34

56

People

Planet

Profit

Departments

People

Ecology

Textiles

First Words

Waarom zijn de nieuwe duurzame
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de huiskamer verankerd dan de
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De elektronisch installateur
Hemmink BV krijgt het voor
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Tekst Mehmet Ülger
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garens en stoffen te ontwerpen?
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Door het aanbod van MVO
Nederland kunnen bedrijven en
deskundigen samen werken aan
maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Tekst Jean Paul Drabbe
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Wilt u leren impact te meten, volg
dan nu deze nieuwe serie die verzorgd wordt door de grote impactdeskundige van Nederland.
Tekst Jan Bom
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Over de resultaten van het IDH op
gebied van verduurzaming van
cacao, katoen en thee en hoe de
vooruitgang wordt berekend.
Tekst Hans van de Veen en
Han van de Wiel
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MVO is meer dan
risicomanagement
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Hoe een seniorexpert van PUM
een ruil tot stand wist te brengen
waarbij een Algerijns bedrijf
melktanks voor de Oost-Europese
markt kon gaan leveren.
Tekst Hans van de Veen
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van subsidie beu en worden er
steeds meer en meer revolverende
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Tekst Jan Bom
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Hoe weten Nederlandse
organisaties de fase van hoge
aanloopkosten zonder revenuen
in ontwikkelingslanden te
overbruggen?
Tekst Han van de Wiel
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Femke Groothuis vindt het nodig
om de fiscale belasting op
grondstoffen omhoog te
schroeven en de belasting op
arbeid juist omlaag te halen.
Tekst Astrid van Unen
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Lieve van der Borght had heel hard
van de daken moeten schreeuwen
dat haar bedrijf nog nooit
microplastics in de
schoonheidsartikelen stopte.
Tekst Jan Bom
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Hoe is Protix gefinancierd,
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voor viskwekerijen?
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