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Duurzame
werelddoelen
impact
op mens
en planeet
De 17 SDG’s, Sustainable Development
Goals, zijn door de Verenigde
Naties vastgelegd om de grootste
maatschappelijke uitdagingen tegen
2030 uit te sluiten. Deze duurzame
werelddoelen moeten aanzetten tot actie
in domeinen die van cruciaal belang zijn
voor de mensheid en de planeet:

•
•
•

aanpakken van de
klimaatverandering
werken aan een
inclusieve samenleving
versterken van circulair
ondernemerschap

H E RW I N legt binnen haar eigen
werking de focus op 4 SDG’s waar we als
koepel en expert voor het herwinnen van
werk, materialen en ontmoetingen de
meeste impact op hebben.

Herwinnen
voor professionals
Bij H ERWI N staat persoonlijke ontwikkeling
en teamspirit voorop. Minstens 1 opleiding
naar keuze en een teamtweedaagse per
jaar tillen de expertise en kwaliteit van onze
H ERWI N - crew naar een hoger niveau.

Herwinnen
van conditie
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Naast het aanbieden van een inclusieve en
duurzame job doet H ERWI N er alles aan
om fit voor de dag te komen.

Herwinnen
onderweg
Om onze CO2-voetafdruk te verkleinen zetten
we in op duurzaam vervoer en energiezuinige
verwarming. Wist je dat elke collega filevrij
naar het werk komt?

Herwinnen
op kantoor
Duurzaam consumeren is zo makkelijk voor
ons. Door gebruik te maken van de diensten
(voor poetsen, klussen, ...) en producten
(koekjes, cadeautjes, ...) van onze leden
staan we garant voor een 100% lokaal,
sociaal en circulair aankoopbeleid.

•
•
•
•
•

•
•
•

H E RW I N
gaat voor
klimaatneutraal

H E RW I N
stimuleert levenslang
leren bij haar eigen
medewerkers en
communitybuilding
voor het collectief

voor professionals

15 medewerkers: 8
en 7
20 uren opleiding per medewerker
25 events in de H! Academy
118 FAQ op website
kwaliteitslabel QforWSE

552 km woon-werk-verkeer
Cambio abonnement
Blue-bike abonnement

onderweg

HERWINNEN
2021

359 energyrepen
160 km teamwandelingen
3 marathons
50 km zwemmen
20 yoga-sessies
kampioen badminton
2 islandgames
160m³ douchewater voor lopers
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•
•
•
•
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•
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•

van conditie

herbruikbare waterflessen
gerecycleerde koffiecups en koekjes uit bulk
veggie catering
ecologische kuisproducten
afval netjes gesorteerd:
groen - pmd - rest - papier en karton

H E RW I N
is een topwerkgever
met een heel fit team

H E RW I N
gaat voor
zero-waste

op kantoor

