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INLEIDINGInleiding

Twente Milieu werkt dagelijks zichtbaar en herkenbaar aan een 

‘schone, gezonde en frisse’ leefomgeving voor bijna 500.000 

inwoners van Twente. Twente Milieu ontzorgt haar 

aandeelhoudende gemeenten op het gebied van afvalinzameling 

en het beheer van de openbare ruimte, parkeerbeheer, beheer 

verkeersregel installaties, rioolservice, plaagdierenbeheersing en 

gladheidbestrijding. Daarnaast beschikt Twente Milieu over drie 

volledig ingerichte werkplaatsen in Enschede, Almelo en 

Oldenzaal. 

Met elkaar werkten we ook in 2017 hard aan het realiseren van de volgende vier 

ambities zoals vastgelegd in onze meerjarenstrategie:

1. Vergroten partnerschap

2. Optimalisatie kernactiviteiten

3. Kennis & innovatie

4. Gezonde ontwikkeling

ORGANISATIE
KENNIS 

EN INNOVATIE

KERNACTIVITEITEN

GEZONDE  
ONTWIKKELING

VERGROTEN
PARTNERSCHAP
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Schoon, gezond en fris

In dit jaarverslag kijken we met trots terug op het jaar 2017. Een jaar 

waarin we met elkaar opnieuw mooie resultaten hebben behaald en 

waarin maar liefst drie aandeelhoudende gemeenten diftar 

invoerden. De jaarrapportage die we elk jaar op het gebied van 

afvalinzameling voor onze aandeeelhoudende gemeenten maken, 

laten zien dat we in Twente goed op weg zijn om in 2030 terug te 

gaan naar maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar. De 

gemeenten volgen daarin hun eigen route maar met een heldere en 

gedeelde ‘stip op de horizon’. Binnen de gekozen routes is er steeds 

meer ruimte voor keuzevrijheid van inwoners, een mooie en 

kansrijke ontwikkeling.

Buurtonderhoud groeit

Ook op het gebied van buurtonderhoud was 2017 een succesvol jaar. Zo ontvingen we 

als een van de eerste in Nederland het certificaat dat aantoont dat we plaagdieren op 

een verantwoorde wijze beheersen. Ook optimaliseerden we onze gladheidbestrijding 

en ontwikkelden we een online module om onze buurtonderhoud activiteiten objectief 

te kunnen monitoren. Kers op de taart was natuurlijk dat de gemeente Haaksbergen 

eind 2017 besloot om het grootste deel van de taken rondom buurtonderhoud over te 

dragen aan Twente Milieu. We groeien en bloeien door!

Vanuit de basis beter

Bij Twente Milieu is de basis op orde. We werken vanuit een heldere en breed gedragen 

strategie en zijn gedreven en betrokken. Vanuit deze basis willen we onszelf en 

onze activiteiten blijven ontwikkelen. In 2017 is ook hard gewerkt aan onze interne 

organisatie, onder andere tijdens onze Winter- en Zomerschoolbijeenkomsten. Voor de 

komende jaren blijft het verder door ontwikkelen van onze organisatie een belangrijk 

thema.

Samen op weg naar een ‘Afvalloos Twente’

Samen met onze aandeelhoudende gemeenten, inwoners en partners werken we toe 

naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Daar staan en gaan we voor en samen zijn we goed 

op weg! De inzet van onze medewerkers, zowel op kantoor maar vooral ook buiten op 

straat, maakt daarin een belangrijk verschil! 

Lisette Bosch

Directeur Twente Milieu

VOORWOORD

“Voor de komende 

jaren blijft het verder 

doorontwikkeling van 

onze organisatie een 

belangrijk thema.”
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1. Vergroten partnerschap 1. VERGROTEN PARTNERSCHAP

Twente Milieu wil als proactieve en betrouwbare partner 

continu in verbinding zijn met zijn omgeving. Dat zijn naast 

de aandeelhoudende gemeenten en ketenpartners ook 

inwoners. Vanuit deze centrale positie kan er snel worden 

ingespeeld op de wensen, behoeften en actualiteit rondom 

afvalinzameling en buurtonderhoud van Twente Milieu. 

Om deze rol nog beter te kunnen pakken, zijn in 2017 zowel in- als extern verbeteringen 

doorgevoerd. Intern is er geïnvesteerd in de samenwerking tussen de afdelingen 

Relatiebeheer & Advies, Klantenservice en Communicatie. Door een betere verbinding 

en afstemming tussen deze drie afdelingen sluiten beleid, communicatie en informatie 

richting gemeenten en inwoners nog beter op elkaar aan.

Extern is er in nauwe afstemming met gemeenten een vernieuwde 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. De belangrijkste wijzigingen vonden 

plaats in de raamovereenkomst. Hierin staat helder omschreven wat Twente Milieu en 

de gemeenten van elkaar kunnen verwachten. Daarbij liggen de grote lijnen voor de 

komende jaren vast. De nieuwe versie is naast juridisch ook qua inhoud en uitstraling 

weer helemaal up-to-date.

Drie nieuwe diftar gemeenten

Per 1 januari 2017 zijn de gemeente Hof van Twente, Oldenzaal en Enschede overgegaan 

op Diftar. Iets meer dan 95.000 huishoudens zijn naast het lagere vastrecht ook gaan 

betalen voor het aantal keer dat zij restafval aanbieden. Het doel is dat inwoners het 

afval beter gaan scheiden. De invoering hiervan lijkt wellicht gemakkelijk, maar in de 

praktijk is dit een prestatie van formaat waar veel afdelingen binnen Twente Milieu in 

samenwerking met de gemeenten een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. 

In 2016 en 2017 ondersteunden we bij het opstellen en invoeren van het beleid, hebben we 

heel intensief gecommuniceerd met inwoners, containers gechipt, gegevens uitgewisseld 

met het Gemeentelijk Belastingenkantoor Twente (GBT) en hebben we alle mogelijke 

vragen van inwoners beantwoord via telefoon, e-mail, afvalcoaches, onze app, een 

informatiebus en sociale media. Bij het legen van onze containers halen we ruim de norm 

van 99,7% betrouwbaarheid van de registraties. 

“Door een betere 

verbinding en 

afstemming 

sluiten beleid, 

communicatie en 

informatie richting 

gemeenten en 

inwoners nog beter 

op elkaar aan.”
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Inspanningen zijn niet zonder resultaat

Het aantal aanbiedingen van restafvalcontainers daalden fors. Op sommige routes 

wordt maar 30% tot 45% van de containers aangeboden. Er worden daarnaast 

veel meer verpakkingen ingezameld. In Enschede bijvoorbeeld legen we de 

verzamelcontainers voor verpakkingen daarom zes dagen per week en in 2017 zijn er 

honderdveertig bovengrondse verzamelcontainers voor verpakkingen bijgeplaatst. 

Door deze maatregel zijn het aantal meldingen over illegale dump flink afgenomen. 

Inwoners betrekken wordt een vanzelfsprekendheid

Niet vóór de inwoners denken maar samen mét de inwoners nadenken hoe we 

werken aan een schoon, gezond en fris Twente. Samen met de gemeenten hebben 

we in 2017 naast een dertigtal inloopavonden ook een aantal mooie participatie 

projecten opgestart. Zo konden bewoners in Borne meedenken over welk boomtype 

werd teruggeplaatst in hun buurt en werd er gezamenlijk invulling gegeven aan 

een hondenuitlaat plek. Ook testten bijna 600 huishoudens een nieuw type groene 

container, de biobak, waarbij de ervaringen en input van deze bewoners een 

belangrijke rol spelen bij de evaluatie in 2018.

Zorgcontainer in Hengelo

Voor de kwetsbare doelgroepen in Hengelo is in 2017 in samenwerking met het 

Zorgloket van de gemeente Hengelo de ‘zorgcontainer’ ontwikkeld. Hierdoor 

kunnen die inwoners die niet zelf in staat zijn hun restafval weg te brengen naar 

een verzamelcontainer, de grijze restafval container houden. Op afroep wordt deze 

container dan door Twente Milieu geleegd. 

Voorbereiding diftar Losser & Wierden

In 2017 hebben we zowel in Losser als in Wierden ondersteund bij de ontwikkeling van 

de vervolgstappen op het gebied van afval scheiden. Twente Milieu heeft haar kennis 

en expertise ingezet bij het ontwikkelen van beleid, de inzamelstructuur (het chippen 

van containers en het plaatsen van verzamelcontainers) en de communicatie en 

informatie over de gevolgen van het afvalbeleid naar de inwoners. Deze samenwerking 

met de gemeenten wordt in 2018 voortgezet wanneer het diftarsysteem daadwerkelijk 

is ingevoerd.

“Samen met de 

gemeenten hebben 

we in 2017 naast 

een dertigtal 

inloopavonden 

ook een aantal 

mooie participatie 

projecten opgestart.”

1. VERGROTEN PARTNERSCHAP
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Leerwerkbedrijf Startpunt

Twente Milieu is een belangrijke partner als het gaat om het organiseren van 

werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben de 

ambitie om hierin te groeien: zowel in aantallen medewerkers uit de doelgroep als 

het uitdragen van deze activiteiten richting partners. In 2017 hebben we ons eigen 

leerwerkbedrijf ‘Startpunt’ opgezet. 

De doelstelling van Startpunt is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

betere kansen te bieden op een baan. Dit doen we door ze een jaar de kans te geven om 

te leren (MBO Techniek, niveau 1) en te werken bij Twente Milieu. Een deelnemer start 

een traject voor een jaar. In dat jaar ontwikkelen zij werknemersvaardigheden, doen zij 

werkervaring op en behalen een startkwalificatie. Na dit jaar zijn er betere kansen op 

de arbeidsmarkt en is de verwachting dat de deelnemers werk vinden buiten of binnen 

Twente Milieu.

Ondergrondse verzamelcontainers assembleren

De deelnemers in het leerwerkbedrijf richtten zich in 2017 op een nieuwe taak van 

Twente Milieu: ondergrondse verzamelcontainers assembleren in samenwerking 

met metaalbedrijf Ferro-Fix. Dit betekent dat Twente Milieu niet langer complete 

containers in koopt, maar slechts de onderdelen. We verzorgen zelf de assemblage.. 

Naast werkgelegenheid levert dit ook een bijdrage aan duurzaamheid, doordat de 

verzamelcontainers logistiek efficiënter in onderdelen naar ons land toekomen.

