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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 EcoSmartinzamelmiddelen 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.

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

