.7.3 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

15. Transparantie Resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd met 

publieke middelen zijn openbaar. 

Jaarverslag, 2.6.7 Toegang tot 

onze kennis en 

onderzoeksfaciliteiten 

16. Publieke zaken  Omdat door overheid, burgers en opdrachtgevers 

(bedrijven en overheden) vragen worden gesteld 

over het maatschappelijk of economisch belang van 

ons onderzoek willen we open en transparant de 

dialoog aan met belanghebbenden en de 

samenleving als geheel. 

Jaarverslag, 2.3.5 In dialoog met 

de wereld 

 

 

  

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Wageningen-Dialogues.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Wageningen-Dialogues.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Wageningen-Dialogues.htm
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3.3 Medewerkers en studenten 

De thema’s van de MVO-agenda die een directe link hebben met de belangen van medewerkers en studenten 

zijn opgenomen in tabel 5. Per MVO-thema wordt een korte toelichting gegeven van de activiteiten in 2016 en 

de verwijzing van waar informatie is terug te vinden in de jaarverslaglegging. 

 

Tabel 5: Onderwerpen van de MVO-agenda m.b.t. maatschappij 

Onderwerp Activiteiten  Verwijzing 

4. Diversiteit en kansen 

voor medewerkers en 

studenten 

Binnen het HR-domein is MVO vooral vertaald naar 

‘inclusiviteit’. Dit betekent dat we bewust mensen 

uit diverse doelgroepen aannemen en aandacht 

hebben voor talent, mobiliteit, gelijke kansen en 

afspiegeling. In 2016 is extra aandacht besteed aan 

o.a. gender issues, taalbeleid (Engels als voertaal) 

en invulling van de participatiewet.  

Jaarverslag, 2.7 Medewerkers 

 

Sociaal jaarverslag 

 

13. Gezondheid en 

veiligheid van 

medewerkers en 

studenten  

WUR streeft naar optimale en veilige 

arbeidsomstandigheden voor medewerkers en 

studenten. Ons beleid is erop gericht welzijn, 

vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van 

medewerkers en studenten zoveel mogelijk te 

bevorderen. 

Strategisch Plan, Cultuur en 

personeel 

 

Jaarverslag, 2.7.3.4 Gezonde en 

veilige werkomgeving en 2.8.6.1 

Veiligheid 

 

Sociaal jaarverslag 

17. Medewerkers training en 

ontwikkeling  

WUR geeft veel aandacht aan de ontwikkeling van 

talent en leiderschap bij medewerkers. , 

Kernwaarden zijn: open staan voor anderen, 

ondernemen, zichzelf ontwikkelen. 

Strategisch Plan, Cultuur en 

personeel 

 

Jaarverslag, 2.7.2.1 Mobiliteit 

 

Sociaal jaarverslag 
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3.4  Duurzaamheid 

Het uitgangspunt van het duurzaamheidsbeleid van WUR is: “het realiseren van evenwicht in de huidige sociale, 

milieu en economische behoeften zonder dat de toekomstige behoeften in gevaar worden gebracht.”  Dit komt 

tot uitdrukking in de drie pijlers onderzoek, onderwijs en waardecreatie. Voor de eigen bedrijfsvoering kiest 

WUR voor het ambitieniveau ‘voorlopen’. Dit betekent dat WUR duurzaamheid integraal oppakt en uitdraagt. 

Daarbij is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van de besluitvorming en wordt ‘proven technology’ 

toegepast. 

 

De thema’s van de MVO-agenda die te maken hebben met de duurzaamheidsambities zijn opgenomen in tabel 

6. Per thema wordt de ambitie weergegeven en een korte toelichting van de activiteiten in 2016. Hierbij wordt 

zo veel mogelijk verwezen naar passages uit de jaarverslaglegging. 

 

Tabel 6: Onderwerpen van de MVO-agenda m.b.t. duurzaamheid 

Onderwerp Activiteiten  Verwijzing 

11. Emissies Jaarlijks wordt een CO2 footprint opgesteld. In de 

CO2 footprint worden de emissies van energie, afval, 

mobiliteit en landbouwactiviteit berekend. De CO2 

footprint geeft aan op welk vlak WUR maatregelen 

kan nemen om nadelige emissies zo veel mogelijk te 

beperken. 

