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Samen aan de bak

Bij Twente Milieu gaan we dagelijks samen aan de bak, 
letterlijk. Ons dynamische bedrijf staat immers nooit 
stil. Elke dag zijn onze mensen in touw voor een scho-
ne en veilige leefomgeving, voor een groot deel van 
de inwoners van Twente. Het inzamelen van afval en 
grondstoffen is onze corebusiness. Maar we kunnen én 
doen meer. Zo hebben we onze werkzaamheden op het 
gebied van Beheer Openbare Ruimte verder verbreed 
en uitgebreid. En we zijn begonnen met de inzet van 
Afvalcoaches. Zij helpen mensen op straat en thuis om 
hun afval nog beter te scheiden.

Ook onze partners stonden niet stil in 2015. In Almelo 
werd bijvoorbeeld een nieuw afvalinzamelingsysteem 
ingevoerd. In Hengelo werd het politieke gesprek 
gevoerd rond omgekeerd inzamelen. En in Enschede, 
Oldenzaal en Hof van Twente zijn voorbereidingen 
gestart voor de invoering van Diftar per 1 januari 2017. 
Daar gaan ze in dat kader écht aan de bak: er worden 
tienduizenden nieuwe afvalbakken (minicontainers) 
uitgezet en gechipt. 

Intern en samen met onze partners hebben we de 
strategie van Twente Milieu voor de komende jaren 
uitgezet. Een koers naar de stip aan de horizon, die 
nét voor de jaarwisseling werd opgeleverd en intussen 
door vrijwel alle gemeenten is onderschreven. Samen 
gaan we nu aan de slag om de speerpunten uit het 
strategisch plan werkelijkheid te laten worden. Een 
mooie en uitdagende opgave!

In 2015 kon ik ook zelf volop aan de bak. Sinds afge-
lopen september mag ik leiding geven aan Twente  
Milieu. Ik ben trots op de behaalde resultaten, maar 
vooral op alle medewerkers van Twente Milieu die 
daar een bijdrage aan hebben geleverd. Of je nu 
chauffeur bent of bij klantenservice werkt. En of je er 
nu voor zorgt dat het parkeren vlekkeloos verloopt 
of je bent verantwoordelijk voor de planning: Samen 
maken we Twente Milieu. Een begrip in de regio, een 
bedrijf waar mensen met hart en ziel werken en waar 
mooie resultaten worden geboekt. Daar ben ik enorm 
trots op.

Lisette Bosch,
directeur

In 2015 gingen medewerkers en leidinggevenden van Twente Milieu en de deelnemende 

gemeenten en partnerorganisaties volop aan de bak. Samen nieuwe stappen zetten in de 

richting van een afvalloos Twente in 2030. En werken aan een gezonde bedrijfsvoering 

en een gezonde ontwikkeling van Twente Milieu. In dit jaarverslag blikken we terug op wat 

we samen hebben bereikt.
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Regionale partner voor een schone,  
gezonde en frisse leefomgeving

Aanvankelijk was de rol van de overheid beperkt tot 
de inzameling van restafval. Maar een toenemende 
wereldwijde schaarste aan grondstoffen stimuleert 
intussen een omslag in het denken. 
Afval is grondstof en hergebruik is belangrijk. De 
Rijksoverheid voert een duidelijk beleid dat gericht is 
op een circulaire economie; afval wordt opnieuw in de 
kringloop van grondstoffen gebracht en de hoeveel-
heid restafval wordt nihil. Ook in Twente slaat men 
de handen ineen op weg naar een afvalloos Twente  
in 2030. Twente Milieu wil daarin een sleutelrol ver-
vullen.

TwenTe Milieu: STeRK, SOCiaal en  
duuRzaaM 
Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waar-
van het merendeel in de buitendienst, is Twente 
Milieu dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig 
in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van 
Twente. Een grote werkgever die veel mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt. Het 
adagium “schoon, gezond en fris” krijgt door de in-
zet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leef-
omgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende 
gemeenten. Twente Milieu ontzorgt op het gebied 
van afval en voert veel taken uit in het beheer van de 
openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling 
van vragen/klachten en de inzet van communicatie 
en educatie. Daarnaast geeft Twente Milieu advies 
over gemeentelijk beleid en draagt het bij aan het 
milieubewustzijn en de duurzaamheiddoelstellingen 
in de regio.

VanuiT de BaSiS BeTeR
Twente Milieu kijkt om zich heen en zit vol ambities. 
Er zijn veel lokale, regionale, landelijke en ook inter-
nationale ontwikkelingen die vragen om een aange-
scherpte bedrijfsvisie en hernieuwde focus. Daarom is 
in 2015 gewerkt aan de meerjarenstrategie 2016-2019. 
Een mooi traject, waarin met een grote vertegenwoor-

Het inzamelen van huishoudelijk afval vindt haar oorsprong in de volkshygiëne.  

