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Advies op maat

Advies over uw afvalinzameling
Afval, ieder bedrijf hee het. Ook uw bedrijf. Maar hoe
vindt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Welke
containers hee u nodig? Welk afval mag waarin? Hoe
vaak dient deze geledigd te worden?
Daarom is vakkundig advies belangrijk. Bij Renewi
kiest u zelf op welke manier u advies wilt: online,
persoonlijk of telefonisch.

Vraag advies aan

Minder restafval = lagere afvalkosten
De afvalsto enbelasting zal in 2019 meer dan verdubbelen. Dat hee Menno Snel,
staatssecretaris Financiën, aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Voor u als ondernemer is het
dus van belang om maatregelen te nemen, zodat u minder restafval overhoudt. Natuurlijk
niet alleen om de kosten in de hand te houden, maar ook om een duurzame werkwijze te
realiseren: meer hergebruik van grondsto en en minder CO2-uitstoot.
Wilt u uw hoeveelheid restafval verkleinen? Dat vraagt om goed inzamelen en sorteren bij de
afvalbron. EcoSmart helpt u om slim én duurzaam afval in te zamelen. Dat wat overblij aan
het eind van uw werkdag, bestaat namelijk uit waardevolle materiaalstromen, zoals:
papier/karton, g en plastic. Met onze unieke inzamelmiddelen en dienstverlening
garanderen wij u binnen 1 jaar een restafvalpercentage onder de 25%. Resultaat? Minder
kosten en een afvalvrije werkomgeving!

Sorteer meer!

Ontmoet ons op Promotiedagen Groningen
Op 6 en 7 november is de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland. De
Promotiedagen is dé beurs voor alle zakelijke branches met 25.000 bezoekers en zo'n 600
deelnemende bedrijven. Op het programma staat een doorlopende stroom van workshops,
presentaties en debatten, en uiteraard is er voldoende mogelijheid om te netwerken.
Renewi Nederland gee samen met Reclameland een presentatie over: “Zero Waste: Niet
dromen maar doen”. Gilbert de Raad (programmamanager Circulaire Economie) laat zien
hoe een gestructureerde aanpak kan leiden tot een vermindering van het percentage
restafval. Daarnaast introduceert hij het afvalbewustwordingsprogramma van Renewi, dat
medewerkers helpt bewuster te worden van de waarde van afval en hen te motiveren om
afval goed te scheiden. Renewi en Reclameland werken al 10 jaar samen en hebben een
strategie ontwikkeld om afvalstromen slim te scheiden. Niet alleen goed voor het milieu,
maar ook financieel lonend!

Vraag uw gratis toegangskaart aan

Tijd voor een circulair horloge!
Coolrec en Circular Clockworks hebben samen een circulair horloge ontwikkeld. Het horloge
is het eerste horloge dat circulair is ontworpen, en het laat zien dat we met afval uitstekend
nieuwe materialen en producten kunnen maken. Coolrec (onderdeel van Renewi) maakt
hoogwaardige grondsto en van (onder andere) afgedankte elektrische en elektronische
apparaten.
De kunststo en die gebruikt zijn voor het horloge,
komen uit tv’s en koelkasten. Door gebruik te maken
van innovatieve technieken herwint Coolrec de
kunststo en uit dit bruin- en witgoed, waarna het ‘op
maat’ wordt gemaakt voor het spuitgietbedrijf dat de
kasten van de horloges maakt.
De leren bandjes van de horloges worden gemaakt van leerresten uit de schoenindustrie.
Circular Clockworks beloo het horloge na gebruik weer terug te kopen, zodat de
onderdelen en materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.
.
Circularitijd!

11 miljoen ko iebekers krijgen tweede leven in
2018
Renewi biedt met Collect a Cup een 100% circulaire oplossing voor kartonnen bekers. De
ko ie- en theebekers van de meeste bekerproducenten bestaan namelijk uit de goed
recyclebare materialen karton (95%) en kunststof (5%).
Renewi verzorgt de gescheiden inzameling van deze
bekers, en WEPA Nederland verzorgt hierna de
specialistische verwerking. Als u zo’n nieuw product
weer binnen uw bedrijf gebruikt, zorgen we samen
voor een 100% circulaire oplossing voor kartonnen
bekers. Renewi werkt sinds 2017 onder andere samen
met bekerproducent Beautiful Cups, om zoveel
mogelijk gebruikte kartonnen ko ie- en theebekers
een tweede leven te geven. Met succes!

In 2018 worden al meer dan 11 miljoen ko iebekers van Beautiful Cups gerecycled. Goed om
te weten: de FSC-gecertificeerde bekers van Beautiful Cups leveren ook een belangrijke
bijdrage aan het behoud én de uitbreiding van regenwouden.

Collect my cups!

Zero Waste op Nationaal Sustainability Congres
Donderdag 8 november is het 18e Nationaal Sustainability Congres (NSC). Tussen de 500 en
750 managers en professionals uit het bedrijfsleven en de overheid wonen dit congres bij. Dit
jaar is het thema: duurzame daadkracht. O ewel: hoe realiseren we samen de duurzame
doelstellingen die we in Nederland en op Europees niveau hebben opgesteld? Denk
bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord van Parijs.
Renewi Nederland is Zero Waste-partner van NSC en stree , samen met standhouders en
bezoekers, naar een minimum aan afval en een maximale hoeveelheid grondsto en. Onder
andere met de ‘Weet-niet-bak’, waarin bezoekers afval kunnen gooien dat niet bij
papier/karton, ko iebekers, g of plastic hoort. Verder zijn er zijn 2 Renewi-sprekers op het
congres: Willem Sterkenburg (directeur EcoSmart) en Jef Driezen (consultant Waste &
Resource Management). Centraal in hun presentatie staat de manier waarop bedrijven tot
Zero Waste kunnen komen, gebruikmakend van de Inhouse afvalinzameling, specifieke
inzamelmiddelen en het Afvalbewustwordingsprogramma van Renewi.

NSC? Goed idee!

