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De MVO Monitor 2015 is uitgevoerd in samenwerking met Conclusr Research BV. Voor het onderzoek zijn ruim 1000 bedrijven als representatieve steekproef van het Nederlandse bedrijfsleven geïnterviewd.

* Basis: vestigingen die het betreffende thema in de top 3 plaatsen en erop actief zijn.
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