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Altijd een oplossing voor uw bedrijfsafval
Een gemiddeld bedrijf is een flinke afvalproducent. Neem alleen al dat wat er overblij van
productverpakkingen: papier en karton, plastic en hout. Al dit bedrijfsafval (en meer!) voert
Renewi e iciënt, milieuvriendelijk en veilig af. Wij doen dit natuurlijk altijd volgens de weten regelgeving die geldt voor specifieke afvalstromen. Bekijk hoe wij afval inzamelen,
verwerken en hieruit de grondsto en herwinnen.
Wist u dat …
papier 7 keer gerecycled kan worden?
glas eindeloos gerecycled kan worden?
200 mobiele telefoons genoeg goud opleveren voor één trouwring?
Gebruikte materialen zoals papier en karton, plastic en hout krijgen dankzij Renewi een
nieuw leven, waarmee we primaire grondsto en sparen én secundaire grondsto en creëren.
Hoe doen we dat?
We recyclen en herwinnen bijna 90% van het afval dat we inzamelen
We verwerken elk jaar ongeveer 14 miljoen ton afval tot waardevolle producten of
energie
We vermijden bijna elk jaar de uitstoot van 2,88 miljoen ton CO2
’
Welk afval hee ú?

In 4 stappen naar een Circulaire Economie
Slechts 9% van de grondsto en die wij gebruiken, krijgt een tweede leven. Veel bedrijven
werken namelijk nog volgens de lineaire economie, waarbij producten worden gemaakt en na
gebruik weggegooid. Gevolg? Meer dan 90% van de grondsto en die we voor productie
gebruiken, zijn we aan het verbruiken, in plaats van hergebruiken. En dat is precies de reden
waarom we wereldwijd moeten toewerken naar een circulaire economie. Een economie waarbij
we de keten ‘sluiten’, van afval tot product.
In januari 2018 bracht Circle Economy het Circularity Gap Report uit, dat onder andere inzicht
gee in de stappen die we moeten zetten om tot een volledig circulaire economie te komen.
O ewel: hoe overbruggen we de kloof tussen de huidige 'oude' economie en de gewenste
circulaire economie? Volgens het rapport zijn hiervoor 4 stappen nodig:;
Eén wereldwijde coalitie samenstellen
Eén wereldwijd doel vaststellen, inclusief actiepunten
Het doel vertalen naar lokale stappenplannen
Bewustwording verbeteren van circulaire systemen
Meer weten over de Circulaire Economie? Schrijf u dan in voor de Workshop Introductie in de
Circulaire Economie die Renewi en Circle Economy samen verzorgen.

Meer over de workshop

Renewi deelt kennis rond afvalwet- en regelgeving
In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de dekbedden die we naar de slachto ers
van de aardbeving in Irak hebben gestuurd. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen!
Renewi probeert áltijd een oplossing te vinden om gebruikte materialen een tweede leven te
geven. Daar werken wij dagelijks aan. Alleen … lukt dat niet altijd, vanwege strenge wet- en
regelgeving.
Wilt u meer inzicht in deze wetten en regels rondom afval? Houd dan deze
nieuwsbriefrubriek in de gaten. We gaan hierin namelijk onze kennis met u delen, zodat u de
antwoorden hee op vragen zoals deze:
Waarom moeten nieuwe batterijen op een andere manier worden ingezameld?

Hoe goed kunnen we bouw- en sloopmaterialen recyclen, nu er steeds meer nieuwe
materialen worden gebruikt voor isolatie?
Wat is een Eural-code?
Door onze kennis met u te delen, worden we samen steeds beter in het scheiden,
hergebruiken en recyclen van afval. Deze kennis zetten we zelf ook dagelijks in. We verzorgen
namelijk voor veel bedrijven de afvaladministratie die wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld
voor gevaarlijk afval.

Van afval naar grondstof

EcoLight: professioneel afvalbeheer
voor het mkb
Van 24 tot en met 26 januari werd de 20e Vakbeurs Facilitair gehouden in de Jaarbeurs in
Utrecht. EcoSmart was hier met een mooie stand, waar we bezoekers ons grote aanbod aan
inzamelmiddelen lieten zien. Er was vooral veel interesse voor het EcoLight-concept van
EcoSmart. Deze vorm van dienstverlening is zeer geschikt voor kleinere organisaties, waar
het niet loont om een extra medewerker in te zetten die zich volledig met afvalinzameling
bezighoudt. EcoLight is dan dé oplossing:
U krijgt de middelen die nodig zijn om uw (schoonmaak)medewerkers het afval aan
de bron te laten scheiden
U krijgt de middelen die nodig zijn om de aan de bron gescheiden stromen ook
gescheiden te kunnen afvoeren
Uw (schoonmaak)medewerker registreert de ingezamelde stromen en EcoSmart stelt
hiervoor een rapportage op
EcoSmart traint uw (schoonmaak)medewerkers die de afvalinzameling op zich
nemen, zodat zij meer kennis van afval krijgen
EcoSmart voert periodiek audits uit, om ervoor te zorgen dat er gewerkt blij worden
volgens de gemaakte afspraken
Meer weten over ons EcoLight-concept? Geef dan uw gegevens aan ons door. Of bel ons op
040 751 4600.

Meer over Ecolight