Jaarverslag, 2.8.6.2 Milieu 

 

Milieujaarverslag, 6.5 CO2-

(compensatie)footprint 

 

CO2 footprint 

12. Verantwoord inkopen Bij inkooptrajecten worden in brede zin 

duurzaamheidseisen gesteld. In 2016 is gewerkt 

met UPI-MVI, de principes van Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen (MVI) van het Universitair 

Platform Inkoop. Leveranciers van WUR moeten 

voldoen aan gedragscodes die betrekking hebben op 

verschillende duurzaamheidskwesties, met inbegrip 

van de mensenrechten, arbeidsomstandigheden, 

milieu en zakelijke ethiek.  

Jaarverslag, 2.8.7 Inkoopbeleid 

en ketenverantwoordelijkheden 

 

Milieujaarverslag, 6.2 Inkoop 

 

Duurzaam inkopen 

 

14. Biodiversiteit  Biodiversiteit is een prominent thema in het WUR 

onderzoek en onderwijs. Ook in de bedrijfsvoering 

komt biodiversiteit aan de orde. Bij verbouw en 

nieuwbouw worden flora en faunascans uitgevoerd.  

Voor onderzoek is het nodig om te werken met 

ontheffingen in het kader van de flora en faunawet 

en de wetgeving op het gebied van quarantaine 

materialen. 

Milieujaarverslag, 3.7 Flora en 

Fauna 

20. Verantwoord 

dieronderzoek, gebruik 

van pesticiden en ggo’s  

WUR hanteert protocollen voor dieronderzoek en 

biologische veiligheid.  

Milieujaarverslag, 3.8 Biologische 

Veiligheid 

 

Dierproeven 

21. Naleving milieuwetten 

en -regels 

WUR wil minimaal voldoen aan de vigerende wet- en 

regelgeving. WUR brengt continu de geldende 

regelgeving en veranderingen in kaart. Hoe wij 

omgaan met het voldoen aan de milieuwet- en 

regelgeving is beschreven in het milieujaarverslag, 

inclusief de bij controles geconstateerde 

tekortkomingen. 

Milieujaarverslag, 4 

Vergunningen; 5 Klachten en 

incidenten 

 

 

 

 

http://www.wur.nl/nl/show/CO2-footprint-2.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Duurzaamheid/Themas/Bedrijfsvoering/Show/Inkoop.htm
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Dierproeven.htm
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4 MVO-standaarden 

Door op een gestructureerde manier te werken aan maatschappelijke verantwoordelijkheid kan WUR meer 

inhoud geven aan de ambities van de MVO-agenda. Daarbij wordt gebruik gemaakt van MVO-standaarden. Met 

de MVO-agenda wil WUR bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations.  

 

De   verslaglegging over MVO wordt geborgd door gebruik te maken van de richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative (GRI). In paragraaf 4.1 wordt in een referentiematrix de koppeling gelegd tussen de SDG’s en GRI. 

Paragraaf 4.2 bevat de GRI-matrix waarin per criterium een verwijzing naar verslaglegging is opgenomen. 

  

   

4.1 Referentiematrix SDG’s en GRI 

 

Nr. Onderwerp  GRI 

1. Innovatie & onderzoek  2 Zero hunger 
3 Good health and well-being 
6 Clean water and sanitation 
7 Affordable and clean energy 
11 Sustainable cities and communities 
12 Responsible production and 
consumption 
13 Climate action 
14 Life below water 
15 Life on land 

102-2 

203-2 

2. Onderwijs Quality education 102-2 

203-2 

3. Bijdragen aan het 
publieke debat  

 102-43 en 44 
 

4. Diversiteit en kansen 
voor medewerkers en 
studenten 

Gender equality 401-1 
405-1 en 2 
406-1 

5. Inzet van publieke 
middelen  

 201-4 

6. Publiek-private 
partnerschappen  

17 Partnerships for the goals 102-44 

7. Klanttevredenheid  102-43 
102-44 

8. Betrokkenheid 
belanghebbenden  

 102-40 t/m 44 

9. Partnerschap 17 Partnerships for the goals 102-44 

10. Ethisch verantwoorde 
uitvoering van 
onderzoek en 
onderwijs  

 102-16 
205-1 en 2 
(205-3) 

