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Slachto�ers Irak geholpen door Hotel NH,
 HRIF en Renewi 

In december 2017 hebben NH Conference Centre Leeuwenhorst en Renewi op een bijzondere
manier samengewerkt. Het hotel had 900 gebruikte dekbedden en kussens, en wilde deze graag
schenken aan een goed doel. Een mooi initiatief, dat alleen maar mogelijk bleek als aan
specifieke wet- en regelgeving werd voldaan.

  
Gelukkig hee� Renewi dit ‘afval’ samen met HRIF (stichting Humanitaire Hulpgoederen) een
prachtig tweede leven kunnen geven. HRIF hee� de dekbedden en kussens naar de slachto�ers
van de aardbeving in Irak gestuurd. Sietske Cnossen van NH Hotel Group zegt over het project:
‘We wilden de dekbedden niet als afval laten afvoeren, maar wilden er graag iemand een plezier
mee doen. Ik ben heel blij dat we dankzij Renewi en HRIF deze mensen hebben geholpen!’
Renewi en HRIF bekijken intussen of met afval van andere klanten óók een goed doel gesteund
kan worden.

  
Wilt u ook een duurzame oplossing voor uw afval? Neem dan contact met ons op. Ook als u
(andere) vragen over uw afval hee�.

 ’  

Stel een vraag   

Nieuwjaarsevent MVO Nederland

Donderdag 18 januari was het MVO Nederland Nieuwjaarsevent in TivoliVredenburg. De
bezoekers lieten zich duurzaam inspireren tijdens dit event; onder andere door Daan
Roosegaarde, een van de sprekers.

  
Hoe duurzaam het publiek ook is … toch ontstaat er normaal veel restafval tijdens dit soort
events. Maar niet deze keer! Renewi zorgde er namelijk voor dat dit event bijna restafvalvrij
bleef: er was slechts 11% restafval, tegenover 100% vorig jaar. Dankzij 80 EcoSmart-
inzamelmiddelen werden 5 afvalstromen ingezameld: papier/karton, etensresten, plastic,
kartonnen bekers en restafval. Door afval op deze manier aan de bron te scheiden, herwinnen
we een maximale hoeveelheid aan grondsto�en. We dragen zo ook direct bij aan een beter
leefmilieu voor onze generatie en de generaties die volgen.

  
Natuurlijk had Renewi ook een eigen stand tijdens het event. Hier konden bezoekers ‘afval
hengelen’; een leuke manier om bewustwording te creëren over afvalscheiding.

 

https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd13e5e2ad382e595767b4ae0f560a23be163eeb472c5798b118986ccc2281a920eee49ccba94d7524e65c3904f90a1369c
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https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd12e1be22cdafe12cd53e42e678f411d3efc78c6cb9c7820f517e780d6888090e73519ea523e5efac05033f138f0e22ccd9801accc93f2c033
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https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd18d11be80a4a5c37ef7561c49099e931a7cbe77bf108ba081e20f6b41f241b74d24aaae197a64054348f683f00e98a03eb036e387a6b89e02
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https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd166ca6a8ba21cda8471909023b859129b32e827bb3101e171a9726bfda47349ca57d85a907af0c3d6ac7d472435c5be29b85492dc2e3af94e
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd11701228046dcdc9079bdcc62342ad1c452ca97f85e36909d38f9f3a7069da63ce767d027395f4aadbd11a1ba2c4b01a4689729b2757017a8
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1b217bbbd72853ea87e77da3fbf4be6679117c340d79d5551fbb79b7be0879babaae04570d7feba5a9bcef12862b6d418bd986cbaaa10c293


Succesvolle Week van de Circulaire Economie

Afgelopen week was de Week van de Circulaire Economie. Deze week wordt jaarlijks
georganiseerd om ondernemers te inspireren, informeren en vooral concrete handvatten te
bieden. Ondernemers kunnen zo circulaire principes in hun eigen business toepassen.

  
Tijdens de week werd door veel organisaties in heel Nederland aandacht besteed aan de
Circulaire Economie. Door op deze manier te werken, maximaliseren we het hergebruik van
producten en grondsto�en en minimaliseren we waardevernietiging. Bestaande processen
aanpassen vormt hierbij een belangrijke uitdaging.

