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Energietoekomst NL

Zuiniger software

Groen financieringsmodel

First Words

Wat staat er op het
boodschappenbriefje aan
minister-president Rutte als
aanbeveling voor een
duurzame energietoekomst
voor Nederland?

Niet alleen de computer zelf
kan zuiniger, ook de schrijvers
van software kunnen
energiewinst boeken door
duurzamer te programmeren.
Tekst Teus Molenaar
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Hoe stelt de ASN Bank het zich
voor om tot een voor vele
partijen winstgevende
renovatie van oude
woonwijken te komen?
Tekst Jan Bom
34

Mijlpaal

Tekst Jan Bom

14
10 JAAR

Social Case

Internationaal ondernemen

Profit

Duurzame stage

Hoe kan MVO Nederland
bedrijven helpen die buiten de
landsgrenzen trekken,
grondstoffen importeren, of
juist hun producten
exporteren?
Tekst Maria Genova
32

10 jaar MVO

10 JAAR
Biography

Dennis Karpes

World

Het levensverhaal van een
jonge marketeer die met
dance4life dansend de wereld
beter maakte, in zijn strijd
tegen aids.
Tekst Hetty Nietsch
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Nieuwe geboden

Dilemma

Als een moderne profeet
schreef hoogleraar Ruggie de
nieuwe regels van de Verenigde
Naties voor het respecteren van
mensenrechten, zowel voor
overheden als bedrijven.
Tekst Hans van de Veen
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Groenste politicus

Wat vindt Stientje van
Veldhoven er van om
duurzaam regeringsbeleid in
marmer te beitelen?
Tekst Astrid van Unen
50

10 JAAR

Tekst Jan Bom

5

News & Practices

Goede praktijkvoorbeelden 8
Urgent

MVO Nederland

Wat betekent het om als
duurzame stagiaire de eerste
beroepservaringen op te doen?
Tekst Mehmet Ülger
22

Departments

Hoe maatschappelijk
verantwoord ondernemer in
tien jaar tijd winst begon op te
leveren, niet alleen in
financiële zin, maar ook als
bijdrage aan het
verduurzamen van de wereld.
Tekst Jan Bom
40

Niet meer met mijn geld
Tekst Marleen Janssen
Groesbeek
Overseas

Kenia in de schijnwerpers,

als land waar een best practice op
gebied van empowerment leidde
tot een overvloedige
koffieoogst.
Tekst Meindert Brouwer
56

Ask Jacques

Products

Voorbespreking mag

Twee pagina’s met
duurzame producten voor
consumenten en business

Waarom zijn voorgesprekken
tussen inkopers en verkopers
noodzakelijk om het
duurzame inkoopbeleid tot
een succes te maken?
Tekst Jacques Reijniers
58

Senior Experts

Betere sojasaus

Better company

Wat deden Nederlandse
adviseurs om de kwaliteit van
Indonesische sojasaus zo te
verbeteren dat de producent
marktleider op Sulawesi kan
worden?
Tekst Hans van de Veen
54

Slapen op een wolk

13

Tekst Marianne Lamers e.a.

63

Pleasure

Het getekende commentaar
van Erik Kriek
66

De oprichters van Yumeko
ontdekten dat kussens gevuld
met ganzendons geen dromen,
maar nachtmerries
veroorzaken.
Tekst Jan Bom
60
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