“De doelstelling 

van Startpunt is om 

mensen met een 

grote afstand tot de 

arbeidsmarkt betere 

kansen te bieden op 

een baan.”

1. VERGROTEN PARTNERSCHAP

Certificering ‘Prestatieladder Socialer ondernemen’ 

Twente Milieu biedt al jaren werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dat blijkt ook uit de behaalde certificering op de ‘Prestatieladder Socialer 

Ondernemen’. In 2017 is Twente Milieu gecertificeerd op de hoogste trede van dit 

certificaat: trede drie. Dit houdt in dat wij behoren tot de koplopers als het gaat om het 

bieden van werk aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
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2. Optimalisatie kernactiviteiten 2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN

Excelleren in afval inzamelen

In 2017 werkte Twente Milieu samen met de aandeelhoudende gemeenten verder 

aan de gezamenlijk geformuleerde regionale visie ‘Op weg naar een afvalloos 

Twente in 2030’. Ook in 2017 zijn belangrijke en grote stappen gezet op weg naar dat 

gezamenlijke doel. Maar liefst drie aandeelhoudende gemeenten kozen er voor om in 

2017 het gedifferentieerd tarief (diftar) in te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat ‘afval 

scheiden loont’ en ‘de vervuiler betaalt’. De inwoner betaalt naast een (lager) vast 

tarief per jaar voor iedere keer dat er restafval wordt aangeboden. 

Voor onze activiteiten binnen de afdeling Inzameling & Transport had dit enorm veel 

invloed. Zo werden nieuwe, slimme inzamelroutes ontwikkeld waardoor het inzamelen 

nog efficiënter werd. Ook zijn we in 2017 in een aantal gemeenten overgestapt van 

achterladers naar zijladers voor het inzamelen van het afval. Dit leidt tot verdere 

efficiency van de inzameling doordat een achterlader door drie medewerkers (één 

chauffeur en twee beladers) wordt bemand en een zijlader slechts door één chauffeur. 

Voor gemeenten leidt dit tot lagere kosten in de Dienstverleningsovereenkomst. 

Resultaten meten via landelijke benchmark

Twente Milieu wil continu verbeteren. Dit doen we ook door te kijken naar de 

resultaten in onze branche middels deelname aan de landelijke benchmark van de 

brancheorganisatie NVRD, Cyclus en Rijkswaterstaat. Het doel is om te leren en niet 

om onszelf op de borst te kloppen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de inzamelings- 

en verwerkingskosten, efficiency van inzamelsystemen, prestaties op het gebied van 

afval scheiden en naar de dienstverleningsniveau’s per grondstof. De resultaten van de 

benchmark brengt ons en onze aandeelhoudende gemeenten waardevolle input op alle 

drie de pijlers van de afvaldriehoek; milieu, service en kosten.

De rol die Twente Milieu vervult, is gebaseerd op het beleid dat de 

gemeente vaststelt op het gebied van afval en buurtonderhoud. 

Samen met de gemeenten werkten we ook in 2017 aan het 

optimaliseren van het beleid en de dienstverlening van onze 

activiteiten. Met respect voor maatwerk streeft Twente Milieu 

naar zoveel mogelijk gezamenlijkheid en uniformiteit. 

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA
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Urnenveld in Borne

Jaarlijks zijn er tussen de 30 en 40 bijzettingen van urnen op de gemeentelijke 

begraafplaats in Borne die door Twente Milieu beheerd wordt. Om aan de stijgende 

vraag te kunnen voldoen is besloten de Gemeentelijke Begraafplaats Borne uit te 

breiden met een urnenveld. Samen met de gemeente is in 2017 een landschapsarchitect 

ingeschakeld die een prachtig ontwerp heeft gemaakt. Twente Milieu heeft samen 

met verschillende partners uit Borne de uitvoering van het ontwerp verzorgd. In het 

voorjaar van 2018 wordt het urnenveld geopend. 

Optimalisatie gladheidsbestrijding

In 2017 is Twente Milieu 65 keer uitgerukt om gladheid te bestrijden in Enschede, 

Hengelo, Almelo, Borne en Hof van Twente. In deze gemeenten zijn in totaal 39 

routes die door Twente Milieu gestrooid worden bij winters weer. In 2017 is de 

gladheidbestrijding verder geoptimaliseerd door organisatorische wijzigingen door te 

voeren en meer gemeentegrensoverschrijdend te gaan strooien. Dit leverde een mooie 

efficiencyslag op. 

We willen hierin ook de komende jaren stappen blijven zetten. Door het uitvoeren van 

bijvoorbeeld infrarood metingen kunnen de koudste plekken in de strooiroutes bepaald 

worden. Door het monitoren van deze plekken kan nog beter bepaald worden of en 

wanneer gladheidsbestrijding nodig is. 

Doorontwikkeling calamiteitenteam Twente Milieu

In 2017 is de calamiteitendienst van Twente Milieu ongeveer 275 keer uitgerukt 

voor zowel grote als kleine incidenten. Van een oliespoor tot het verwijderen van 

omgewaaide bomen tijdens onstuimig weer. De organisatie van de calamiteitendienst 

is in 2017 onder de loep genomen. Daarbij is er over gegaan op één centraal 

telefoonnummer voor alle gemeenten waarvoor Twente Milieu de calamiteitendienst 

uitvoert. Vanuit dat centrale nummer wordt een medewerker per locatie centraal 

aangestuurd. Daarbij maken de verschillende gemeenten gebruik van elkaars diensten. 

Hierdoor kunnen we hetzelfde werk met de helft van het aantal mensen uitvoeren. 

Ook zijn er heldere afspraken gemaakt met de Meldkamer Twente (samenwerkende 

hulpdiensten van politie, ambulance, brandweer en Koninklijke Marachaussee) over 

incidenten die direct actie behoeven of incidenten (bijvoorbeeld illegale dump van grof 

afval) die ook de volgende ochtend direct opgepakt kunnen worden. 

Onderhoud en storingen slagbomen

Vanaf 2017 is Twente Milieu het onderhoud, de reparaties en de storingen aan 

slagbomen voor afvalbengpunten, parkeergarages en recreatiegebieden binnen enkele 

gemeenten zelf gaan uitvoeren. Voorheen werd dit uitgevoerd door een externe partij. 

Omdat de afdeling Parkeerbeheer en Verkeersregelinstallaties deze kennis en expertise 

ook in huis heeft, is ervoor gekozen deze werkzaamheden zelf te gaan doen. Naast een 

kostenbesparing die het zelf uitvoeren oplevert, zorgt het ook voor het verbeteren van 

de service op de afvalbrengpunten en andere locaties doordat we sneller ter plaatse 

kunnen zijn.

Doorontwikkeling Buurtonderhoud2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN
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Service richting inwoners continu verbeteren

Ook in 2017 is er hard gewerkt om de informatie en communicatie richting inwoners 

en gemeenten te optimaliseren. Inwoners kunnen vragen of meldingen via telefoon, 

website, app of e-mail aan Twente Milieu doorgeven. 

Vanaf 1 juli 2017 nam Twente Milieu het klantencontact op afvalgebied van de 

gemeente Losser over. De aanleiding om het klantencontact over te hevelen naar 

Twente Milieu heeft alles te maken met de invoering van Diftar vanaf januari 2018. 

Voor Losser verzorgde Twente Milieu ter voorbereiding daarop de containerdistributie. 

Alle vragen over containers, milieupassen, afvalbrengpunten en afvalstromen kunnen 

inwoners van de gemeente Losser nu op één plek stellen. Op deze manier ontzorgen 

we de gemeente op verschillende fronten en kan de klant sneller en gemakkelijker 

geholpen worden.

Ook in de doorontwikkeling van de digitale kanalen wordt continu geïnvesteerd. 

Sinds 2011 werkt Twente Milieu met een eigen app. Deze app wordt sindsdien jaarlijks 

doorontwikkeld en verder verbeterd. Eind 2017 heeft de Twente Milieu App al 205.000 

gebruikers en dit aantal blijft stijgen.

Naast de app heeft Twente Milieu een servicegerichte website. Vanaf 2017 kunnen 

inwoners ook via de website melding maken van een niet geleegde container of 

een storing van de verzamelcontainer of een volle verzamelcontainer. Met deze 

ontwikkeling sluiten we aan bij de digitale samenleving, waarin mensen behoefte 

hebben om altijd en overal een melding te kunnen doen. Daarnaast past het bij onze 

strategische ambities om kernactiviteiten te optimaliseren en als bedrijf te innoveren. 

Door steeds meer processen automatisch in te richten, worden inwoners steeds beter 

bediend.  

Doorontwikkeling afvalcoaches

In 2015 werd de functie van afvalcoach in het leven geroepen. Op milieupleinen in 

Almelo adviseerden deze afvalcoaches inwoners over het scheiden van afval. Vanaf 

2016 werd de afvalcoach ook fulltime in Enschede ingezet. In Hengelo en Oldenzaal is 

vanaf 2017 een afvalcoach in de wijken aanwezig. Binnen Twente Milieu startte daarom 

een sollicitatieprocedure, waarna het team werd aangevuld met nog vier afvalcoaches. 

In 2017 gingen de afvalcoaches er veelvuldig op uit met een speciaal gemaakte 

‘kletskeet’. Dit is een keet die kan dienen als informatiepunt in buurten en wijken of 

tijdens evenementen. Ook waren ze aanwezig bij de Afval Challenges in Enschede, 

waar kinderen spelenderwijs leerden hoe afval scheiden werkt. Verder nodigen scholen 

onze afvalcoaches uit om kinderen meer te leren over en bewust te maken van het 

scheiden en voorkomen van afval. En niet te vergeten: de vele huisbezoeken. Onze 

afvalcoaches bezoeken regelmatig inwoners thuis om te praten over het praktisch 

scheiden van afval. Vaak komen er dan ook beleidsvragen over medisch afval, 

kwijtschelding en de tarieven aan de orde. De afvalcoaches moeten dus veel kennis van 

zaken hebben.

Klantenservice & Communicatie 2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN
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Klanttevredenheidsonderzoek

Met onze gemeenten is afgesproken dat we iedere twee jaar een onderzoek doen 

naar de tevredenheid over onze dienstverlening. Dit meten we onder de inwoners 

van de gemeenten. Binnen iedere gemeente is een representatief aantal huishoudens 

geselecteerd dat een uitnodiging krijgt voor dit onderzoek. 