11. Emissies 13 Climate action 302-1 t/m5 
303-1 
305-1 t/m 4 
306-1 t/m 4 

12. Verantwoord inkopen 17 Partnerships for the goals 308-1 en 2 
414-1 en 2 

13. Gezondheid en 
veiligheid van 
medewerkers en 
studenten  

3 Good health and well-being 403-2 en 4 

14. Biodiversiteit  14 Life below water 
15 Life on land 

304-1 t/m 4 

15. Transparantie  419-1 

16. Publieke zaken    

17. Medewerkers training 
en ontwikkeling  

8 Decent work and economic growth 404-1 t/m 3 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Nr. Onderwerp  GRI 

18. Verantwoord 
ketenbeheer  

17 Partnerships for the goals 102-9 

19. Economische 
prestaties  

8 Decent work and economic growth 201-1 t/m 4 

20. Verantwoord 
dieronderzoek, gebruik 
van pesticiden en 
ggo’s  

14 Life below water 
15 Life on land 

 

21. Naleving milieuwetten 
en -regels  

14 Life below water 
15 Life on land 

307-1 
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4.2 GRI-index 

Het jaarverslag van Wageningen University & Research (WUR) is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global 

Reporting Initiative (GRI). 

 

WUR rapporteert conform het GRI-toepassingsniveau ‘core’. In de tabel op deze pagina’s wordt verantwoording 

afgelegd over de gehanteerde indicatoren. Tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het jaarverslag en 

dit MVO-verslag zijn materiële onderwerpen vastgesteld. Het resultaat van de materialiteitsanalyse is 

opgenomen in paragraaf 2.4 van dit verslag.  De 21 MVO-onderwerpen die door WUR zijn aangemerkt als 

materieel zijn richtinggevend voor het MVO-beleid van WUR. 

 

Naast het Jaarverslag WUR 2016 is het Milieujaarverslag WUR 2016 opgesteld om te voldoen aan 

vergunningvoorschriften. Milieu-indicatoren en resultaten over 2016 zijn in het milieujaarverslag in meer detail 

geformuleerd. 

 

Afkortingen bij de verwijzingen: 

JV  : Jaarverslag 2016 

MJV  : Milieujaarverslag 2016 

SJV : Sociaal jaarverslag 2016 

 
 
4.2.1 GRI-index verplichte onderdelen (core) 

Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

ORGANISATIEPROFIEL 

102-1 Naam van de organisatie. Wageningen University & Research (WUR) 

102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. JV: Profiel en kernactiviteiten WUR, p. 5. 

102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.  Wageningen 

102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is.  JV: 2.4.6.6 Internationale uitwisseling (onderwijs), 

p. 30-31; 2.5.2 Internationaal (onderzoek), p. 34-

35. 

Zie ook de Wereldkaart. 

102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.  JV: 2.9.1 Governance, p. 59-60. 

102-6 Afzetmarkten.  JV: 2.6.1 Waardeketen, p. 38-39, 2.4.6.1 

Studentenaantallen, p. 27, 2.4.6.6 Internationale 

uitwisseling (onderwijs), p. 30-31, 2.5.2 

Internationaal (onderzoek), p. 34-35. 

102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie/ 

bedrijfsomvang. 

JV: 2.2 Kengetallen, p. 13-15, 3 Verkorte 

jaarrekeningen WUR, specifiek 3.1.1, p. 69-79 en 

3.2.1, p. 83-93. 

102-8 Totaal personeelsbestand naar type werk, 

arbeidsovereenkomst en regio.  

JV: 2.7 Medewerkers, p. 46-52. 

SJV: Personeelsbestand, p. 1-2 

102-9 Beschrijving van de waardeketen 2.6.1 Waardeketen, p. 38-39. 

102-10 Significante veranderingen tijdens de 

verslagperiode wat betreft omvang, structuur of 

eigendom. 

In de afgelopen verslaggevingsperiode hebben 

zich geen significante veranderingen betreft 

omvang, structuur of eigendom van de organisatie 

voorgedaan.  

102-11 Toelichting over de toepassing van het 

voorzorgsprincipe. 

JV: 2.9.2 Risicomanagement en interne controle, 

p. 60-63. 

MJV: 7 Organisatie, p.30-31. 

102-12 Extern ontwikkelde economische, milieu-

gerelateerde en sociale handvesten, principes, 

standaarden of initiatieven die de organisatie 

onderschrijft. 

JV: 2.9.2 Risicomanagement en interne controle, 

p. 60-63, 2.3.4 Aandacht voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, p. 17-19. 

102-13 Lidmaatschap brancheverenigingen en 

(inter)nationale verenigingen. 

