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De nieuwe bestuurders vertellen over Renewi's plannen en ambities

Afgelopen jaar kreeg Renewi 2 nieuwe bestuurders: algemeen directeur van de Nederlandse
tak Marc den Hartog en commercieel directeur Bert-Jan Westerik. Change Inc. schreef een
artikel over hun plannen en ambities.

Den Hartog en Westerik vertellen hoe alle plannen in het teken staan van Mission75. Dit
houdt in dat Renewi het percentage afval dat wordt gerecycled, wil verhogen naar 75% in
2025. De maatschappij maakt zich namelijk steeds meer zorgen over milieuvervuiling, en
tegelijkertijd is er ook steeds meer vraag naar gerecycled materiaal. Want bijvoorbeeld
supermarkten willen laten zien dat zij goed bezig zijn.

Om het recyclingpercentage te verhogen, zoekt Renewi voortdurend naar nieuwe
samenwerkingen. Zowel met start-ups, scale-ups en gevestigde namen. Zo werkt Renewi
samen met PeelPioneers om sinaasappelen te verwerken tot nieuwe producten, en met IKEA
voor de jaarlijkse recycling van ruim 1 miljoen matrassen in Nederland.

Ook is Renewi sterk aan het digitaliseren. Met de online portal MyRenewi kunt u data inzien
over uw eigen afvalstromen. Vervolgens kijken wij met u samen waar er ruimte is voor
verbetering. Alles helpt om het recyclingpercentage van 75% sneller te bereiken.
 

> Lees hier het hele artikel

 

Van organisch afval naar schone, duurzame brandstof

Van organische afval- en reststo�en kan tegenwoordig bio-lng gemaakt worden. Dit is een
schone, veilige en betaalbare brandstof voor vrachtwagens en schepen. Daarmee is bio-lng
een duurzame brandstof. Dankzij de samenwerking tussen Renewi, Nordsol en Shell hee�
Nederland nu een bio-lng-installatie. Deze installatie voorkomt de uitstoot van 10 kiloton
fossiele CO2.
Ook de uitstoot van stikstof en fijnstof is bij bio-lng aanzienlijk lager dan bij andere
brandsto�en. Dit is een grote mijlpaal op de weg naar verduurzaming van het zware weg- en
watertransport. 

> Lees hier het hele artikel
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Week van de Circulaire Economie
Tijdens de Week van de Circulaire Economie spreekt
Renewi op 7 februari tijdens de Nationale Conferentie
Circulaire Economie (NCCE). We vertellen over Mission75
en over hoe wij samen met ketenpartners innoveren. 
Aanwezig zijn? U kunt zich hier aanmelden:
 

> Ik ben er bij

Uw archief duurzaam en discreet verwerkt
Bij Renewi vindt u altijd een goede oplossing voor uw
vertrouwelijke documenten. Met onze gescreende
chau�eurs, gecertificeerde processen, de mogelijkheid om
u maatwerk te leveren én een bijdrage levert aan het
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Start dit jaar
met gemak.
 

> Bekijk ons aanbod

 

Maak afvalbakken zichtbaar
Maak met duidelijke borden uw afvalbakken goed
zichtbaar, ook op afstand. Het is bewezen dat de juiste
signing mensen aanzet tot actie.
Ook zwerfafval tegengaan?

Neem voor gepersonaliseerde borden voor uw Qubic
contact op met Inhouse Services.
 

> Neem contact op

 

Wat vindt u van deze mail?
 

Klik op één van de emoticons en laat ons weten wat u
van de inhoud van deze mail vindt.

Een tweede leven voor vervuild staal

Tijdens het renoveren en slopen van oude panden komt er veel vervuild staal vrij. Staal dat is
vervuild met asbest of andere gevaarlijke sto�en. Voorheen was vervuild staal schoonmaken
en storten de enige oplossing. Tegenwoordig is dit verboden. En dankzij de samenwerking
tussen Purified Metal Company (PMC) en Renewi krijgt dit staal een tweede leven. 

Richard Bekker, Sectormanager Bouw bij Renewi, vindt dit een enorme uitkomst voor de
bouwsector. Want dit biedt de mogelijkheid om onbezorgd, veilig én kostene�iciënt van
vervuild staal af te komen.

Meer lezen over onze oplossingen om vervuild staal veilig te laten verwerken?
 

> Ga naar Staal met een Verhaal
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