In 2017 is dit onderzoek samen met Kennispunt Twente uitgevoerd door middel van 

een vragenlijst. De vragen waren gericht op de taken die Twente Milieu uitvoert voor 

de gemeenten. Onderdelen die aan bod kwamen zijn de inzameling van afval aan huis, 

de inzameling bij milieupleintjes en de afvalbrengpunten. Ook werd gevraagd naar de 

tevredenheid over de communicatie en klantenservice. 

Twente Milieu kreeg een 7,2 van de inwoners waar de norm in de DVO met gemeenten 

op een 7,0 ligt. Hoewel veel reacties vooral over het afvalbeleid van de specifieke 

gemeenten gingen, ziet Twente Milieu ook een aantal verbeterpunten die betrekking 

hebben op zijn dienstverlening. Daar gaan we in 2018 mee aan de slag. 

Kwaliteit, Arbo en Milieu

De dienstverlening van Twente Milieu stelt hoge eisen aan mens en organisatie. Daarom 

is het van belang dat er sprake is van continue ontwikkeling en verbetering.

Bij Twente Milieu werken we met een gecertificeerd managementsysteem dat jaarlijks 

wordt getoetst. Conform dit systeem worden aangekondigde en onaangekondigde 

controles uitgevoerd. Op deze manier houden we onszelf scherp en blijven we onszelf 

verbeteren. 

In 2017 is een gecombineerde toetsing uitgevoerd van de verschillende systemen: 

 ✔ Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) 

 ✔ Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem (OHSAS 18001) 

 ✔ Milieumanagementsysteem (ISO 14001)

 ✔ VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)

Certificering plaagdierbeheersing

In het voorjaar van 2017 is Twente Milieu gecertificeerd om ratten in gebouwen en 

voedselopslagplaatsen te beheersen. Hiermee is Twente Milieu een van de eerste 

bedrijven in de branche met een certificaat, waarmee we kunnen aantonen dat 

we op verantwoorde wijze de overlast van plaagdieren kunnen beheersen. Onze 

plaagdierbeheersers zijn in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma en werken 

volgens het handboek ‘Beheersing ratten rondom gebouwen en opslagplaatsen’. 

Parkeerbeheer technisch up-to-date

Twente Milieu voert al jarenlang het beheer van de parkeergarages en fietsenstallingen 

in Enschede uit. In 2017 zijn door de gemeente Enschede de technische aanpassingen ter 

ondersteuning van de uitvoeringstaken afgerond. Ook zijn de technische uitbreidingen 

die nodig waren om ook de klanten van het Medisch Spectrum Twente goed en veilig te 

kunnen laten parkeren in de van Heek garage afgerond. 

“Op deze manier 

houden we onszelf 

scherp en blijven we 

onszelf verbeteren.”

2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN
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Vanuit de plek waar de beheerders zitten, is er nu goed (camera)overzicht over alle 

belangrijke punten in de parkeergarages en fietsenstallingen. Daarnaast zijn door de 

nieuwe technische inrichting de vele storingen verleden tijd en onze parkeerbeheerders 

kunnen hun werk op een goede en veilige manier uitvoeren.

Uniformering afvalbrengpunten

Mede door de invoering van diftar in drie gemeenten is in 2017 een nieuwe stap gemaakt 

op het gebied van de afvalbrengpunten. Bij de invoering van diftar zijn uniforme tarieven 

vastgesteld in de meeste aandeelhoudende gemeenten, bijna overal wordt 1,50 euro per 

10 kilo betaald. Er wordt gestreefd zo veel mogelijk deelstromen gratis aan te nemen.

Twente Milieu heeft voor de gemeenten gezamenlijk nieuwe contracten voor de 

grove afvalstromen afgesloten met verwerkers. Hier is aandacht geweest voor lokale 

verwerking in combinatie met een zo hoogwaardig mogelijke verwerking en tegen een 

gunstige prijs. In 2017 is besloten om vanaf 2018 ook matrassen gescheiden in te zamelen 

en een verwerker te contracteren die aan materiaalhergebruik doet.

Service optimalisatie werkplaats

Twente Milieu beschikt over drie volledig ingerichte werkplaatsen in Enschede, 

Almelo en Oldenzaal. Naast het onderhoud van het eigen wagenpark en materieel, 

onderhoudt Twente Milieu ook het materieel van de aandeelhoudende gemeenten en 

een woningcorporatie.

In 2017 is de structuur van de werkplaats aangepast waarbij het leveren van mobiliteit 

het uitgangspunt is. Interne en externe servicegerichtheid blijft daarbij leidend. Door 

ook juist buiten de werktijden de reparaties en het onderhoud uit te voeren, zijn onze 

voertuigen altijd beschikbaar wanneer het nodig is. Door de aanschaf van nieuwe 

testapparatuur in 2017 kunnen we nog sneller en beter een diagnose stellen bij een 

stroring. Hierdoor zijn de voertuigen weer sneller inzetbaar.

De werkplaats van Twente Milieu werkt nauw samen met het ROC van Twente op het 

gebied van opleiding en scholing. Daarbij worden gesprekken gevoerd voor op maat 

gemaakte opleidingen en is er een continue instroom van stagiaires die bij ons in de 

praktijk leren en meewerken.

2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN
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Voor onze werkplaats is het vanzelfsprekend om continu na te denken of zaken 

slimmer, efficiënter en duurzamer kunnen. Met het oog op duurzaamheid is in 2017 alle 

verlichting vervangen door LED verlichting. Naast een lager energieverbruik levert dit 

beter licht en zicht op tijdens het werk. Met het gebruik van uitwasbare poetsdoeken 

proberen we ook ons eigen afval te reduceren.

2. OPTIMALISATIE KERNACTIVITEITEN

Jong geleerd is oud gedaan!

Twente Milieu wil als proactieve en betrouwbare partner die samen met haar 

aandeelhoudende gemeenten op weg is naar een ‘Afvalloos Twente’, ook nadrukkelijk een 

rol spelen op het gebied van educatie. Om de doelstelling van maximaal 50 kg restafval 

per inwoner per jaar in 2030 te kunnen realiseren, is educatie een belangrijk middel. De 

jeugd heeft de toekomst. Zij moeten over de juiste kennis beschikken en het juiste gedrag 

kunnen laten zien. 

Begin 2017 vond de start van ‘Jouw school zonder afval’ plaats. Veel van de 330 groepen 

van de VCO/Consent scholen deden hieraan mee. Gedurende vier weken zijn de 

basisscholen aan de slag gegaan met afval scheiden en afval verminderen. Elk lokaal 

kreeg drie afvalbakken: één voor verpakkingen (plastic blik en drankenkartons), één voor 

papier en één voor restafval. Iedere dag werd door de leerlingen het restafval gewogen. 

Op de website www.twentezonderafval.nl konden de resultaten worden ingevuld op een 

afvalmeter. Onderling konden de groepen de resultaten vergelijken met het gemiddelde 

van de eigen school en met dat van andere scholen. Zo ontstond een mooie wedstrijd en 

veel bewustwording.

“De jeugd heeft 

de toekomst. 

Zij moeten over 

de juiste kennis 

beschikken en 

het juiste gedrag 

kunnen laten zien.”
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3. Kennis & innovatie

Twente Milieu loopt graag voorop. Niet als doel op zich maar omdat 

we geloven dat we daardoor nog beter onze rol kunnen vervullen. 

Innovatie is voor ons geen toverwoord maar een 

vanzelfsprekendheid in onze doelstelling om tot een afvalloos 

Twente te komen. Ook in 2017 initieerden we verschillende pilots en 

zochten op veel terrein de noviteiten in onze en andere sectoren op.

Geautomatiseerd brandstofregistratiesysteem

Een van de eisen in de aanbesteding van de brandstof, was dat de potentiele 

brandstofleverancier ook voertuigen met een registratiesysteem van brandstof moest 

kunnen voorzien. Tijdens de aanbesteding kwamen we in contact met een leverancier 

die een volledig geautomatiseerd brandstofregistratiesysteem kon leveren. Hiervoor 

is al het materieel voorzien van een herkenningssysteem. Op de pompen bij de 

leveranciers is ook en herkenningssysteem geplaatst. Zodra beide systemen met 

elkaar in contact komen wordt de pomp vrijgegeven en wordt het tanken volledig 

automatisch geregistreerd. Er is geen pas meer nodig en de chauffeur hoeft niet meer 

naar de kassa voor de registratie. Tankbeurten worden digitaal verwerkt binnen onze 

systemen. Snel en efficiënt! In 2018 verwachten we al onze voertuigen te hebben 

voorzien van het brandstofregistratiesysteem.

Online schouwmodule Buurtonderhoud 

In de dienstverleningsovereenkomst met onze gemeenten maken we 

resultaatafspraken over het beheer van de openbare ruimte. We maken dan geen 

afspraken over het aantal keer dat er per jaar geschoffeld wordt, maar wel over hoeveel 

onkruid er maximaal aanwezig mag zijn. We noemen dit ook wel ‘beeldgericht werken’. 

Deze methode leent zich er uitstekend voor om de onderhoudskwaliteit objectief te 

monitoren (schouwen) en vast te leggen.

In 2017 is hard gewerkt om de online applicatie gebruiksklaar te maken voor het 

schouwen in de openbare ruimte. Geen kant-en-klare oplossing, maar een op Twente 

Milieu afgestemde, digitale werkwijze. Door de digitale schouwmodule zijn we nog 

beter in staat om de inzet en het geleverde resultaat te managen. Medewerkers 

worden zo op die plekken ingezet waar het echt nodig is. 

3. KENNIS & INNOVATIE

VOLGENDE PAGINAVORIGE PAGINA



19

3. KENNIS & INNOVATIEUniek softwaresysteem voor efficiënter en duurzamer werken

Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen Twente Milieu en biedt veel 

kansen. In 2017 investeerden we veel in Ximmio, een uniek softwaresysteem voor 

papierloos werken. Daarbij worden bestaande systemen die Twente Milieu gebruikt 

samengevoegd met een deels nieuw te bouwen systeem. Dit systeem biedt up-to-date 

informatie aan de medewerkers en de voertuigen van Twente Milieu op de weg. Naast 

dat het werk er overzichtelijker van wordt, levert het ook een besparing op van papier 

en tijd doordat er minder administratieve handelingen door zowel de aansturing als de 

uitvoering nodig zijn.