Slechte hygiënische omstandigheden door afval kunnen immers een bedreiging vormen 

voor de volksgezondheid. 

Vuilnisman
Een beroep dat al enige honderden jaren oud is. 
Reeds in 1401 had de gemeente Antwerpen een 
zogeheten slykmyder in dienst. Een ambtenaar die 
was belast met het schoonhouden van de markten 
en de bruggen. Toen vanaf de tweede helft van 
de 19de eeuw bestuurders zich voor het schoon-
houden van hun gemeente verantwoordelijk be-
gonnen te voelen, werd het ophalen van huisvuil 
professioneler. Vuilnisbakken, privaattonnen en 
as-emmers werden wekelijks of zelfs bijna dage-
lijks geleegd. Vuilnismannen verzamelden het af-
val op karren, getrokken door paarden. Zo bestaat 
de gemeentereiniging van Rotterdam sinds 1876 
en Amsterdam sinds 1877. En aan het begin van de 
20ste eeuw werden burgers in sommige plaatsen 
geacht zelf hun eigen vuil naar een stortplaats te 
brengen. Omgekeerd inzamelen avant la lettre.

diging van de organisatie is stilgestaan bij wat Twente 
Milieu allemaal doet voor haar opdrachtgevers, waar-
om zij dat doet en waar de ambities liggen. 

Met welke relevante ontwikkelingen heeft Twente 
Milieu te maken op het gebied van afval en open-
bare ruimte? Wat is de actuele stand van zaken in 
de markt? Wat zijn de sterke en zwakke punten van 
Twente Milieu? De uitkomsten van deze analysevra-
gen zijn besproken met de verantwoordelijke ambte-
naren van de gemeenten, de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders en toegelicht in de gemeentera-
den van de aandeelhoudende gemeenten. Dat leverde 
waardevolle input op. 

Vervolgens is samen met een brede interne vertegen-
woordiging een viertal speerpunten benoemd:
1. Vergroten partnerschap
2. Optimalisatie kernactiviteiten
3. Focus op kennis en innovatie
4. Gezonde ontwikkeling

Met deze speerpunten gaat Twente Milieu de komen-
de jaren aan de bak, als dé regionale partner voor een 
schone, gezonde en frisse leefomgeving. 
De meerjarenstrategie 2016-2019 is in het eerste 
kwartaal van 2016 besproken met de aandeelhouden-
de gemeenten, de colleges van B en W en de gemeen-
teraden. In mei 2016 wordt de strategie ter besluitvor-
ming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders.
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Opdrachtgevers en dienstenpakket

• Overheids NV

• € 32 miljoen omzet

• Bedient 71% van Twente

• 184.729 aangesloten huishoudens

• 423.291 inwoners

• Circa 350 medewerkers

•  225.000 ton afval per jaar

•  55 inzamelvoertuigen

•  10 veegmachines

•  3 kolkenzuigers

•  3 rioolreinigers

•  6 afvalbrengpunten

•  4 KGA depots

•  5 werkplaatsen

Kengetallen Twente Milieu

Inzameling en transport huishoudelijk afval
• Duurzaan en gescheiden inzameling en  

transport van:
 - 4 afvalstromen aan huis
 - 6 afvalstromen in openbare ruimte
 - 32 grove afvalstromen op afvalbrengpunten
 - Beheer en onderhoud inzamelmiddelen
• Digitaal containermanagement
• Vermarkten afvalstromen
• Uitvoering sorteeranalyses
• Rapporten en benchmarken ingezamelde  

hoeveelheden

Reparatie en onderhoud
• Eigen materieel
• Materieel en voertuigen van aandeelhouders  

en derden
• (Ondergrondse) verzamelcontainers
• Verkeersregelinstallaties

Advies en ondersteuning
• Vertalen van milieudoelstellingen naar  

uitvoering met een concrete aanpak
• Integraal beheer van de openbare ruimte
• Communicatie over afval en beheer openbaren 

ruimte (van strategie tot uitvoering)
• Beleidsadvisering
• Beleidsevaluatie
• Voorlichting
• Educatie

Beheer openbare ruimte
• Groenonderhoud
• Civiel onderhoud
• Machinale reiniging
• Onkruidbestrijding
• Gladheidbestrijding
• Rioleringsbeheer
• 24-uurs calamiteitendienst
• OngediertebestrijdingOverige taken