  
Als toonaangevend waste-to-productbedrijf speelt Renewi een belangrijke rol bij de overgang
naar een Circulaire Economie. Wij zorgen namelijk voor een duurzame inzameling van afval en
recycling tot grondstof, en bieden onze klanten hiervoor ook de concrete middelen. Met onze
EcoSmart-inzamelmiddelen scheiden we afval aan de bron, zodat we dit veel makkelijker als
grondsto�en in de keten laten terugkomen.

  
Op onze LinkedIn pagina ziet u een indruk van de activiteiten. Wilt u ook weten hoe wij úw afval
circulair maken?

  

Neem contact op 

 

Verpakkingen: een inkoopprobleem

‘Hoe kunnen we onze afvalkosten verminderen?’ Dit is een vraag die vaak aan Renewi wordt
gesteld. Een van de antwoorden hierop is uiteraard: het afval scheiden in stromen die
herbruikbaar of recyclebaar zijn. Alleen: dit is slechts een deel van de oplossing. Afval
scheiden is zeker van belang, maar de meeste winst kan worden behaald via de
inkoopafdeling. Deze bepaalt namelijk het inkoopbeleid en kan ervoor zorgen dat
leveranciers beter recyclebare verpakkingen gebruiken wanneer zij grondsto�en, materialen
of producten aanleveren. En met deze verpakkingen zijn weer meer voordelen te behalen:

lagere inkoopkosten
lagere logistieke kosten
minder verpakkingsbelasting
minder interne logistieke handelingen

Speciaal voor inkooporganisaties hee� Renewi daarom een workshop ontwikkeld, zodat de
impact van verpakkingen duidelijk wordt én zodat de impact verbeterd wordt. Waar moet je
bijvoorbeeld op letten wanneer je verpakkingen wilt recyclen? En wat betekent dit voor de
(inkoop)kosten? Tijdens de workshop krijgen inkooporganisaties hiervoor concrete
handvatten.

  

Meer over de workshop   

 

Het is weer tijd om uw oude archief op te ruimen

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt vaak het archief weer opgeruimd. U wilt natuurlijk
voorkomen dat deze vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen. Plan daarom nu uw
opruiming in, zodat u zich geen zorgen hoe� te maken. Wij zamelen alles afgesloten in en
maken het volledig onverhandelbaar of onbruikbaar. Kortom: uw vertrouwelijk afval wordt
veilig vernietigd.

  
Daarnaast draagt u ook uw steentje bij aan de circulaire economie. Met het recyclen van 1000
kilo van uw vertrouwelijk papierafval, besparen we namelijk 194 kilo CO2 vergeleken met

"normale" verbranding. Hiervan kunt u maar liefst 999 kilometer autorijden.
  

Vraag onze specialisten om advies of vraag direct een o�erte aan voor een gesloten
container.

 

O�erte aanvragen   

https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd10d21eede109a3ae0a2128453055c4c38ffa05c8a4d2185a14deeb764af15071a3354301e30ab0eaefb3cf80eec93a98e752d96a8b70746a1
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1f29b732076a926e4a2afeba715aba6733d16bb90e2aa8995e7cd3e3a9abf3a1d3beef54c76d4d19ea4b134f7ca1f05712794e47fb67a8fbe
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1d0814c2a5b11ad2007bb979c25bcc95a2802227ed20571943d40ccb242ea5c44b4ecb5eaf8c389d4dd7fb706aba82a1dff5b246ea207a914
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1d0814c2a5b11ad2007bb979c25bcc95a2802227ed20571943d40ccb242ea5c44b4ecb5eaf8c389d4dd7fb706aba82a1dff5b246ea207a914
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1b05b2e1607adfb06caf4363c814c3be310d5c298c94141bc04434a74f6d248557715fb118a74b25a791d05cc1a3b190679c9cacf9afadf6e
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd1f29b732076a926e4a2afeba715aba6733d16bb90e2aa8995e7cd3e3a9abf3a1d3beef54c76d4d19ea4b134f7ca1f05712794e47fb67a8fbe
https://click.mail.renewi.com/?qs=40932ce252c53fd19ce7a6968e03d96415d9eaa75dd9212356f8b2b95e61a3f8ba6ed4937dea07403f6929a0f6d3a713538b3c759cf98200f4932d5b5609a6f4