Twente Milieu is de eerste in de publieke afvalbranche die dit systeem volledig gaat 

doorvoeren. In 2017 is naast veel tijd aan inrichting ook nadrukkelijk geïnvesteerd in 

het meenemen en opleiden van medewerkers in het gebruik van Ximmio. Door een 

groep chauffeurs als mentor te laten fungeren naar collega’s loopt dit proces goed.

Pilot Hengelo Plaagdierbeheersing 

De wetgeving in Nederland omtrent het buitengebruik van Rhodenticiden (rattengif) bij 

plaagdierbestrijding is in 2017 gewijzigd. Gif dat ernstige schade toebrengt aan zowel ons 

landelijke rioleringsstelsel als de menselijke gezondheid is alleen nog onder hele strenge 

voorwaarden onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Twente Milieu is op zoek 

gegaan naar een innovatieve gifvrije oplossing om problemen met ratten te voorkomen 

en is uitgekomen op de effectieve en milieuvriendelijke rioleringsval. 

In de zomer van 2017 is in de gemeente Hengelo een pilot gestart om de SMART 

Rioleringsvallen te testen. De val werkt met behulp van sensortechnologie en geeft 

feedback vanuit het riool wanneer er een rat gevangen is. Bovendien is het daardoor 

een duurzame manier van beheersen. De pilot was zeer succesvol waarna we ook in 

een tweede wijk in Hengelo zijn begonnen met deze methode om preventief ratten te 

bestrijden.

Kauwgom verwijderen met droogijs

In de parkeergarage Van Heek in Enschede moest na het vervangen van de vloercoating 

gezocht worden naar een nieuwe manier voor het verwijderen van kauwgom van de vloer. 

In overleg met onze leveranciers zijn verschillende pilots uitgevoerd om de best passende 

reinigingsmethode te ontdekken. Uiteindelijk bleek de methode die gebruik maakt van 

droogijs (koolzuursneeuw, de vaste vorm koolstofdioxide) de best passende techniek bij 

deze vloer. Dit is een nieuwe en in Nederland nog niet veel gebruikte manier van reinigen. 
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3. KENNIS & INNOVATIE Pilot gft-verzamelcontainer

In 2017 startte Twente Milieu in Enschede en Oldenzaal met een pilot voor 

het inzamelen van groente- en fruitafval (GF) bij hoogbouw. Bij een aantal 

hoogbouwcomplexen zijn innovatieve GF Boxen (gft-verzamelcontainers) geplaatst. 

Dit zijn speciale bovengrondse containers met toegangscontrole, waarin een 240 

liter minicontainer staat. De gft-verzamelcontainer kan door meerdere huishoudens 

tegelijk worden gebruikt en de minicontainer kan geleegd worden in de bestaande 

gft-inzamelroute. 

De pilots gaven ook waardevolle informatie over hoeveel huishoudens aangesloten 

kunnen worden op een gft-verzamelcontainer, hoe vaak we moeten ledigen en of 

het scheiden van de etensresten bij hoogbouw werkt. In mei 2018 verwachten we 

de resultaten in beeld te hebben waarna we bekijken of we dit inzamelmiddel in 

meerdere gemeenten bij hoogbouw in kunnen zetten.

Universitair onderzoek ontmanteling AEEA 

Kringloopbedrijf De Beurs en Twente Milieu sloegen in 2017 de handen ineen en 

dienden een vraag in bij de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente: kunnen 

er sluitende business cases worden ontwikkeld voor verwerking, demontage en/

of reparatie van ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparaten 

(AEEA) in Twente? Een flinke groep pre-masterstudenten van de opleiding Industrial 

Engineering and Management ging met het vraagstuk aan de slag. 

Er zijn keuzemodellen uitgewerkt om te komen tot een systematische 

onderbouwing van een locatiekeuze voor een nieuw bedrijfspand, speciaal voor 

de demontage van AEEA. Een andere groep bouwde een rekenmodel waarbij de 

opbrengsten van de materialen na demontage, in combinatie met de bijbehorende 

kosten, helder in beeld kwamen. 

Met name de grote verscheidenheid aan methodieken en modellen die door de 

studenten zijn gebruikt, werden gewaardeerd. Twente Milieu heeft hierdoor beter 

inzicht gekregen in hoe we gestructureerd aan de slag kunnen met deze voor ons 

nieuwe en ambitieuze doelstelling voor elektronische apparaten. De resultaten 

worden in 2018 gebruikt om verdere stappen te zetten om te komen tot een 

sorteer- en demontageactiviteit binnen Twente Milieu.

Zonnecollectoren op de ondergrondse verzamelcontainers in Hengelo

In samenwerking met Bwaste, onze leverancier van ondergrondse 

verzamelcontainers, plaatsen we in de gemeente Hengelo zonnecellen op de 

verzamelcontainers met toegangscontrole. Deze zonnecellen zorgen er voor dat de 

accu wordt bijgeladen, waardoor deze minder vaak hoeft te worden vervangen. 

Door het steeds frequenter gebruik van de verzamelcontainers en het voor 

steeds meer huishoudens toegankelijk maken van de verzamelcontainers een 

noodzakelijke stap om te kunnen voldoen aan het stijgende energieverbruik van 

de containers. Een duurzame en innovatieve oplossing die toekomstige problemen 

voorkomt.

“De resultaten worden 

in 2018 gebruikt om 

verdere stappen te 

zetten om te komen 

tot een sorteer- en 

demontageactiviteit 

binnen Twente Milieu.”
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3. KENNIS & INNOVATIETaxus voor Hoop 

In de zomer van 2017 zamelde Twente Milieu in samenwerking met de gemeenten 

Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente en Oldenzaal eenjarige twijgen van de 

Taxus Baccata-haag in. In het snoeisel van de taxushaag zit een belangrijke grondstof 

voor de aanmaak van geneesmiddelen die gebruikt worden bij het bestrijden van 

kanker. 

Bij 50% van alle chemokuren kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus. 

Het snoeisel van een haag van 50 meter lang is voldoende om één kankerpatiënt te 

behandelen. Taxus Baccata komt helaas niet overal in de wereld voor, maar gelukkig 

wel heel veel in Nederland. Wij zijn dus dé uitverkoren regio om deze basisgrondstof 

voor chemotherapie te verzamelen.

Twente Milieu heeft in totaal 18,92 chemotherapieën opgehaald! Dit 

vertegenwoordigt een bedrag van € 551,25. Dit bedrag wordt gedoneerd aan de TU 

Delft voor een nieuwe therapie die medicijnen lokaal activeert in het lichaam. 

Ophalen en delen van kennis

Afvalinzameling en buurtonderhoud zijn dynamische vakgebieden waarin 

ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Twente Milieu volgt de ontwikkelingen 

op de voet en vervult een belangrijke verbindende en initiërende rol tussen de 

Europese en landelijke ontwikkelingen en de gemeenten. Om deze rol optimaal te 

kunnen vervullen, werken wij continu aan het verbreden en up-to-date houden van 

onze kennis. Vanuit onze kennis en expertise vervullen we verschillende (bestuurs)

rollen binnen de Nederlandse Vereniging Reinigings Diensten (NVRD) en Stadswerk. 

We zijn kennisexperts op het gebied van afval en buurtonderhoud voor gemeenten, 

inwoners en partners. Door onderzoek te doen en te experimenteren met innovatieve 

ontwikkelingen, lopen wij op verschillende gebieden voorop in de branche. Omdat we 

naast een regionaal ook een landelijk en mondiaal doel dienen dragen we onze kennis en 

expertise graag over aan branche- en vakgenoten.
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3. KENNIS & INNOVATIE Ook in 2017 spraken we tijdens verschillende bijeenkomsten over uiteenlopende 

onderwerpen, bijvoorbeeld:

 » Werkbezoek landelijke D66 aan Twente Milieu 

Op 2 maart bracht een delegatie van de landelijke kandidaten voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van D66, als onderdeel van hun verkiezingscampagne, een 

bezoek aan Twente Milieu. Naast een aantal Tweede Kamerleden waren ook D66-

wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede en een aantal Twentse 

raadsleden aanwezig. 

 » Landelijke kennisbijeenkomst Afvalcoaches

Op 11 april vond een kennisbijeenkomst over afvalcoaches plaats in Amersfoort, 

georganiseerd door de NVRD (Nederlandse vereniging voor afval- en 

reinigingsmanagement). Namens Twente Milieu vertelde de afvalcoach en de 

adviseur Relatiebeheer & Advies over de aanpak in de Twentse gemeenten. 

 » Netwerkochtend Twentse Textielcirkel

Op dinsdag 30 mei organiseerde de Twentse Textielcirkel voor wethouders en 

beleidsmedewerkers van gemeenten, partners in de sociale dienstverlening en 

andere belangstellenden een netwerkochtend bij vervezelaar (die van gebruikt 

textiel weer bruikbaar textiel maakt) Frankenhuis in Haaksbergen. De Twentse 

Textielcirkel is een samenwerking tussen afvalinzamelaar Twente Milieu, 

kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs en het Frankenhuis. Het doel is om het 

textiel bij de bron te scheiden en het ingezamelde textiel in de regio te houden 

door het hier te sorteren, verwerken en verkopen. Ook stimuleert de Twentse 

Textielcirkel werkgelegenheid door een enthousiast team van onder meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij al haar activiteiten. 

 » Kennisbijeenkomst AVA

In aansluiting op een aandeelhoudersvergadering organiseerde Twente Milieu 

een kennisbijeenkomst voor zowel aandeelhouders als opdrachtgevers. Op deze 

bijeenkomst stonden de thema’s voedselverspilling en luierrecycling centraal.

Toine Timmermans van de Universiteit van Wageningen sprak over 

voedselverspilling in al haar facetten. Hij benoemde de knelpunten en samen 

hebben we gekeken naar onze rol en positie bij dit vraagstuk. Jaarlijks bevat het 

restafval nog ongeveer 30 kilo etensresten per persoon. Om onze doelen te halen 

zullen we dit moeten verminderen. Door preventie en bewustwording, maar ook 

door samenwerking in de keten.