• Parkeerbeheer
• Beheer fietsenstallingen

Beleid MeT ReGie
Er is een omslag gaande in het denken over afval. Als 
gevolg daarvan ontwikkelt ook de wettelijke verant-
woordelijkheid van gemeenten. In toenemende mate 
richten zij zich van enkel de inzameling van restafval 
naar meer regievoering op het gehele afvalbeleid. 
Beleid dat gericht is op het scheiden van afval. Dit 
heeft voor gemeenten ook prioriteit, want hoe beter 
grondstoffen gescheiden worden, des te lager de kos-
ten voor de burger zijn. De regio Twente onderstreept 
dit beleid met de Twentse afvalvisie waarin wordt ge-
streefd naar 50 kg restafval per inwoner in 2030.
De veranderingen in landelijke doelstellingen van 
gemeenten en de ambities van de Twentse regio om 
restafval te minimaliseren, vragen om specifieke 
kennis bij gemeenten en bij bedrijven die voor deze 

gemeenten het afval inzamelen. Kennis van techniek 
(de inzamelstructuur), van gedragsbeïnvloeding en 
kennis van het vermarkten en de verwerking van afval 
zijn nodig om de doelstellingen op gebied van afval te 
realiseren. 

Twente Milieu beheert de fysieke leefomgeving in een 
duurzame samenleving met een circulaire economie. 
Twente Milieu zamelt afvalstromen in, zorgt voor een 
verantwoorde verwerking, beheert de openbare ruim-
te, adviseert (lokale) overheden, werkt samen met 
regionale partners en biedt voorlichting en educatie 
aan inwoners en scholen. Daarmee wil Twente Milieu 
bijdragen aan een schone, gezonde en frisse Twentse 
leefomgeving.

Als proactieve en betrouwbare partner van haar aan-
deelhoudende gemeenten, zet Twente Milieu zich in 
voor het beheer van de gehele leefomgeving van de 
inwoners van Twente. Zij werkt aan een schone fysie-
ke leefomgeving. Dat doet Twente Milieu met eigen-
tijdse inzamelmiddelen en een adequaat wagenpark. 

Daarnaast levert Twente Milieu op een plezierige ma-
nier een constructieve bijdrage aan het gemeentelijk 
afvalbeleid en het milieubewustzijn bij inwoners, be-
drijven en scholen. Inwoners van Twente weten met 
hun vragen de weg naar Twente Milieu gemakkelijk te 
vinden. Ze worden daar snel en adequaat te woord ge-
staan. Twente Milieu is voor hen hét gezicht voor het 
beheer van hun leefomgeving. Twente Milieu zegt wat 
ze doet en doet wat ze zegt.

dienSTenpaKKeT
Twente Milieu bedient driekwart van Twente en is  
werkzaam voor de gemeenten Almelo, Borne,  
Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Olden-
zaal. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in vijf 
hoofdgroepen: 

Twente Milieu draagt bij aan een schone, gezonde en frisse Twentse leefomgeving en is  

een plezierige en constructieve partner in beheer.
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Twente Milieu is verheugd te zien dat op dit moment 
alle gemeenten stappen zetten op weg naar een afval-
loos Twente. Een mooie doelstelling die Twente een 
richting geeft en waarover Twente Milieu graag mee-
denkt met haar gemeenten. Zo werden in 2015 aan 
diverse gemeenten concrete adviezen gegeven, nam 
een aantal gemeenten besluiten en ondernam actie in 
het kader van de milieudoelstellingen:
•	 drie	van	de	zeven	aandeelhoudende	gemeenten	

voeren in 2017 gedifferentieerde tarieven (diftar) 
in. een systematiek waarbij huishoudens naast 
een vast bedrag betalen voor het aantal keer dat 
zij een container aanbieden of afval storten op 
een ondergrondse restafval container;

•	 bij	drie	gemeenten	is	een	container	ingevoerd	
voor de inzameling van verpakkingen;

•	 twee	gemeenten	gaan	over	naar	het	vierwekelijks	
inzamelen van restafval; 

•	 meerdere	gemeenten	gaan	binnen	nu	en	drie	
jaar over tot omgekeerd inzamelen, een syste-
matiek waarbij de huishoudens zelf het restafval 
wegbrengen naar ondergrondse containers en de 
gescheiden stromen (bijvoorbeeld GFT, papier en 
verpakkingen) aan huis worden opgehaald.

•	 in	een	aantal	gemeenten	wordt	bij	verschillende	
afvalstromen de bovengrondse containers vervan-
gen door ondergrondse containers. in 2015 zijn 
280 containers geplaatst. 

