
Beste,

Een opgeruimde start voor het nieuwe jaar? Tijdens de Data Privacy Week kunt u eenmalig
kosteloos vertrouwelijke documenten of artikelen inleveren . Als dit het jaar is waarin uw
organisatie (verder) aan de slag gaat met duurzaamheid en circulariteit, bezoek dan de

inspirerende sessies tijdens de Week van de Circulaire Economie (WCE). Bij het event van
ASN IMPACT vertelde Bas van Ginkel over de rol van beleggers ten opzichte van de duurzame

economie. 

Week van de Circulaire Economie

Week van de Circulaire Economie

Van maandag 6 t/m zaterdag 11 februari is het de Week van de Circulaire Economie
(WCE). Door heel Nederland worden vanuit circulaire hubs lezingen en workshops
georganiseerd rondom de themaʼs duurzaamheid en circulariteit.

Renewi is hoofdsponsor van de WCE en gee� in 5 verschillende sessies, verspreid over 3

dagen, antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom recycling van matrassen,
incontinentiemateriaal en OK-afval in de zorg?

Hoe vormen etensresten uit de horeca een sleutelrol in de circulaire economie?
Welke ontwikkelingen in de bouw zorgen ervoor dat bouwafvalstromen grondsto�en

bieden voor nieuwe producten?
Wat is de route naar zero waste organisaties? (Ontdek het in onze Zero Waste
Escaperoom!)

Sessies bijwonen? Het is gratis!
Bezoek de website over de Week van de Circulaire Economie en meld u direct aan:

Zoek dichtstbijzijnde inleverpunt

Gratis vertrouwelijk afval inleveren

De week van 23 tot 29 januari staat in het teken van dataprivacy. Hee� u privacygevoelig
materiaal in huis, op school of werk? Zoals oude telefoons, laptops of administratie. Dan
gooit u dit materiaal natuurlijk niet zomaar in de restafvalcontainer of oud-papierbak. U wilt

hier zorgvuldig mee omgaan om datalekken te voorkomen.
 

Daarom kunt u op vrijdag 27 januari gratis vertrouwelijke materialen inleveren bij onze
Renewi-locaties. Dan zorgen wij voor de professionele, vertrouwelijke én duurzame
verwerking hiervan.

Bekijk het interview

Beleggers en de circulaire
economie
Tijdens het event ASN IMPACT van ASN
Bank was Renewiʼs strategieleider Bas van
Ginkel te gast. Hij legde uit hoe belangrijk
de rol van beleggers is, in het aanjagen van
de circulaire economie. En wat het belang
is van een gedeelde visie tussen beleggers
en duurzame bedrijven.

Op de hoogte blijven?
Volg ons via onze kanalen.

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fbdd221f3ee1cfa355429d5841cb0f18a7e3e0f056cf6f54d0fadd99c935fbb598b2077b4e5ed155b6da11d5a9fb8bab19
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb468c5370ae926a12506269ade8dbc2387e8369e1a00eb95b1569f76e9e81c777203045b7e9ec56ac252ebac0c89c73b0
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb80d924fb92bfad0d241f2b30efa9a271091f98155785531bd4d373061e3ece3643ce2bcbc3204ae24628cca212c85704
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb468c5370ae926a12506269ade8dbc2387e8369e1a00eb95b1569f76e9e81c777203045b7e9ec56ac252ebac0c89c73b0
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb468c5370ae926a12506269ade8dbc2387e8369e1a00eb95b1569f76e9e81c777203045b7e9ec56ac252ebac0c89c73b0
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fbdd221f3ee1cfa355429d5841cb0f18a7e3e0f056cf6f54d0fadd99c935fbb598b2077b4e5ed155b6da11d5a9fb8bab19
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fbdd221f3ee1cfa355429d5841cb0f18a7e3e0f056cf6f54d0fadd99c935fbb598b2077b4e5ed155b6da11d5a9fb8bab19
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb6607bd1ef6da3959bc504c0384d9d7d6b1f2f1a6d8acc196bfe94877a465badf3595f748e592b541ee7222eddf3d473b
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb80d924fb92bfad0d241f2b30efa9a271091f98155785531bd4d373061e3ece3643ce2bcbc3204ae24628cca212c85704
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb80d924fb92bfad0d241f2b30efa9a271091f98155785531bd4d373061e3ece3643ce2bcbc3204ae24628cca212c85704
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb42131bb015ce7a2f901fc6d91ff39dc3c18cc4149eb0c1ea3031da0afc17764fc209bd79f418d5067679bf4b0c6309404ef1e7d379ef4033
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb325da683f714487b5427b3f56b42f8e94bce7b92980513ad024347bd28e7cdfd681365722b221c7c21ef40207d65fa80
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb0e85de5dfb3c2143ba7cd05b662cb8ae93dbe0ff9e3de763954a4b64b2351b36175ab2ed2da89494c13919eddb6c55ef
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fb071d320db28193e0024cc0b35f59798b3b4d81b0e9239b443e4374951bbdd38c13e9580fb8a7dd4addba15a0f765b051
https://click.mail.renewi.com/?qs=a915ad17ced364fba3532fbeae97e83dc6d94b24bb536f491dd825144f159ad8a2d9a0d1df4083947c9c32920f0e8622f25fab47eae0a382

