Renewi Veelgestelde vragen

1. Wat doet Renewi?
Wij zijn een toonaangevend internationaal afval-tot-product-bedrijf, met vestigingen in negen landen. We beschermen onze aarde door afval een
nieuw leven te geven als grondstof. Iets afval noemen, is een houding waar wij niet in geloven. Wij geloven dat ieder stuk afval een toekomstig
product is en een mogelijkheid biedt. Renewi is voortgekomen uit Shanks en Van Gansewinkel, na de fusie van de twee bedrijven in 2017. Hier
kunt u meer over ons te weten komen: http://www.renewi.com/en/about-renewi/who-we-are U kunt ook meer te weten komen over het belang
van afvalverwerking, en de cruciale rol die wij spelen in de circulaire economie: http://www.renewi.com/en/factsheet

2. Wat voor soort afval verwerkt Renewi, en op wat voor manieren?
We verwerken een groot aantal soorten afval. Dit doen we met onze toegewijde medewerkers, lokale diensten, internationale expertise en
ongeëvenaard productaanbod.

Renewi verzamelt, sorteert, behandelt en recyclet bedrijfs- en huishoudelijk afval in Nederland en België. Wij zijn Europees marktleider in het
beheer van gevaarlijke afvalstoffen; overwegend bodem, water en verpakt chemisch afval, maar ook gespecialiseerde industriële reiniging. We
zijn gespecialiseerd in het beheer van monostromen van afvalstoffen die gericht zijn op specifieke eindmarkten zoals bijvoorbeeld glas,
elektronica,

organische

materialen

en

mineralen.

Onze

afdeling

overheidscontracten

/

Division

Municipal

voert

langdurige

afvalbehandelingscontracten uit voor lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het gaat hier om huishoudelijke afval of recyclebaar
materiaal zoals glas en papier, tuinafval en voedselresten.
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3. Wat doen jullie met het afval?
Het is onze doelstelling gebruikte materialen een nieuw leven te geven. We hebben een ongeëvenaard productaanbod. We creëren een reeks
brandstoffen uit afval, zoals secundaire brandstoffen (SRF), refuse-derived fuel (RDF), pellets en houtsnippers. Voedselafval wordt omgezet in
groene energie en kunstmest door middel van anaerobe vergisting of compostering. Daarnaast reinigen we water en grond. Door alle afvalgassen
zorgvuldig te reinigen (scrubbing), herstellen we deze naar hun oorspronkelijke staat van schoon water en herbruikbare grond. Ten slotte recyclen
we papier, glas, plastic en metaal.

4. Wat is de geografische dekking van Renewi?
Wij zijn actief in negen landen - Nederland, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Hongarije, Duitsland en Canada.
Hier kunt u meer te weten komen over onze afdelingen en gebieden waarin wij actief zijn: http://www.renewi.com/en/our-divisions

5. Welke merken opereren onder Renewi?
Gedurende het komende jaar zullen wij het Renewi merk in fases introduceren U vindt al onze merken hier: http://www.renewi.com/en/existingcustomers

6. Hoeveel medewerkers telt Renewi?
Renewi telt ongeveer 8000 medewerkers verspreid over onze verschillende bedrijven.

7. Waar bevindt het Renewi -hoofdkantoor zich?
Aangezien we beursgenoteerd staan in Londen, hebben we een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk in Milton Keynes, Buckinghamshire.
Bovendien hebben we en aantal regionale vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Hongarije, Duitsland en Canada.
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8. Waar vind ik meer informatie over het starten van een carrière bij Renewi?
Renewi creëert een groot en financieel stabiel bedrijf dat is ingesteld op groei op de lange termijn. Zodoende willen we talent aantrekken en
behouden in ons nieuwe bedrijf. Bij Renewi erkennen we de waarde van onze medewerkers en zijn we er trots op om hen een groeiplatform te
bieden. Alle informatie met betrekking tot carrières kan worden gevonden op onze carrièrepagina: http://www.renewi.com/en/careers

9. Wat zijn de gevolgen van de fusie voor Renewi’s huidige klanten en leveranciers?
Klanten en leveranciers zullen geen directe veranderingen ondervinden van hun dagelijkse handelingen met Renewi. Gedurende de integratie
van het bedrijf, wanneer wij de voordelen van onze schaalvergroting optimaliseren, zullen er verbeteringen en uitbreidingen plaatsvinden in een
aantal gebieden. Bestaande klanten en leveranciers kunnen voor verdere vragen contact opnemen met hun huidige accountmanagers.

10.

Waar vind ik meer informatie over de geschiedenis van Shanks en Van Gansewinkel?

U kunt het archief van beide bedrijven via de volgende links bezoeken:



http://www.shanksplc.com/



https://www.vangansewinkelgroep.com/
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