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GEANNE VAN ARKEL 
VERKOZEN TOT ‘MVO-MANAGER 
VAN HET JAAR’
Op het 18e Nationaal Sustainability Congres in ’s-Hertogenbosch, waar ruim 500 geïnteresseerden in duurzaamheid aanwezig waren,
is Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2018’. Maurits Groen
(duurzame ondernemer pur sang) reikte de bokaal uit.
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Geanne van Arkel ontvangt de bokaal voor ‘MVO-manager van het jaar’ 2018. Foto: Ad Vereijken.
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