Willem Elsinga was te gast om te vertellen over de technologie die hij heeft 

ontwikkeld om luiers te gaan recyclen. Gemiddeld zit er nog zo’n 6 kilo aan 

luiers per inwoner per jaar in het restafval. Op dit moment is er nog geen 

verwerkingsmogelijkheid, waardoor luiers nog niet gescheiden worden ingezameld 

en daarom worden verbrand. De nieuwe technologie kan hierbij een oplossing 

bieden. Naar verwachting wordt deze technologie in 2018 voor het eerst ingezet bij 

een kleine installatie. Twente Milieu volgt samen met Twence de ontwikkelingen op 

dit gebied voor hun gemeenten.
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3. KENNIS & INNOVATIE » Bezoek Twente Milieu Rioolservice aan Brussel 

In september 2017 heeft Twente Milieu samen met onze opdrachtgevers voor 

rioleringsbeheer Brussel bezocht. Onder begeleiding van een ervaren gids is de 

ontwikkeling van het rioleringsstelsel van de gemeente Brussel door de eeuwen heen 

besproken. Daarnaast werd de actuele stand van zaken bekeken en besproken. Naast 

het leren van onze zuiderburen, was ook de actieve kennisdeling en de uitwisseling van 

ervaringen tussen de verschillende rioolbeheerders in Twente een belangrijke opbrengst 

van dit bezoek.

 » 20 jaar Twente Milieu

Twente Milieu bestond in 2017 twintig jaar. Daar zijn we trots op en dat vierden we met 

onze medewerkers, relaties en de inwoners van Twente. Op 30 september combineerden 

we een open dag met het jaarfeest voor medewerkers en een bijeenkomst voor onze 

relaties op ons hoofdkantoor aan de Marssteden in Enschede. 

Relatiebijeenkomst

De opkomst was groot: van collega’s van Twence tot wethouders. Dat zorgde mede 

voor een goede sfeer. Luiers, diftar, omgekeerd inzamelen en meer; alles kwam voorbij. 

De aanwezigen gingen actief in gesprek met elkaar over de verschillende thema’s die 

belangrijk zijn om tot een afvalloos Twente te komen in 2030. 

Open dag 

Ondanks de regen kwamen er bijna 550 inwoners af op onze open dag. Voor de bezoekers 

stond een compleet programma klaar, van de Klantenservice tot Buurtonderhoud 

en Rioolservice, alle diensten waren vertegenwoordigd. De aanwezige medewerkers 

vertelden trots over hun werkzaamheden en lieten enthousiast zien wat hun werk 

inhoudt. In de werkplaats werden de wagens van binnen en buiten bewonderd, de 

afvalcoaches gaven hun beste tips en een ritje in een huisvuilwagen mocht natuurlijk 

niet ontbreken. Voor de kinderen was een speurtocht langs alle diensten uitgezet met 

een leuke prijs aan het eind. Daarnaast konden ze knutselen met gerecycled materiaal, 

springen op luchtkussens en smullen van popcorn en suikerspinnen op het Kidsplein.

“Voor de kinderen 

was een speurtocht 

langs alle diensten 

uitgezet met een 

leuke prijs aan het 

eind.”
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4. Gezonde ontwikkeling 4. GEZONDE ONTWIKKELING

Haaksbergen kiest voor Twente Milieu 

In 2017 besloot de gemeente Haaksbergen na zorgvuldig onderzoek het grootste deel 

van de taken rondom Buurtonderhoud over te dragen aan Twente Milieu. Voor de 

gemeente Haaksbergen bleek Twente Milieu de meest kansrijke en realistische route en 

daar zijn we trots op. Haaksbergen is daarmee ook toegetreden als aandeelhouder van 

Twente Milieu. De 23 medewerkers komen per 1 april 2018 in dienst van Twente Milieu. 

In 2017 hebben we ook ingezet op het intensiveren van de samenwerking met de 

gemeente Almelo. Naast de taken op het gebied van afvalinzameling voert Twente 

Milieu ook al jaren naar tevredenheid de reinigingstaken voor deze gemeente uit. De 

Almelose gemeenteraad koos voor outsourcen van de gemeentelijke diensten. Voor het 

gemeentelijk groenbedrijf werd daarvoor gekozen voor Twente Milieu. In 2016 en 2017 

werd onderzocht op welke manier Twente Milieu het groenbedrijf van de gemeente over 

zou kunnen nemen. Uiteindelijk werd eind 2017 alsnog besloten om binnen Almelo een 

verzelfstandigd dienstenbedrijf op te zetten, en niet te kiezen voor Twente Milieu. Dit 

weerspiegelt de dynamiek waarin Twente Milieu zich als overheidsorganisatie bevindt.

Sinds januari 2017 gaan Hengeloërs stapsgewijs per wijk over op het gebruik van de 

(ondergrondse) verzamelcontainers. Dit project loopt door tot in 2018. Daarbij is 

Hengelo de eerste aandeelhoudende gemeente die kiest voor omgekeerd inzamelen. 

In Beckum en Oele zijn de grijze containers begin 2017 al opgehaald. De overstap 

naar omgekeerd inzamelen ging in Hengelo niet zonder slag of stoot. Dit leidde er 

toe geleid dat het in 2015 vastgestelde beleid halverwege het jaar een nieuwe richting 

kreeg. Om de inwoner tegemoet te komen, heeft de gemeente Hengelo besloten een 

‘keuzecontainer’ aan te bieden. Tegen een hoger vast tarief en een hoger tarief per 

lediging kan de inwoner er voor kiezen de grijze container te behouden. Deze wordt 

maximaal achtwekelijks geleegd.

In de wijken waar het ‘omgekeerd inzamelen’ al wel is doorgevoerd, zijn de resultaten 

spectaculair te noemen. Er is een daling gerealiseerd in het aantal kilo’s restafval dat 

is ingezameld en rondom de verzamelcontainers ziet het er netjes en schoon uit. Dat 

geeft vertrouwen in het vervolg. Het meenemen van inwoners en het veranderen 

van gedrag is daarbij essentieel. Communicatie met inwoners stond centraal in het 

proces in Hengelo. Onder de noemer ‘Bye Bye Bak’ is een grote campagne gestart met 

Jeffrey Spalburg, een bekende Hengeloër. Deze campagne die onder andere bestond 

uit brieven, (digitale) nieuwsbrieven, video’s, website, abri’s en zeker eenentwintig 

bewonersbijeenkomsten ondersteunden het invoeren van omgekeerd inzamelen. 

Hengelo naar omgekeerd inzamelen

“Om de inwoner 

tegemoet te 

komen, heeft de 

gemeente Hengelo 

besloten een 

‘keuzecontainer’ 

aan te bieden.”
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Om het aantal kilo’s restafval per inwoner van Borne terug te brengen tot maximaal 

50 kilo in 2030, voerde Borne in 2017 de verpakkingencontainer in. Inwoners van 

Borne waren tot dat moment gewend om hun verpakkingen zelf weg te brengen. 

Sinds 2017 gaat dit dus anders én gemakkelijker. Nadat de containers zijn uitgezet is 

ook de cyclus van het vierwekelijks inzamelen van restafval gestart. Bewoners van 

hoogbouwwoningen konden gewoon gebruik blijven maken van de milieupleintjes. 

Voor de invoering van de verpakkingencontainer is het ‘containermanagement’ op 

orde gebracht en zijn alle containers in Borne opnieuw gechipt. In het voorjaar zijn alle 

bovengrondse verzamelcontainers voor verpakkingen vervangen door ondergrondse 

verzamelcontainers. 

Nieuwe toegangs- en weegbrug Milieupark Bruins & Kwast

Op 18 april 2017 is een nieuwe toegangs- en weegbrug op het Milieupark in Hof van 

Twente opgeleverd. In samenwerking met Bruins en Kwast en leveranciers is het nieuwe 

systeem dat de mogelijkheid biedt om het inweeg-, uitweeg- en afrekenproces volledig 

te automatiseren, geplaatst. Het systeem is flexibel in te richten op gratis en betaalde 

stromen. Ook kan er contactloos worden afgerekend. Twente Milieu stelt het systeem 

beschikbaar aan de gemeente Hof van Twente op het milieupark in Goor. 

Twente Milieu is groen bezig 

De afgelopen jaren investeerde Twente Milieu al veel op het gebied van duurzaamheid. 

Het wagenpark is al een paar jaar ‘lean & green’, het kantoorpand in Hengelo is 

helemaal circulair, op kantoren brandt de ledverlichting alleen als het kantoor 

gebruikt wordt en we gebruiken alleen groene stroom. Een greep uit een groot pakket 

aan maatregelen dat Twente Milieu de afgelopen jaren nam om de organisatie te 

verduurzamen. We kijken daarbij niet alleen naar onze eigen duurzaamheid, maar 

ook naar de footprint van onze leveranciers. In aanbestedingen is de duurzaamheid 

waarmee een product of dienst tot stand komt een belangrijk beoordelingscriterium. 

Van diesel over op Gas To Liquid (GTL).

Goed en werkbaar alternatief voor dieselolie

Met de komst van Euro 6 motoren wordt de uitstoot van dieselmotoren steeds schoner 

en de uitlaten, de filters en de katalysatoren steeds omvangrijker. Toch zitten er nog 

steeds schadelijke stoffen in de uitlaatgassen van dieselmotoren. Twente Milieu ging 

daarom op zoek naar een goed en werkbaar alternatief voor de dieselolie. In 2017 

vonden we dit in de nieuwe in Qatar geproduceerde brandstof GTL.

GTL wordt gewonnen uit aardgas en heeft dezelfde eigenschappen als diesel. Echter, het 

is veel schoner en de uitstoot bevat minder schadelijke stoffen dan bij diesel het geval 

is. GTL draagt bij aan een schonere werkomgeving voor de medewerkers en een betere 

luchtkwaliteit in de stad. GTL is volledig mengbaar met diesel. De motoren hoeven 

dus niet omgebouwd te worden en er zijn geen investeringen of aanpassingen nodig 

om het te gebruiken. Begin 2017 is de brandstof opnieuw aanbesteed en één van de 

voorwaarden in de aanbesteding was de levering van GTL.

De verpakkingencontainer in Borne4. GEZONDE ONTWIKKELING
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Platform Circulaire Economie Twente

Twente Milieu nam in 2017 het initiatief om een regionaal platform op te zetten rondom 

het thema circulaire economie. In nauwe samenwerking met de Green Business Club 

Twente en het bedrijfsleven wordt geprobeerd de circulaire economie te stimuleren. 

De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief en kijkt mee naar de mogelijkheden 

bij de ontwikkeling van het platform. De eerste stap van het platform is, inzicht krijgen 

in de mate van circulariteit die nu al behaald wordt. In dit kader heeft Twente Milieu 

haar CO2 voetafdruk laten berekenen. Die bedroeg in 2017 ruim 4.900 ton. Met deze 

informatie kunnen we aan de slag om verbeterplannen op te stellen om onze uitstoot 

te verminderen. Via het platform nodigen we andere bedrijven uit hetzelfde te doen en 

circulariteit binnen de regio ook op andere manieren op te pakken.