JV: 2.3.5.2 Stakeholdercontacten, p. 20-21, 2.4.1 

Profiel en beleid (onderwijs), p. 22-23, 2.4.7 

http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Jaarverslag-Wageningen-University-Research.htm
http://www.wur.nl/upload_mm/8/5/d/6ff07951-2294-4f04-8fd0-f197531a4356_20170508_MilieujaarverslagWUR_2016_def_v1.0_internet.pdf
http://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/projectenkaart.htm
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Alumni, p. 32, 2.5.1 Beleid en organisatie 

(onderzoek), p. 33-34, 2.5.2 Internationaal 

(onderzoek), p. 34-35. 

STRATEGIE 

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 

over de relevantie van duurzame ontwikkeling 

voor de organisatie en haar strategie. 

JV: Woord vooraf, p. 6-7.  

 

ETHIEK EN INTEGRITEIT 

102-16  Intern ontwikkelde missie- of 

beginselverklaringen, gedragscodes en 

uitgangspunten die van belang zijn voor de 

economische, milieu gerelateerde en sociale 

prestaties, met vermelding van de mate van 

invoering ervan. 

JV: 2.9.1 Governance, p 59-60. 

 

Corporate governance code. 

Zie: Corporate governance code WUR 

 

 

GOVERNANCE 

102-18 De bestuursstructuur van de organisatie, met 

inbegrip van commissies die verantwoordelijk zijn 

ten aanzien van de besluitvorming over 

economische, milieu en sociale impacts. 

JV: 2.9.1 Governance, p. 59-60.  

 

Bestuurs- en beheersreglement. 

Zie: Bestuur WUR voor het beheersreglement 

Wageningen University en het  beheersreglement 

Wageningen Research (voorheen DLO) 

OVERLEG MET BELANGHEBBENDEN  

102-40 

 

Lijst van relevante groepen belanghebbenden / 

stakeholders voor de organisatie.  

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

102-41 Percentage medewerkers dat onder een 

collectieve arbeidsovereenkomst valt. 

De twee rechtspersonen van WUR hebben elk een 

eigen (branche-)CAO; die van de VSNU voor de 

Wageningen University, en een eigen CAO voor 

Stichting Wageningen Research (voorheen DLO). 

Deze CAO’s zijn samen van toepassing op 99,9% 

van de medewerkers. 

102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van 

stakeholders die moeten worden betrokken. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

102-43 Benadering van het betrekken van 

belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan 

per type en groep belanghebbenden. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21, 2.6.8 Valorisatie-

indicatoren, p. 45-46. 

102-44 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken 

die naar voren zijn gekomen door de 

betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de 

organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer 

in haar verslaglegging. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

REIKWIJDTE EN AFBAKENING VAN HET VERSLAG 

102-45 Operationele structuur van de organisatie, met 

inbegrip van divisies, dochterondernemingen en 

samenwerkingsverbanden. 

JV: Profiel en kernactiviteiten WUR (Organogram), 

p. 5. 

102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud van het 

verslag. 

JV: 2.12 Verslagleggingscriteria en reikwijdte, 

inclusief 2.12.1, 2.12.2 en 2.12.3, p. 68. 

102-47 Overzicht van materiële onderwerpen ter bepaling 

van de inhoud van het verslag. 

Dit MVO-verslag: 2.4 Materialiteitsanalyse, p. 8-9  

102-48 Uitleg over de gevolgen van eventuele 

herformuleringen van eerder verstrekte 

informatie. 

In de afgelopen verslaggevingsperiode zijn er 

geen herformuleringen gedaan van eerder 

verstrekte informatie.  

102-49 Significante veranderingen t.o.v. vorige 

verslagperiodes t.a.v. reikwijdte, afbakening of 

meetmethoden die voor het verslag zijn 

In de afgelopen verslaggevingsperiode zijn er 

geen significante veranderingen geweest wat 

betreft definities of meetmethoden. 

http://www.wur.nl/nl/download/Corporate-governance-code-Wageningen-UR.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Bestuur.htm
http://www.wur.nl/upload_mm/c/9/4/08b1452d-27e9-45b9-bcdf-dbcd9c669891_20120521_BBR-WU.pdf
http://www.wur.nl/upload_mm/c/9/4/08b1452d-27e9-45b9-bcdf-dbcd9c669891_20120521_BBR-WU.pdf
http://www.wur.nl/upload_mm/e/7/c/e22c6172-3d39-4e29-b954-7475ba26c8fa_20120521_BBR-DLO.pdf/
http://www.wur.nl/upload_mm/e/7/c/e22c6172-3d39-4e29-b954-7475ba26c8fa_20120521_BBR-DLO.pdf/


 

  
 

18 van 23  

toegepast. 

