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elkaar om met bamboe een school- 
 gebouw neer te zetten waar geen 
ventilatoren of airco’s nodig zijn.
Tekst Karolien Bais 44

Senior Experts 
Webshop in Mozambique
Hoe krijg je je cosmetica vanuit de 
verre binnenlanden bij de 
kapitaalkrachtige consumenten 
in de hoofdstad Maputo?
Tekst Hans van de Veen 50

Investments 
Laagste risico
Hoe is het mogelijk dat voor 
beleggen in microkrediet eerst 
een hoog risico gold, terwijl 
hetzelfde fonds van Oikocredit nu 
als laagste risico te boek staat?
Tekst Jan Bom 48

Dilemma 
MVO Made in China
Wat kunnen mkb’ers verwachten 
wanneer ze bij Michiel van Yperen 
van MVO Nederland te rade gaan 
over ondernemen in China?
Tekst Astrid van Unen 52

Profit 
Duurzaam inkopen
Waarom heeft het Rijk tien 
voorbeeldprojecten duurzaam 
inkopen nodig, terwijl er al lang 
100 procent duurzaam ingekocht 
wordt?
Tekst Jan Bom 57

Innovation 
Gras is blauw
Voetbalvelden van kunstgras zijn 
steeds populairder bij 
gemeentebesturen en ook nog 
duurzamer dan velden van 
natuurgras.
Tekst Jan Bom 58

Products 
Grijs kleurt blond
Nu Den Haag morrelt aan de 
vergoeding woon-werkverkeer is 
daar ineens de elektrische fiets als 
goedkopere optie voor de auto. 
Tekst Jan Bom 62

People Planet Profit Departments
First Words
Business modellen
Tekst Jan Bom 5

News & Practices
Goede praktijkvoorbeelden 8

Urgent
De spaghetti ontwarren
Tekst Marleen Janssen Groesbeek 13

MVO Nederland
Naar een nationale ambitie
Tekst Willem Lageweg 29

Products
Duurzame producten voor 
 consumenten en business 64  

Pleasure
Het getekende commentaar  
van Erik Kriek  66

+ Coverfoto Bob van Rooijen