859 zonnepanelen op dak Twente Milieu

Het werken aan een duurzamere bedrijfsvoering staat bij Twente Milieu hoog op de 

agenda. Logisch dus dat het eerste grootschalige project van Enschede Energie bij 

Twente Milieu aan de Marssteden in Enschede plaatsvindt. Twente Milieu stelt de 

daken van het hoofdkantoor in Enschede beschikbaar voor de opwekking van duurzame 

energie. Daarmee voorzien we in de toekomst circa 40 huishoudens in Enschede van 

stroom en verzorgen we bijna de helft van onze eigen stroomvoorziening. Hiermee 

draagt Twente Milieu bij aan de energiedoelstelling van de gemeente Enschede.

4. GEZONDE ONTWIKKELING
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5. De organisatie 5. DE ORGANISATIE

Omdat wij geloven dat een sterke organisatie gemaakt wordt door de mensen die 

er werken, zetten we bij Twente Milieu hoog in op ontwikkeling en scholing. We zijn 

bijzonder trots op de 63 collega’s die in 2017 gestart zijn met de MBO 1 opleiding Afval en 

BOR (AMBOR). Naar verwachting ronden de laatste groepen in 2018 hun opleiding af. 

Daarnaast organiseerde Twente Milieu in 2017 voor het tweede jaar de Winter- en 

Zomerschool. Dit is ons eigen scholingsprogramma waarin het (midden)management 

én werkt aan persoonlijke ontwikkeling én aan het verbreden van de kennis van de 

wereld om ons heen. Mooi om te zien dat we het steeds vanzelfsprekender vinden om 

naar onszelf te kijken en te leren wat beter of anders kan. Dat past helemaal bij ons 

uitgangspunt dat het door ontwikkelen van een organisatie begint bij persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerkers.

In 2017 werd ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze afvalcoaches. Om hun rol 

nog beter te kunnen vervullen worden de afvalcoaches ondersteund op het gebied van 

communicatie: gesprektechnieken, omgaan met conflicten en het geven van presentaties 

aan groepen. 

Ontwikkeling & opleiding

“Om hun rol nog beter 

te kunnen vervullen 

worden de afvalcoaches 

ondersteund op het 

gebied van communicatie: 

gesprektechnieken, 

omgaan met conflicten en 

het geven van presentaties 

aan groepen. ”

In 2017 zijn we gaan werken met een nieuw managementteam en is 

de structuur van de organisatie aangepast. Daarbij is het Bureau 

planning toegevoegd aan Inzameling & Transport en de werkplaats 

en het materieelbeheer werden onderdeel van Buurtonderhoud. 

Teamleiders krijgen hierdoor meer regelruimte en 

verantwoordelijkheid zodat we nog beter en efficiënter kunnen 

inspelen op de vraag aan onze organisatie.
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Start voorbereidingen AVG

In 2017 is een interne werkgroep gestart met de voorbereidingen voor de invoering van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Twente Milieu voldoet op basis 

van ISO 27001 en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) al aan verschillende 

regels rondom privacy. De AVG gaat daarin nog een stap verder.

Ongevallen

In 2017 zijn er 7 arbeidsongevallen met verzuim gemeld, dit is vergelijkbaar met 2016. In 

totaal zijn er 31 meldingen gemaakt van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties. 

Alle meldingen worden geanalyseerd en situaties worden verbeterd waar mogelijk. 

Opvallend is de toename van meldingen waarbij agressie en geweld een rol speelt. Dit 

sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling. Twente Milieu deed in 2017 bij 4 

meldingen aangifte bij de politie. 

Periodiek Medisch Onderzoek

In 2017 voerde Twente Milieu onder de vlag van ons eigen TwenteFit Programma een 

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uit binnen de organisatie. 158 medewerkers 

hebben daaraan deelgenomen waarvan 127 medewerkers ook de Health Check hebben 

laten uitvoeren. Hoewel het onderzoek geen bijzonderheden aan het licht bracht, was 

het wel weer een moment van bewustwording over jezelf en je fysieke conditie. Twente 

Milieu levert op deze wijze een bijdrage aan de gezondheid van zijn medewerkers en 

geeft invulling aan duurzame inzetbaarheid.

Bedrijfsfysiotherapeut bezoekt Klantenservice 

In 2017 had de afdeling Klantenservice een informatiebijeenkomst waarbij een 

bedrijfsfysiotherapeut voorlichting gaf over preventie van lichamelijke klachten bij 

werk waarin je veel dezelfde houding aanneemt.

Na de presentatie is er kritisch gekeken naar de werkplekken. De resultaten van deze 

inventarisatie waren zodanig dat er bij de Klantenservice geïnvesteerd is in nieuwe 

werkplekken zodat staand werken mogelijk werd. Ook kan er nu op een ergonomische 

zitbal gezeten worden tijdens het werk. Medewerkers ervaren hierdoor minder fysieke 

klachten. BinnenTwente Milieu kijken na de ervaringen bij Klantenservice meer 

afdelingen naar de mogelijkheden om anders te gaan werken.

5. DE ORGANISATIE
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5. DE ORGANISATIE

Verdeling formatie over de afdelingen 2017

Verzuim

Twente Milieu sloot het jaar 2017 af met een verzuim percentage van 5,6. Dat is als 

volgt opgebouwd:

• kort verzuim (< 8 dagen)  0,7%

• middellang verzuim (8 - 43 dagen) 1,6%

• lang verzuim (> 43 dagen)  3,3%

2017 2016 2015

Totaal aantal medewerkers 355 342 360

Aantal medewerkers TM ¹ 251 253 256

Aantal fte’s ² 240,08 241,9 244,9

Gemiddelde leeftijd³ 47,8 48,0 48,0

Aantal deeltijders 40 38 40

Aantal vrouwen/aantal mannen 33/218 31 31

Ziekteverzuim (in procenten) ³ 5,6 5,6 5,5

Flexibele schil (in fte) ³ 58,6 41,8 52

Gedetacheerd via sw-bedrijven 45 47 52

¹ Met een arbeidsovereenkomst bij Twente Milieu NV

² Fulltime equivalent (1,0 fte is een volledige werkweek)

³ Jaargemiddelde
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6. Financieel 6. FINANCIEEL

Kerncijfers

Ontwikkeling van de kerncijfers bij Twente Milieu NV:

Omzet en marge ontwikkelingen

In de begroting 2017 heeft een indexering plaatsgevonden. Op basis van de 

gecombineerde NEA index en CAO afspraken zou deze 2,65 % zijn. Hierop hebben we 

een korting van 1 % gegeven, zodat de feitelijke verhoging 1,65 % bedroeg. 

In 2017 is opnieuw de omzet aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2016. 

Deze stijging bedraagt bijna € 1,4 miljoen. Bedroeg de omzet in 2016 ruim € 32,9 

miljoen, als gevolg van extra activiteiten voor de inzameling van Verpakkingen en 

Gladheidsbestrijding groeide de omzet in 2017 naar € 34,3 miljoen (toename van 4,1%).

De invoering voor diftar in de gemeenten Oldenzaal, Hof van Twente en Enschede 

zorgt voor verschuivingen in de omzet. Daarnaast groeide ook de omzet van de inzet 

van afvalcoaches. De omzet uit gladheidsbestrijding kwam ook dit jaar hoger uit als 

gevolg van de beide kwakkelwinters. Daarnaast is – met name door de gewijzigde 

regelgeving - ook de omzet plaagdierbeheersing toegenomen met ruim 20 a 25% 

ten opzichte van het voorgaande jaar. Helaas is de omzet van rioolservice in 2017 

afgenomen, inmiddels zijn nu alle aandeelhoudende gemeenten klant van deze 

dienstverlening.

Net als in 2016 nam ook in 2017 de omzet van communicatie- en advieswerkzaamheden 

toe, deels had dit te maken met de invoering van diftar bij de drie genoemde 

gemeenten, deels betrof dit ook extra en incidentele werkzaamheden i.v.m. specifieke 

campagnes.

Opnieuw kunnen we terug kijken op een goed jaar. Twente Milieu 

sluit het boekjaar 2017 positief af met een gerealiseerd resultaat van 

€ 448k positief.

Omschrijving grondslag 2017 2016 2015 2014 2013

Ingezameld afval totaal x1.000 kg 192.651 204.128 212.294 225.523 205.300

Aantal aansluitingen 194.043 192.115 191.115 184.729 175.455

Afval per aansluiting x1.000 kg 0,99 1,06 1,09 1,22 1,17

Bruto marge x € 1.000 29.665 28.657 28.914 29.653 26.653

Bedrijfsresultaat x € 1.000 661 663 588 930 360

Netto resultaat x € 1.000 448 499 376 689 110

Balanstotaal x € 1.000 26.788 26.756 24.333 23.929 22.558

Eigen vermogen x € 1.000 9.420 8.972 8.473 8.697 7.967

Solvabiliteit % 35,2% 33,5% 34,8% 36,3% 35,3%
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6. FINANCIEEL Als gevolg van de omzetstijging namen in 2017 ook de directe uitvoeringskosten (kostprijs 

van de omzet) toe. Dit leidde tot extra kosten voor uitbesteed werk en omzet gerelateerde 

lasten, zoals de kosten van inzamelmiddelen en containermanagement. In totaal stegen 

deze kosten met 8,4%. De meerkosten zorgde voor een extra druk op de brutomarge, die 

met 0,6% daalde van 87,1% in 2016 naar 86,5% in 2017.

Lasten

De personeelskosten zijn in 2017 ruim € 805k hoger dan in 2016. Die stijging komt voort 

uit  verloop van personeel dat in eerste instantie met inhuurkrachten is vervangen. De 

kosten van deze inhuur staan verwerkt onder de post uitzendkrachten. De toename van 

de personeelskosten komt als gevolg van CAO stijgingen en toename van pensioenlasten 

(ABP) ruim € 200k hoger uit in 2017, ten opzichte van 2016. Hoewel de inzet van 

productieve flex-medewerkers stabiel bleef op ca. 124 FTE, namen de kosten voor flex-

personeel met bijna € 600k toe, onder meer doordat een grote groep vaste medewerkers 

in 2017 een AMBOR (MBO 1 en MBO 2) opleiding heeft gevolgd en afgerond. 