102-50 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie 

betrekking heeft. 

1 januari – 31 december 2016 

102-51 Datum van meest recente verslag. Juni 2017 

102-52 Verslaggeving cyclus. Jaarlijks 

102-53 Contactpunt.  duurzaamheid@wur.nl  

102-54 GRI index Dit verslag is in overeenstemming met de GRI 

Standards richtlijn (optie: Core). 

102-55 GRI Inhoudsopgave Dit MVO-verslag: 4.2 GRI-index, p. 16-23 

102-56 External assurance: beleid en huidige praktijk met 

betrekking tot externe assurance van het verslag. 

JV: 2.12.2 Verslagleggingscriteria, p. 68. 

Controle verschillend bevoegd gezag van het 

Milieujaarverslag WUR 2016 op basis van naleving 

vergunningvoorschriften. In het milieujaarverslag 

wordt gerapporteerd over de verificatie van 

gegevens en de zekerheid van betrouwbaarheid, 

zoals bij 3.1 Energie, p. 6-8 en 6.5 CO2-

(compensatie) footprint, p. 24-27. 

MANAGEMENT APPROACH  

103-1 Afbakening per materieel onderwerp binnen de 

organisatie 

Dit MVO-verslag: 2.4 Materialiteitsanalyse, p. 8-9 

en 4.2.2 GRI-index materiele thema’s, p. 18-23. 

103-2 Afbakening per materieel onderwerp buiten de 

organisatie 

Dit MVO-verslag: 2.4 Materialiteitsanalyse, p. 8-9 

en 4.2.2 GRI-index materiele thema’s, p.18-23. 

 
 

4.2.2 GRI-index materiele thema’s 

Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

Materieel thema: Innovatie & onderzoek 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit MVO-verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 1, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10 

102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. JV: Profiel en kernactiviteiten WUR, p. 5. 

203-2 Indirecte economische impact: inzicht in en 

beschrijving van significante indirecte 

economische gevolgen, waaronder de omvang 

ervan. 

JV: 2.6 Waardecreatie, p. 38-46, specifiek 2.6.2 

Economische en maatschappelijke waardecreatie, 

p. 39, 2.6.3. Professionals met meerwaarde, p. 

39-41, 2.6.4 Maatschappelijke kennisbehoefte, p. 

41-42, 2.6.6 Co-creatie en innoverend vermogen, 

p. 42-44. 

Materieel thema: Onderwijs 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 2, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. JV: Profiel en kernactiviteiten WUR, p. 5. 

203-2 Indirecte economische impact: inzicht in en 

beschrijving van significante indirecte 

economische gevolgen, waaronder de omvang 

ervan. 

JV: 2.6 Waardecreatie, p. 38-46, specifiek 2.6.2 

Economische en maatschappelijke waardecreatie, 

p. 39, 2.6.3. Professionals met meerwaarde, p. 

39-41, 2.6.4 Maatschappelijke kennisbehoefte, p. 

41-42, 2.6.6 Co-creatie en innoverend vermogen, 

p. 42-44. 

Materieel thema: Bijdragen aan het publieke debat 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 3, p. 5-7 en 3.2 

Maatschappij, p. 11. 
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Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

102-43 

en 44 

Overleg met belanghebbenden Dit MVO-verslag: 4.2.1 GRI-index verplichte 

onderdelen (core), p. 18-23. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

Materieel thema: Diversiteit en kansen - voor medewerkers en studenten 

103-1  Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 4, p. 5-7 en 3.3 

Medewerkers en studenten, p. 12. 

401-1 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop 

per leeftijdsgroep, geslacht en regio. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

405-1 Samenstelling van bestuurslichamen en 

onderverdeling van medewerkers per categorie, 

naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een 

bepaalde maatschappelijke minderheid en andere 

indicatoren van diversiteit. 

Binnen bestuurslichamen van WUR wordt er 

gezocht naar de afspiegeling van de doelgroep. 

Hier wordt onder meer rekening gehouden met 

studenten, medewerkers, gender, nationaal en 

internationaal. 

