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Deborah van der Schaaf

Illustreerde o.a. het artikel over biodiversiteit

‘Fotograaf Aad Hoogendoorn
en ik wonen in Rotterdam en het
artikel op pagina 50 gaf ons
de kans om weer eens op goed
geluk het havengebied in te
rijden. Een paar van de (pa
pieren) vlinders heb ik laten
zitten, in de hoop dat passanten
toch even van dichtbij gaan
kijken. Geweldig dat er door
een paar enthousiaste mensen
met een goed idee straks ook
weer echte vlinders vliegen!’

Yvette Bax

Verzorgt de reisrubriek en schreef 'De vrouwen rukken op'

'Mannen, move over, de
vrouwen komen eraan.' Een
kleine gniffel ontsnapte terwijl
ik (feminist noch mannenhater)
die zin tikte. Maar het is een fijn
idee dat mannen - die al decen
nialang ongehinderd de bolwer
ken van de macht bezetten - er
wat concurrentie bij krijgen.
Goedmakertje voor degenen die
nu treuren: bij het artikel vindt
u ook een handleiding 'hoe te
werken onder een vrouw'.
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belangrijke informatiebron voor meer dan 245.000
zakelijke beslissers in Nederland. Een abonnement op
Management Team is gratis voor leidinggevenden in
bedrijven met tien of meer werknemers, na eenmalige
betaling van €49.- inschrijvingskosten (incl. btw). Een
regulier jaarabonnement kost €89,-. Wilt u meer
informatie over een abonnement of een adreswijziging
doorgeven, surf naar www.mt.nl

Redactie@mt.nl - Telefoon: 020 262 07 01
Creatief directeur: Ewald Smits
Hoofdredactie: Dominique Haijtema
Coordinator gidsen en specials:
Peter van Lonkhuyzen

Redactie: Peter Boerman (eindredacteur),

Mariska Habets, Rob van Leeuwen, Kunieke Luth, Astrid
Terpstra (redactie-assistente), Arjan Zweers
Basisontwerp en art-direction: Studio 100%
Frederike Evenblij, Alexandra de Vries, Freni Kirioma
productie: colorscan BV, Voorhout - www.colorscan.nl
Fotografie: Merlijn Doomernik, Jorn van Eck, Maartje
Geels, Jaqceline de Haas, Moon Jansen, Duco de Vries
Illustraties: Monique Wijbrands
Aan dit nummer werkten mee: Rob Bruins Slot, Philip
Bueters, Rozemarijn Dols, Bas Haring, Rob Hartgers,
Jeroen Heijdra, Linda Huijsmans, Monique Jansse,
Melchior Meijer, Marjolein Niestadt, E.J. van Rossen,
Ben Tiggelaar, Tijn Touber, Freek Vermeulen, Hans
Verstraaten, Mark van Vugt, Max Wildschut

Uitgever: Berend Jan Veldkamp
Sales: sales@mt.nl - Telefoon: 020 262 07 00,

Marjolein de Bruijn, Maarten de Haan,
Silvana Naipal, Sharief Niamut, Stefan Smit,
Erik Touwslager, Wilma Wijdoogen
Marketing: marketing@mt.nl - Telefoon:
020 262 07 25, Nanne Castelijns, José van den Haak,
Boris Scheepers (marketingmanager),
Florien Smits (online)
Advertentie-aanlevering: aanleveren voor print conform
aanleverspecificaties www.mediakit.mt.nl
Druk: Roto Smeets Weert

Informatie voor de abonnees

Kirsten Dorrestijn

Freelance journalist, schreef het artikel over biodiversiteit

‘Als journalist schrijf ik vooral
over natuur en dieren. Ik had
niet gedacht snel iets voor MT
te zullen schrijven. Tot ik
ontdekte dat veel bedrijven
acties ondernemen om de
biodiversiteit te stimuleren.
Philips legt vlindertuinen aan
en ABN Amro heeft een
nestkast voor slechtvalken.
Volgens mij gaat het de goede
kant op met de wereld.’

Meer informatie over een abonnement: mt.nl/
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