De afschrijvingen zijn in 2017 ongeveer € 340k hoger dan in 2016. In 2017 is voor een 

beperkt bedrag van € 2,8 miljoen in materieel geïnvesteerd. De reden daartoe zijn 

tweeledig, enerzijds zijn er lange levertijden waardoor er investeringen zijn doorgeschoven 

naar 2018, anderzijds is het wagenpark na de inhaaljaren 2015 en 2016 nu redelijk op orde.

Met betrekking tot de Overige bedrijfskosten zijn de materieelkosten opnieuw aanzienlijk 

gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 bedroegen deze nog € 3,8 miljoen 

tegen € 3,5 miljoen in 2017. Lagere onderhoudskosten als gevolg van de aanschaf van 

nieuw materieel in voorgaande jaren, daartegenover iets hogere brandstofkosten. Bij 

huisvestingskosten, relatiekosten en algemene kosten zijn geen significante wijzigingen 

opgetreden.

Per saldo zijn de totale lasten (som der bedrijfskosten) van 2017 ten opzichte van 2016 

gestegen met ruim € 1,355 miljoen.

Resultaat en solvabiliteit

Het resultaat in 2017 daalt met € 50K in 2017 en bedraagt € 448k (1,3%) tegen € 499k (1,5%) 

in 2016. De solvabiliteit neemt in 2017 toe naar 35,2% in 2017. In 2016 bedroeg de deze nog 

33,5%.

De verwachtingen voor 2018 in de bedrijfsvoering zijn positief. Door de overname van de 

afdeling BOR van de gemeente Haaksbergen zal deze gemeente per 1 januari 2018 gaan 

toetreden als A-Aandeelhouder. De begroting 2018 voor 2018 is in de AVA in december 

2017 vastgesteld, daarin is de toetreding van Haaksbergen meegenomen. Een prognose 

voor 2018 is nog lastig te geven: stevige tegenvallers op het gebied van ICT maken deze 

ongewis.  

De investeringen binnen Twente Milieu voor 2018 zijn op normaal niveau met een bedrag 

van € 5,2 miljoen. Daarnaast vergt de overname van gemeente Haakbergen een investering 

van ca. € 0,8 miljoen. De overlopende investeringen vanuit 2017 naar 2018 bedragen bijna 

€ 2 miljoen. In totaal dus € 7,9 miljoen aan investeringen in 2018 die naar verwachting (net) 

uit eigen liquide middelen kunnen worden voldaan.

“De verwachtingen 

voor 2018 in de 

bedrijfsvoering 

zijn positief.”
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6. FINANCIEELInformatievoorziening en kostprijsmodel

De veelheid aan informatiesystemen binnen onze organisatie maakt dat het belang van 

ICT en het beheer daarvan in de komende jaren een belangrijk onderwerp wordt. Los van 

de risico’s ten aanzien van betrouwbaarheid en veiligheid van onze systemen en daarin 

beheerde gegevens die wij middels de ISO 27001 certificering proberen af te dekken zijn 

ook verdere maatregelen naar verwachting noodzakelijk. Een performance probleem 

van onze website met de afvalkalender aan het einde van 2017, is voor onze organisatie 

aanleiding om een brede ICT onderzoek in 2018 te laten uitvoeren. Doel is om een 

belangrijke, noodzakelijke, stap te zetten in de verdere professionalisering van onze ICT 

afdeling.

Het kostprijsplus systeem, wat de basis vormt voor onze tarifering, heeft in 2017 

veel aandacht gekregen. In eerste instantie intern omdat het systeem grote impact 

heeft op het functioneren en besturen van onze organisatie. Daartoe zijn diverse 

interne workshops gehouden om onder andere op een juiste wijze onze costdrivers en 

doorbelastingsmethodieken te kunnen bepalen.

Het resultaat hiervan is dat het eind 2017/begin 2018 twee kostprijsmodellen, één voor het 

personeel en eén voor materieeltarieven zijn uitgewerkt. 

In 2018 zullen op basis van deze modellen kostprijzen en tarieven worden uitgewerkt. 

Uiteraard zullen de aandeelhoudende gemeenten hier actief bij worden betrokken.

Risicoparagraaf

In de jaarrekening 2017 is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen. Deze 

risicoparagraaf geeft duidelijk inzicht in mogelijke en concrete risico’s voor de strategie 

en bedrijfsvoering van onze organisatie. De risico’s zijn daartoe onderverdeeld in vier 

categorieën: strategische risico’s, marktrisico’s, schaderisico’s en operationele risico’s. Voor 

alle benoemde risico’s zijn mogelijke maatregelen benoemd, opdat daardoor het risico kan 

worden beperkt of geëlimineerd. 

De operationele risico’s, zoals de effecten van stijgende olieprijzen voor onze 

bedrijfsvoering en de mogelijk oplopende pensioenlasten in de toekomst als gevolg van 

de toenemende vergrijzing, blijven het grootste risico. Duurzame inzetbaarheid van onze 

oudere collega’s is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Op basis van de begroting 2018 zal het eigen vermogen per 31 december 2018 toereikend 

zijn om mogelijk risico’s op te kunnen vangen.  Ook het renterisico is beperkt voor de 

komende jaren omdat de beide langlopende leningen tegen een vaste lage rente voor een 

langere periode zijn vastgelegd. 
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Verslag ondernemingsraad 
Twente Milieu 

VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 

TWENTE MILIEU

De leden van de ondernemingsraad waren in 2017 betrokken bij allerlei verschillende 

onderwerpen. In de overleggen met de bestuurder staat het beleid van de onderneming 

en personeelsbelangen centraal. Informeren is belangrijk. Voor de ondernemingsraad 

(OR) heeft zichtbaarheid een grote prioriteit. De OR hecht grote waarde aan ieders 

inbreng. Dit geldt niet alleen voor 2017, maar ook voor de aankomende jaren. 

De samenstelling van de ondernemingsraad Twente Milieu in 2017:

Naam Werklocatie

Tjacco Drenthen (voorzitter) Hengelo

Bas Assink (plv. voorzitter) Enschede

Rob Kersten (secretaris) Almelo

Bram Heuvel Enschede (werkplaats)

Cees Schlosser Enschede (werkplaats)

Erik van den Bovenkamp Enschede

Mario Lemke Oldenzaal

Marco Hopster Enschede

Richard Pieterson Borne

Ambtelijk secretaris: Angela Kruidhof (a.kruidhof@twentemilieu.nl). De ambtelijk 

secretaris is geen gekozen lid van de OR en heeft dus ook geen stemrecht. 

De OR heeft zich verdeeld in verschillende commissies. Deze commissies nemen deel 

aan verschillende werkgroepen binnen de organisatie.

Waar was de ondernemingsraad in 2017 bij betrokken?

De OR komt geregeld bij elkaar. Daarnaast zijn de overlegvergaderingen met de 

bestuurder (de directeur) van groot belang. Naast deze reguliere overleggen kwam de 

OR ook samen met de RvC. 
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VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 

TWENTE MILIEU

De OR is in 2017 betrokken geweest bij onderstaande zaken. De genoemde 

artikelnummers hebben betrekking op de Wet op de Ondernemingsraden.

• Instemmingaanvraag Bedrijfsarts (art. 27) 

Samenwerking nieuwe bedrijfsarts en het beëindigen samenwerkingsovereenkomst 

met ARBO-dienst ARGO.

• Instemmingaanvraag Fietsplan (art. 27) 

Verbeteren van de voorwaarden rondom het fietsplan.

• Instemmingaanvraag aanpassing werkkleding/ PBM pakketten en werkkledinglijn 

(art. 27) 

Intensieve samenwerking voor een goed resultaat van een nieuw kledingpakket.

• Instemmingaanvraag Screening personeel (art. 27)

• Beveiliging van de informatiebeveiliging

• Driedaagse training OR 

Basisvaardigheden, bespreking actuele onderwerpen en de speerpunten OR.

• OR-on tour 

Zichtbaarheid op locaties vergroten door ruim van te voren aanwezig te zijn voor de 

overleggen.

• Regeling Collectieve Resultaatsdeling 2017

• Organisatiewijziging april 2017 (art. 25)

• Leerwerkbedrijf

• Bedrijfsbureau

• Externe betrekkingen

• Samenwerking gemeente Haaksbergen

• PMO/Healthcheck

Vooruitblik naar 2018

Zichtbaarheid OR in de organisatie

De OR blijft aandacht hebben voor contacten vanuit de OR met de medewerkers van 

ons bedrijf. De OR gaat ook in 2018 ‘on tour’ door verschillende locaties te bezoeken. 

Daarbij sluit de OR aan bij de verschillende werkoverleggen.

Verkiezingen

In 2018 komen er OR-verkiezingen waarbij er vijf plekken binnen de OR vrijkomen. 

Aftredende leden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Ook kunnen nieuwe leden 

een plek innemen. 

Uitvoering strategieontwikkeling 2016-2019

Twente Milieu richt zich steeds meer op de uitvoering van taken op het gebied van 

Buurtonderhoud. De OR volgt de ontwikkelingen op de voet. Niet alleen over de 

mogelijke komst van SW-medewerkers, maar ook over het organisatiemodel, dat 

hoort bij een bedrijf dat zich, naast de afvaltaken met een steeds breder taakveld (de 

Buurtonderhoudstaken) bezighoudt. Kansen en risico’s voor Twente Milieu houden 

daarbij de aandacht van de OR.

“De OR gaat ook in 

2018 ‘on tour’ door 

verschillende locaties 

te bezoeken.”
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Aandachtspunten in 2018:

• Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers heeft van de OR blijvend aandacht

• Zorg voor een goede uitvoering van afdelingswerkoverleggen binnen Twente Milieu

• Aandacht voor actuele en heldere bedrijfseigen regelingen

• Regeling Collectieve Resultaatsdeling 2018

• Wijzigingen CAO

• Werkplaats

• MTO 

• Werkoverleggen 

Gedurende het jaar schuift de OR aan bij verschillende werkoverleggen 

VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 

TWENTE MILIEU
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VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSENVerslag Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) wil ook over het jaar 2017 op 

transparante wijze verantwoording afleggen over haar handelen 

en toezicht houden op het bestuur en management van Twente 

Milieu NV. 