JV: 2.7.2 Inclusiviteit, p. 46-49, specifiek 2.7.2.2 

Diversiteit, p. 48-49.  

SJV: p. 1-6 en p. 7. 

405-2 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en 

vrouwen per medewerkers-categorie. 

SJV: p. 5. 

406-1 Non-discrimination: totaal aantal gevallen van 

discriminatie (en de getroffen maatregelen). 

JV: 2.7.3 Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, p. 49-51, 2.7.4 Beroep en bezwaar, 

p. 52. 

Materieel thema: Inzet van publieke middelen 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 5, p. 5-7 en 3.2 

Maatschappij, p. 11. 

201-4 Significante financiële steun van een overheid. JV: 2.10.1.2 Overheidssubsidies, p. 64. 

Materieel thema: Publiek-private partnerschappen 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 6, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

102-44 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken 

die naar voren zijn gekomen door de 

betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de 

organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer 

in haar verslaglegging. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21, 2.6.2 Economische en 

maatschappelijke waardecreatie, p. 39, 2.6.6 Co-

creatie en innoverend vermogen, p.42-44. 

Materieel thema: Klanttevredenheid 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 7, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

102-43 

102-44 

Overleg met belanghebbenden JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 

Studenten: 2.4.4. Kwaliteitszorg, p. 25.; 2.4.6.7 

Medezeggenschap studenten, p. 31. 

Onderzoek: 2.6.8 Valorisatie-indicatoren, p 45-46, 

specifiek tabel 2.21, p. 45 en tabel 2.22, p. 46, 

Bijlage 4 Valorisatie-indicatoren, p. 110-115, 

specifiek 2.4 tabel B4.8 en B4.9, p. 112. 

Materieel thema: Betrokkenheid belanghebbenden 
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Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 8, p. 5-7 en 3.1 

Maatschappij, p. 11. 

102-40 

t/m 44 

Overleg met belanghebbenden JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21, 2.3.5.3 Dialoog in 2016, 

p. 21-22. 

Materieel thema: Partnerschap 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 9, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

102-44 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken 

die naar voren zijn gekomen door de 

betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de 

organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer 

in haar verslaglegging. 

JV: 2.3.5 In dialoog met de wereld, p. 19-22, 

specifiek tabel 2.9, p. 21. 2.5.2 Internationaal, p. 

34-35, 2.5.3 Resultaten, p. 35-36, 2.9.2.5 

Doorkijk naar 2017, p. 62-63. 

Materieel thema: Ethische verantwoorde uitvoering van onderzoek en onderwijs 

103-1  

 

Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 10, p. 5-7 en 3.2 

Maatschappij, p. 11. 

102-16 Intern ontwikkelde missie- of 

beginselverklaringen, gedragscodes en 

uitgangspunten die van belang zijn voor de 

economische, milieu gerelateerde en sociale 

prestaties, met vermelding van de mate van 

invoering ervan. 

JV: 2.9.1 Governance, p 59-60. 

 

Corporate governance code. 

Zie: Corporate governance code WUR 

 

205-1 

 

Anti-corruptie: totaal aantal en percentage van 

bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptie en 

gerelateerde risico’s. 

JV: 2.7.3.1 Integriteit, p. 49, 2.7.4 Beroep en 

bezwaar, p. 52, 2.9.1 Governance, p. 59-60. 

205-2 

 

Anti-corruptie: communicatie en training in 

anticorruptie-beleid en -procedures. 

JV: 2.7.3 Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, p. 49-51, 2.7.3.1 Integriteit, p. 49, 

2.7.4 Beroep en bezwaar, p. 52, 2.9.1 

Governance, p. 59-60. 

Materieel thema: Emissies 

103-1 

 

Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 11, p. 5-7 en 3.4 

Duurzaamheid, p. 13. 

302-1 Energieverbruik binnen de organisatie. JV: 2.8.6.2 Milieu, p. 55-58. 

MJV: 3.1 Energie, p. 6-8 en 6.6 

duurzaamheidscijfers, p. 28. 

 

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie. 

302-3 Energieintensiteit 

302-4 Reductie van de energieconsumptie 

302-5 Reductie energiebehoefte van producten en 

diensten. 

303-1 Totale wateronttrekking per bron. MJV: 3.3 (Afval)water, p. 9, 6.6 

duurzaamheidscijfers, p. 28, Bijlage 4, p. 42-43. 

