Niet alleen het groene onderwijs is bezig met meer diversiteit, ook steeds
meer bedrijven realiseren zich dat meer diversiteit een meerwaarde kan
hebben voor de bedrijfsvoering. In de rubriek ‘De praktijk van diversiteit’
laten we een paar mooie verhalen zien uit het groene bedrijfsleven.
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Wajonger ging aan het werk bij Roel, de
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