Bijeenkomsten, activiteiten en ontwikkelingen

De RvC kwam in 2017 negen keer bijeen, waarvan drie keer met de aandeelhouders 

in de AvA. In vergaderingen in maart, april, september, oktober en november (2x) 

zijn verschillende onderwerpen besproken, waarbij de begroting (samen met de 

meerjarenbegroting), het financiële jaarverslag en de planning en control-cyclus de 

reguliere, jaarlijks terugkerende onderwerpen waren. In 2017 is daarnaast tweemaal 

een vertegenwoordiging van de RvC aanwezig geweest bij het zogenoemd ‘artikel 24 

overleg’, met de ondernemingsraad van Twente Milieu. 

In 2017 is een aantal specifieke zaken aan de orde geweest:

 » Een nieuw afvalbrengpunt in Enschede

Doelstelling van de gemeente Enschede was om de huidige drie afvalbrengpunten samen 

te voegen in één, modern ‘state of the art’ afvalbrengpunt dat een stevige bijdrage zou 

leveren aan het beter gescheiden inzamelen van afval. Uiteindelijk heeft het college op 

basis van een haalbaarheidsanalyse het voorstel niet naar de raad gebracht en is besloten 

dat het project niet doorgaat.

 » Overname van het gemeentelijke groenbedrijf van Almelo 

Vanaf 2015 is intensief samengewerkt met de gemeente Almelo. Zij wilden 

‘regiegemeente’ worden en het groenbedrijf op afstand zetten. Uiteindelijk is in de 

gemeenteraad van Almelo besloten dat zij een interne verzelfstandiging prefereerden.

 » Toetreding als aandeelhouder van Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen wilde ook haar groenbedrijf outsourcen, en na onderzoek 

in 2017 kozen zij Twente Milieu als voorkeurspartner. In het verlengde van dit proces 

is niet alleen besloten dat het Haaksbergens groenbedrijf over zou komen, maar dat 

Haaksbergen volledig A-aandeelhouder wordt, voor afval en Buurtonderhoud.

 » Samenwerking Wierden

Twente Milieu verleent aan 13 Twentse gemeenten haar diensten. Alleen in 

Twenterand niet. Met niet-aandeelhoudende gemeenten wordt de samenwerking 

per opdracht vastgelegd en wordt een extra opslag berekend. Voor de gemeente 

Wierden is in 2017 een bijzonder traject uitgevoerd: Twente Milieu begeleidde 

hen bij de introductie van Diftar. Ook bij andere gemeenten is gekeken naar 

mogelijkheden tot verbreding van de dienstverlening, om gezonde ontwikkeling van 

de organisatie te borgen.
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 » Leerwerkbedrijf

Twente Milieu is als overheids NV steeds bezig haar dienstverlening in die context te 

optimaliseren. Daartoe is in de zomer 2017 het leerwerkbedrijf Startpunt ingericht: 

inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken en leren combineren 

om vervolgens uit te stromen naar werk. De Kandidaten zijn een (school)jaar lang in 

dienst van Twente Milieu, zij assembleren daar ondergrondse containers.

 » Organisatieontwikkeling

In 2017 is de keus gemaakt om met een managementlaag minder te gaan 

werken binnen Twente Milieu. Een precair proces dat zorgvuldig en binnen de 

budgetten uitgerold is. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van alle 

medewerkers: voor management en staf krijgt dit vorm in kwartaalbijeenkomsten 

en zomer- en winterschool, voor medewerkers in de uitvoering door uitgebreide 

scholingsmogelijkheden in de werkprocessen (36 verschillende opleidingen) en 

daarnaast hebben 68 medewerkers een door de rijksoverheid gesubsidieerde 

opleiding AMBOR gevolgd. 

 » Duurzaamheid

Duurzaamheid & circulariteit: voor Twente Milieu woorden die in het dna van de 

organisatie zitten. Uiteraard in het dagelijks werk, met Afval en Buurtonderhoud. In 

het verslagjaar is daarnaast aandacht geweest voor het verder verduurzamen van de 

bedrijfsvoering. Zo gaan de vrachtwagens over op GTL (gas to liquid), wat de uitstoot 

van fijnstof verlaagd en worden er waar mogelijk elektrische voertuigen aangeschaft.

 » Kostprijs plus

Twente Milieu werkt voor haar gemeenten volgens het zogenoemd ‘kostprijs-plus’ 

principe. In 2017 is een begin gemaakt met het herijken van die kostprijs. De eerste 

stappen zijn intern gezet, vanaf 2018 wordt hierin nauw samengewerkt met een 

ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers uit alle gemeenten. 

 » Governance

In het kader van ‘good governance’ is nadrukkelijk gekeken naar de aanbevelingen 

die in het eindrapport van Necker van Naem en de Rekenkamercommissie staan, 

inzake het onderzoek naar Twente Milieu als verbonden partij. De jaarlijkse strategie-

tweedaagse is, mede door de intensieve werkzaamheden als hierboven beschreven, 

verplaatst naar januari 2018. Tijdens die tweedaagse stonden de visie op toezicht en de 

toezichtkaders centraal.

Verslag commissies

De auditcommissie is twee keer bijeengeweest. Tijdens de vergaderingen is stilgestaan 

bij het financiële reilen en zeilen van Twente Milieu. Samen met de directie is met 

de externe accountant (De Jong & Laan) het accountantsverslag 2016 behandeld. 

De remuneratiecommissie is enkele keren bijeen geweest, waarbij onder meer is 

gesproken over de voortgang van afgesproken doelstellingen, functioneren en 

bezoldiging directie. Het salarispakket is in het verslagjaar niet aangepast. Vanwege 

het karakter van de onderneming is de WNT-norm vanzelfsprekend gerespecteerd bij 

de bezoldiging van de directeur.

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

“Duurzaamheid & 

circulariteit: voor 

Twente Milieu woorden 

die in het dna van de 

organisatie zitten.”
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Personalia

Voorzitter, de heer W. (Bert) Meulman

Benoemd op:  16 november 2011;

Zittingstermijn:  tot 16 november 2019 (tweede termijn);

Profiel:    oud-burgemeester van de gemeente Hardenberg, oud-burgemeester 

van de gemeente Den Ham en oud-wethouder van de gemeente 

Hilversum;

Nevenfuncties:   Bestuurslid stichting voor hulp aan mensen in financiële 

noodsituaties; Voorzitter RvC van de terminal Coevorden – Emmen 

– Hardenberg; Voorzitter stichting die zich ten doel stelt kinderen 

die een moeilijke toekomst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol 

perspectief te bieden.

Vice-voorzitter en lid van Remuneratie-commissie, 

mevrouw S. (Selvi) Ayranci

Benoemd op: 1 april 2012;

Zittingstermijn:  tot 1 april 2020 (tweede termijn);

Profiel:   Procurement Category Head IT & Market Data bij ABN AMRO;

Nevenfuncties:   Lid Programmaraad Trendbureau Overijssel.

Lid van Renumeratie-commissie, de heer W. (Wil) van Leijsen

Benoemd op: 9 november 2012;

Zittingstermijn:  tot 9 november 2020 (tweede termijn);

Profiel:    directeur Saver NV te Roosendaal, een overheid gedomineerd 

afvalinzameling- en reinigingsbedrijf; Bestuurder stichting de 

Kringloper;

Nevenfuncties: Ledenraadslid Rabobank Roosendaal Woensdrecht;

  Bestuurslid EVO/vicevoorzitter regiobestuur Noord Brabant;

  Bestuurslid/penningmeester Logistiek Platform Roosendaal;

  Bestuurslid/penningmeester Stichting Starters Centrum Roosendaal.

 

Lid van Audit-commissie, mevrouw M.F. (Marike) Bezema

Benoemd op: 1 juli 2015;

Zittingstermijn:  tot 1 juli 2019 (eerste termijn);

Profiel:   adviseur, consultant BMC;

Nevenfunctie:   Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk  

Oost Nederland (VWON).

De Raad van Commissarissen is per 2017 als volgt samengesteld:

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
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Verantwoording Governance Code

Het bestuur en de RvC hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging 

van belangen en het nemen van beslissingen die doorgaans gericht zijn op de 

continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van 

aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Uitgangspunten zijn:

• Het rekening houden met belangen van de onderneming, inclusief de voor de 

onderneming relevante maatschappelijke aspecten;

• Het vertrouwen van de belanghebbenden dat hun belangen worden behartigd;

• Goed ondernemerschap;

• Integer en transparant handelen door het bestuur;

• Goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording daarvan.

Ter beheersing van de interne risico’s is in 2017 een risicobeheersingsysteem en een 

planning en control cyclus uitgewerkt. Dit systeem dient ter ondersteuning van de 

toezichttaken van de RvC. Conform artikel III.1.6. van de code omvat het toezicht van de 

RvC onder andere de volgende punten:

a. De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;

b. De strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;

c. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

d. Het financieel verslaggevingproces;

e. De naleving van wet- en regelgeving;

f. De verhouding met de aandeelhouders;

g. De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

Lid van Audit-commissie, de heer A.E. (Axel) Fuhri Snethlage

Benoemd op: 7 december 2017;

Zittingstermijn:  tot december 2021 (eerste termijn); 

Profiel:   partner IMAP Netherlands;

Nevenfuncties:  Treasurer IMAP

  Voorzitter RvT Het Stedelijk Lyceum

  Bestuurslid Stichting FC Twente ‘65
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Voor de uitoefening van deze bovenstaande taken is het essentieel dat de leden 

van de RvC over alle relevante informatie kunnen beschikken teneinde hun taak als 

toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen, conform art. III.1.9 van de code. 

Naar mening van de RvC is dit in 2017 op voldoende wijze gebeurd. 

Toepassing binnen Twente Milieu NV

De Corporate Governance Code is medio 2011 binnen de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders aan de orde geweest. Deze vaststelling is echter niet expliciet gebeurd. 

Met de toetreding van de gemeente Borne zijn in de nieuwe statuten wel afspraken 

vastgelegd over de toepassing van deze code per 2014. Om deze reden is door het 

bestuur besloten om volgens deze code te werken en conform deze code hiervan verslag 

te doen.

Afwijkingen Nederlandse Corporate Governance code

Ten aanzien van de Governance Code dienen de volgende afwijkingen te worden 

vermeld:

V.3.3    De functie van interne auditor ontbreekt binnen Twente Milieu NV. Er 

is echter een intern audit team dat jaarlijks processen analyseert en 

beoordeelt. De resultaten hiervan worden vastgesteld, waarbij er een jaarlijks 

verbeterplan wordt opgesteld. De bevindingen, inclusief het verbeterplan 

worden vervolgens gedeeld met de directie.

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
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