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People

Planet

People

News

Hoe slagen vrouwen er in om
partijen met elkaar te verbinden,
die voorheen niet of nauwelijks
met elkaar samenwerkten?
Tekst Jan Bom
14

Ted Deckers maakt met zijn
MobiBus carpoolplekken veiliger
en nog goedkoper voor overheden
ook.
Fotografie Jan van der Woning
8

Social Case

Landscape

Tony’s Chocolonely overweegt
hazelnoten af te nemen van de
eerste plantages in Turkije waar
het verboden is voor kinderen om
te werken.
Tekst Mehmet Ulger
18

Nederland innoveert door met
intelligent textiel vooraf te
kunnen zien of dijken op het punt
staan om door te breken.
Tekst Jan Bom 
34

Biography

Alles in de papierbak

De kunst van het linken

Kinderarbeidvrije plantages

Gavin MacFadyen

Keert de wal het schip, nu advocaten steeds meer journalisten de
mond snoeren, maar klokken
luiders anoniem op internet
schandalen aan het licht brengen?
Tekst Hetty Nietsch
20
MVO Nederland

MVO Steps

Veiliger carpool

Slimme dijken

Recycling

Is afvalverwerker HVC al zo ver dat
wanneer alle droge afval in de
papierbak zit, de inhoud naar
verschillende grondstofstromen
gesorteerd kan worden?
Tekst Teus Molenaar
38
Base of Pyramid

Myrtille Danse

28

First Words

Better Company

Tekst Jan Bom

Nemen familiebedrijven in deze
moeilijke tijden niet te laat
afscheid van medewerkers?
Tekst Dennis Mensink
28

News & Practices

Climate

Tekst Marleen Janssen Groesbeek

Richard Tol

Onze meest gepubliceerde
econoom trapt heilige huisjes van
de klimaatlobby omver, zoals de
rekensommen over winstgevende
windmolens.
Tekst Jan Bom
40
CSR Portal

Onze man in Pretoria

Hoe staat onze ambassadeur in
Zuid-Afrika bedrijven bij die ook
duurzaamheid meenemen in hun
export- en importplannen?
Tekst Han van de Wiel
46
Products

Microbeads

+ Cover

Senior Experts

Annette van Waning

PUM Netherlands senior experts
nodigde het corps diplomatique
uit voor een goed glas en dito
gesprek over economische
diplomatie.
Tekst Hans van de Veen
50

Hoe het hout van gesloopte
berghutten een ongekend
karakter geven aan het interieur
van een toeristenhotel in
Oost-Tirol.

Hoe laat je MVO-beleid landen in
een onderneming met vele
dochters en met tienduizenden
medewerkers verspreid over
meerdere landen?
Tekst Astrid van Unen
54

35 Jaar PUM

Draagvlak

Al te sociaal

Voor de liefhebbers: een praktisch
en gratis stappenplan voor het
opzetten en uitvoeren van
MVO-beleid.
Tekst Maria Genova
32
Dilemma

Departments

Profit

Hoe maakt Myrtille Danse
bereikbare markten van vier
miljard arme mensen die elke dag
maar heel weinig te besteden
hebben?
Tekst Hans van de Veen
44

Goede praktijkvoorbeelden

13

+ Nieuw

Directions

Griekse toestanden

P+ begroet een nieuwe columnist:
Marcel Schuttelaar, oprichter van
het grootste communicatiebureau
van Nederland. In een MVO-land
vol vele keuzes geeft hij
persoonlijk richting.
52
Meeting

Europese Business Models

Exclusief voor lezers van P+ een
sneak preview in het nieuwste
onderzoek van hoogleraar Jan
Jonker.
64

Products

+ Coverfoto Anne Hamers

60

8

Liever in de grond dan in de lucht

Pleasure

Berghuttenhout

5

Urgent

Wist u dat er zelfs microplastics in
de tandpasta zitten?
Tekst Han van de Wiel
58

Tekst Jan Bom

3

52

Het getekende commentaar
van Erik Kriek 
66
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