305-1 Totale directe emissie van broeikasgassen naar 

gewicht (scope 1) 

JV: 2.8.6.2 Milieu, p. 55-58. 

MJV: 6.5 CO2(compensatie) footprint, p. 24-27, 

6.6 duurzaamheidscijfers, p. 28. 

 

WUR stelt jaarlijks een CO2 footprint op, zie: CO2-

footprint. 

305-2 Totale indirecte emissie van broeikasgassen naar 

gewicht (scope 2) 

305-3 Andere relevante indirecte emissie van 

broeikasgassen naar gewicht. 

http://www.wur.nl/nl/download/Corporate-governance-code-Wageningen-UR.htm
http://www.wur.nl/nl/show/CO2-footprint-2.htm
http://www.wur.nl/nl/show/CO2-footprint-2.htm
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Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

305-4 Intensiteit van de emissie van broeikasgassen  

306-1 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. MJV: 3.3 (Afval)water, p. 9 en 6.6 

duurzaamheidscijfers, p. 28, Bijlage 4, p. 42-43. 

306-2 Totaalgewicht afval naar type en 

verwijderingsmethode. 

JV: 2.8.6.2 Milieu, p. 55-58. 

MJV: 3.2 Afval, p. 8-9, 6.6 duurzaamheidscijfers, 

p. 28, Bijlage 2, p. 33-39. 

306-3 Totaal aantal en volume van significante lozingen. MJV: 3.3 (Afval)water, p. 9. 

306-4 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, 

geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk 

geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de 

Conventie van Bazel en het percentage afval dat 

internationaal is getransporteerd. 

Zie 306-2 

Materieel thema: Verantwoord inkopen 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 12, p. 5-7 en 3.4 

Duurzaamheid, p. 13. 

308-1 Percentage nieuwe leveranciers gescreend op 

milieucriteria. 

JV: 2.8.7 Inkoopbeleid en 

ketenverantwoordelijkheden, p. 59. 

MJV: 6.2 Inkoop, p. 21-22, 6.3 Catering, p. 22. 

308-2 Significante, actuele en potentieel negatieve 

milieu impacts in de toeleveringsketen en 

ondernomen acties. 

JV: 2.8.7 Inkoopbeleid en 

ketenverantwoordelijkheden, p. 59. 

MJV: 6.2 Inkoop, p. 21-22, 6.3 Catering, p. 22. 

414-1 Percentage nieuwe leveranciers dat gescreend 

wordt op gebruik van criteria voor 

arbeidsomstandigheden. 

JV 2.8.7 Inkoopbeleid en 

ketenverantwoordelijkheden, p. 59.  

414-2 Significante bestaande en potentiële negatieve 

impact op arbeidsomstandigheden in de supply 

chain, alsmede de getroffen maatregelen. 

JV 2.8.7 Inkoopbeleid en 

ketenverantwoordelijkheden, p. 59. 

Materieel thema: Gezondheid & veiligheid van  medewerkers en  studenten 

103-1 

 

Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 13, p. 5-7 en 3.3 

Medewerkers en studenten, p. 12. 

403-2 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en 

verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 

sterfgevallen per regio/ Ziekteverzuim, 

ongevallen, incidenten, etc. ook voor 

onderaannemers die voor de organisatie werken. 

SJV: p. 7-8. 

403-4 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in 

formele overeenkomsten met vakbonden. 

JV: 2.8.6.1 Veiligheid, p. 55. 

WUR heeft zich geconformeerd aan de 

Arbocatalogus VSNU.  

Materieel thema: Biodiversiteit 

103-1 Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 14, p. 5-7 en 3.4 

Duurzaamheid, p. 13. 

304-1 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, 

gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan 

beschermde gebieden en gebieden met een hoge 

biodiversiteitswaarde buiten beschermde 

gebieden. 

MJV: 3.7 Flora en Fauna, p. 10-11, inclusief Flora 

en Faunabeleid.  

http://www.wur.nl/upload_mm/1/f/f/b85e89b1-1177-4563-8416-c0fa7ed846e8_20140325_Flora_en_fauna_WageningenCampus_versie1.2_nederlands_intranet.pdf
http://www.wur.nl/upload_mm/1/f/f/b85e89b1-1177-4563-8416-c0fa7ed846e8_20140325_Flora_en_fauna_WageningenCampus_versie1.2_nederlands_intranet.pdf


 

  
 

22 van 23  

Nr.  

