
Beste Renewi collega,

Het duurzaamheidsverslag staat online. Hierin leest u waar Renewi nú staat, op weg naar het
behalen van de duurzaamheidsdoestellingen. In september gaan wij tijdens Springtij in
gesprek met uiteenlopende organisaties, die ook een verschil maken in de duurzame
transitie. En dankzij EcoSmart wordt dit een volledig afvalvrij evenement.

 

Verder kunt u vrijblijvend advies vragen voor de veilige inzameling en verwerking van
chemisch afval. En voortaan zelf gebruikers beheren in MyRenewi . Coolrec en PLAYMOBIL
laten zien hoe zij speelgoed maken van een oude koelkast. Want jawel, dat doen zij écht!

 

Veel leesplezier!

Direct naar MyRenewi

MyRenewi: zelf gebruikers
beheren
Zijn er binnen uw organisatie meerdere
medewerkers die gebruikmaken van MyRenewi?
Dan kunt u voortaan zelf gebruikers aanmaken,
wijzigen en verwijderen. Hiervoor gaat u via uw
desktop naar MyRenewi en dan naar
Bedrijfsbeheer.

Lees het duurzaamheidsverslag

Waar staan we nu?
Renewi's recyclingpercentage is 67%. We
vermijden 3 miljoen ton CO2. En 22% van onze
seniormanagers is vrouw. Dit en meer leest u in
het Duurzaamheidsverslag. Dit Engelstalige
document schetst onze vooruitgang op weg naar
onze duurzaamheidsdoelstellingen.

  

Lees het hele artikel

Van oude koelkast naar
PLAYMOBIL
Wiltopia is de eerste productlijn van PLAYMOBIL
die voor meer dan 80% uit duurzame materialen
bestaat, zoals plastic uit huishoudelijke
apparaten. Dit speelgoed is leuk voor kinderen en
goed voor het milieu, dankzij Coolrec en
PLAYMOBIL. Hoe dit precies werkt?

Ontvang persoonlijk advies

Veilig chemisch afval afvoeren
Chemisch afval vraagt om een speciale manier
van inzamelen en verwerken. Dit type afval is zeer
gevaarlijk voor mens, dier en milieu. Zoals: olie,
verfresten, vervuild water, laboratoriumafval en
medicijnen. Vraag onze experts om advies en een
vrijblijvende o�erte.

  

Springtij afvalvrij met EcoSmart
Springtij Forum 2022 komt eraan en Renewi is aanwezig als partner! 
Van 21 t/m 23 september zullen wij aanwezig zijn op Terschelling en dragen we zorg voor een afvalvrij
evenement. Met 750 deelnemers uit de politiek, overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten en sociaal
middenveld praten we in open sessies over duurzame uitdagingen van Nederland. Hier willen we namelijk
concrete oplossingen en stappen in gaan zetten. Lees meer over afvalvrije evenementen door EcoSmart.
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