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Rentex, duurzaam en maatschappelijk betrokken 

Een betere wereld, nu en in de toekomst. Wij zijn ons bewust 
van onze maatschappelijke plicht om duurzaam om te gaan  
met ons milieu en mee te werken aan een schonere wereld. 
En dat maatschappelijke betrokkenheid bij onze leefomgeving  
vanzelfsprekend is. In onze bedrijfsvoering houden wij  
hier maximaal rekening mee. Samen met onze klanten werken 
wij aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van textiel, kleding en  
transportbewegingen. Uit onze manier van werken blijkt  
hoe wij onze duurzame ambities en maatschappelijke  
betrokkenheid vormgeven.



1. Reduceren energie- en waterverbruik 
Wassen in de wasserij van Rentex bespaart flink wat energie, water en grondstoffen ten opzichte van wassen in  
eigen beheer. Onze eigen zuiveringsinstallatie maakt het mogelijk 75% van het vuile proceswater te hergebruiken. Wij zijn  
gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem NEN-ISO 14001 voor al onze productieprocessen.

2. Milieuvriendelijk wasproces 
Wij maken gebruik van Cool Chemistry, een innovatief wasproces met milieuvriendelijke wasmiddelen. Dit wasproces maakt  
gebruik van enzymen waardoor wij kunnen wassen op een lagere temperatuur, met als gevolg minder energie- en waterverbruik 
en een beter wasresultaat. 

3. Afvalscheiding
Iedereen binnen onze organisatie gaat zo zuinig mogelijk om met water, energie, materialen, stoffen en chemicaliën. Afval wordt 
gescheiden ingezameld en ter recycling aangeboden.

4. CO
2
-neutraal wagenpark

Rentex rijdt CO
2
-neutraal. Wij zorgen ervoor dat de CO

2
-emissie voor transport volledig wordt gecompenseerd. Per jaar wordt 

er meer dan 2 miljoen kg CO
2
 uitstoot duurzaam gecompenseerd.

5. Duurzame dienstkleding 
Samen met onze kledingleveranciers hebben wij een pakket met kwalitatief duurzame bedrijfskleding ontwikkeld.  
De stofsamenstelling bestaat voor een belangrijk deel uit gerecycled polyester. Deze duurzame dienstkleding scoort heel goed 
op draagcomfort, levensduur en wasbehandeling. 

6. Hergebruik en recycling textiel en kleding
Wij dragen graag ons steentje bij aan een circulaire economie en hebben daarom ons leasetextiel pakket uitgebreid met producten  
van gerecycled katoen. Ook bieden wij ons afgekeurde textiel aan voor hergebruik aan goede doelen in Nederland, Oost-Europa 
en Afrika, of ter recycling.

7. Kennisoverdracht 
Kennis moet je delen, dus werken wij samen met de regionale mbo en hbo facilitaire opleidingen en met opleidingen gericht 
op de zorg. Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden afstudeerders en managementtrainees volop mogelijkheden. Binnen onze 
organisatie krijgen medewerkers volop mogelijkheden om zich door te blijven ontwikkelen. Medewerkers kunnen intern een 
mbo-opleiding volgen tot logistiek medewerker maar ook tot chauffeur of technisch medewerker. 

8. Sociaal verantwoord ondernemen
Empatec is een organisatie die een werkplek biedt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Al jarenlang werken in onze wasserij dagelijks ruim vijftig productiemedewerkers van Empatec mee, waardoor  
Empatec  een volledig onderdeel van ons familiebedrijf is geworden. Door de inzet van medewerkers met een  
afstand tot de arbeidsmarkt, voldoen wij ruimschoots aan de criteria van Social Return On Investment (SROI).  
Ook binnen onze eigen klantenkring stimuleren wij het om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken bij 
logistieke werkzaamheden op de zorglocaties.

9. Maatschappelijke betrokkenheid 
Als grootste werkgever in de regio zijn wij actief betrokken bij lokale activiteiten 
en investeren wij in de stad en omgeving.

10. Groen denken en groen doen 
Rentex is een groene wasserij. Groen denken en groen doen op alle  
gebieden rondom de textiel  voorziening vinden wij vanzelfsprekend. Beperken 
van luchtvervoer, reduceren van transportbewegingen (o.a. door de inzet van  
dubbeldekkers), samenvoegen van productgroepen, bevorderen van  
textielcirculatie en nog veel meer duurzame projecten. Om dit te realiseren, 
werken wij graag met u samen aan een duurzame bedrijfsvoering.

www.rentex.nl

Rentex, duurzaam en 
maatschappelijk betrokken 