GRI 

Inhoud Verwijzing/aanvulling 

304-2 Beschrijving van significante gevolgen van 

activiteiten, producten en diensten op de 

biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden 

met een hoge biodiversiteitswaarde buiten 

beschermde gebieden. 

 

304-3 Beschermde of herstelde habitats.  

304-4 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde 

soorten en soorten op nationale 

beschermingslijsten met habitats in gebieden 

binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten, 

ingedeeld naar hoogte van het risico van 

uitsterven. 

 

Materieel thema: Transparantie 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 15, p. 5-7 en 3.2 

Maatschappij, p. 11. 

419-1 Monetaire waarde van significante boetes en 

totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 

niet naleven van wet- en -regelgeving. 

JV: 2.9.2 Risicomanagement en interne controle, 

p. 60-63. 

Materieel thema: Publieke zaken 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 16, p. 5-7 en 3.2 

Maatschappij, p. 11. 

Materieel thema: Medewerker training en ontwikkeling 

103-1 Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 17, p. 5-7 en 3.3 

Medewerkers en studenten, p. 12. 

404-2 Programma’s voor competentiemanagement en 

levenslang leren die de blijvende inzet baarheid 

van medewerkers garanderen en hen helpen bij 

het afronden van hun loopbaan. 

JV: 2.7.2.1 Mobiliteit, o.a. Talentontwikkeling, p. 

47-48. 

404-3 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt 

ingelicht omtrent prestatie- en 

loopbaanontwikkeling. 

Formeel 1x per jaar resultaat & 

ontwikkelingsgesprek (R&O). Informeel worden 

medewerkers tussentijds geïnformeerd via 

intranet, leidinggevende en/of collega’s. 

Materieel thema: Verantwoord ketenbeheer 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Intern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 18, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

102-9 Beschrijving van de waardeketen JV: 2.6.1 Waardeketen, p. 38-39. 

Materieel thema: Economische prestaties 

103-1 Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 19, p. 5-7 en 3.1 

Waardecreatie, p. 10. 

201-1 

  

Directe economische waarden die zijn 

gegenereerd en gedistribueerd, waaronder 

inkomsten, operationele kosten, 

personeelsvergoedingen, donaties en overige 

maatschappelijke investeringen, ingehouden winst 

JV: 2.10.1 Directe economische waarden, p. 63-

64, welke zijn onderbouwd in 3.1 Wageningen 

University, p. 69 e.v., en 3.2 Stichting 

Wageningen Research, p. 83 e.v. 
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en betalingen aan kapitaalverstrekkers en 

overheden. 

201-2  Financiële implicaties en andere risico´s en 

mogelijkheden voor de activiteiten van de 

organisatie als gevolg van klimaatverandering. 

Als gevolg van klimaatverandering geeft de WUR 

de ambitie ‘voorlopen’ vorm in een integrale 

duurzame bedrijfsvoering.  

MJV: 2. Milieubeleid en milieudoelstellingen van 

WUR, p. 4-5. Zie tabel 12, p. 28 voor de 

investeringen in opwekking duurzame energie, 

inkoop van duurzame energie (garanties van 

oorsprong voor groene windstroom voor alle 

gebruikte elektriciteit), duurzaam bouwen 

(GreenCalc index voor nieuwbouw en 

renovatie/herbouw) en duurzaam inkopen. 

Daarnaast past WUR een incentive energie toe, zie 

3.1 Energie, ad 1, p.7. 

201-3  Dekking van de verplichtingen in verband met het 

vastgestelde (pensioen)uitkeringenplan van de 

organisatie. 

JV: 2.10.1.1 Pensioenen, p. 63-64. 

201-4  Significante financiële steun van een overheid. JV: 2.10.1.2 Overheidssubsidies, p. 64. 

Materieel thema: Verantwoord dieronderzoek, gebruik van pesticiden en ggo's 

103-1 

103-2 

Managementbenadering Ìntern en extern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 20, p. 5-7 en 3.4 

Duurzaamheid, p. 13 

Materieel thema: Naleving milieuwet- en regelgeving 

103-1  Managementbenadering Intern 

Zie voor de MVO-ambitie dit verslag: MVO-

agenda, tabel 1, punt 21, p. 5-7 en 3.4 

Duurzaamheid, p. 13. 

307-1 Monetaire waarde van significante boetes en 

totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 

niet naleven van milieuwet- en -regelgeving. 

MJV: 7 Organisatie, p. 30-31. 
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