•	 Twente	Milieu	onderzoekt	voor	haar	gemeenten	
de mogelijkheden om de inzameling van grove 
afvalstromen op de milieuparken te verbeteren 
en hoe hierbij verder op te kunnen schuiven in de 
keten van afvalbeheer. daardoor kan uiteindelijk 
efficiency ontstaan binnen de keten, wat de ver-
werking van de afvalstromen ten goede komt.

 

COMMuniCaTie
Een afvalloos Twente wordt niet alleen bereikt met 
aanpassingen in de inzamelstructuur of de wijze van 
tarifering. Afval voorkomen en afvalscheiding gaat 
ook over communicatie en gedragsverandering. Op 
communicatief gebied heeft Twente Milieu in 2015 
veel regulier werk uitgevoerd, maar ook mooie stap-
pen gezet. Zo is onder meer ingezet op versterking 
van de online communicatie via sociale media en is 
een nieuw educatiepakket in de steigers gezet.

Facebook /Twitter
•	 Een	groei	van	1000	volgers	op	onze	pagina,	naar	

een totaal van ruim 1400 likes.
•	 Het	Twitteraccount	is	doorgegroeid	naar	bijna	

3000 volgers.
•	 Er	is	gestart	met	Facebookadvertising.	Er	zijn	vijf	

campagnes	uitgevoerd.	De	campagne	voor	Hof	
van Twente was daarbij het meest succesvol; om 
de introductie van de verpakkingencontainer ex-
tra onder de aandacht te brengen, werd voor 100 
euro een bereik van 41.884 mensen gerealiseerd. 
daarnaast genereerde dit de nodige interactie; er 
kwamen 143 reacties op het bericht, het is 36 keer 
gedeeld en werd door 180 mensen ‘geliked’.

Nieuwe website
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe website, die aanzienlijk 
meer consumentgericht is dan de huidige. Het pro-
gramma van eisen is opgesteld en eind 2015 zijn moge-
lijke leveranciers geselecteerd. Bij de totstandkoming 
wordt samengewerkt met diverse interne afdelin-
gen, zoals de klantenservice. Ook de communicatie- 
adviseurs van de gemeenten worden erbij betrokken.

Mediawatching
We zijn in 2015 bijna 300 keer genoemd in de krant 
(of andere offline middelen). Dat staat gelijk aan een 
bedrag van bijna 1 miljoen euro aan advertentieruimte 
wanneer deze gekocht had moeten worden. Derge-
lijke vermeldingen vertegenwoordigen dan ook een 
grote mediawaarde.

Persberichten
Er zijn in 2015 20 persberichten verstuurd.

Agressie tegen vuilnismannen
Begin 2015 zijn door actieve inzet van Twente Milieu, 
opnames gemaakt door Hart van Nederland over de 

toenemende agressie tegen vuilnismannen. Ook de 
Tubantia en RTV Oost hebben daar ruimhartig aan-
dacht aan besteed. 

Integrale communicatieplannen
De communicatie rondom de invoering van de verpak-
kingencontainer hebben we samen met de communi-
catieadviseurs van de gemeenten Hengelo, Hof van 
Twente en Oldenzaal opgepakt. Er is een gezamenlijke 
communicatiecampagne ontwikkeld: “Samen aan de 
bak!”. Ook de bijbehorende communicatiemiddelen 
zijn gezamenlijk ontwikkeld. Daarnaast is er in 2015 
samen met de communicatieadviseurs van de ge-
meenten Enschede, Hof van Twente en Oldenzaal een 
start gemaakt met een integraal communicatieplan 
(met lokale accenten) voor de invoering van Diftar per 
1 januari 2017.

Middelen projecten Almelo/Enschede/Hengelo 
In verband met de uitvoering van een aantal veran-
deringen in het afvalsysteem hebben we in de drie 
grote steden diverse communicatiemiddelen ingezet 
in 2015. Een overzicht:

Communicatiemiddelen

Brieven:  13

Advertenties:  11

Flyers:  12

Containerhangers:  3

Educatiepakket
In 2015 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een 
nieuw educatiepakket over afval. Onder de noemer 
‘Twente afvalvrij’ is een eigentijdse website in ontwik-
keling, waar kinderen in de basisschoolleeftijd infor-

matie kunnen krijgen over afval en afval scheiden. Met 
filmpjes, games en achtergrondinformatie wordt het 
geheel speels opgebouwd en sluit het aan bij de bele-
vingswereld van kinderen. Naast gebruik op scholen, is 
het pakket ook geschikt om individueel aan de slag te 
gaan met spreekbeurten en dergelijke.

AFvAlcoAcHEs
Sinds 21 september 2015 worden in Almelo twee af-
valcoaches ingezet. De afvalcoaches zijn beschikbaar 
voor de inwoners van Almelo om hen te informeren 
en adviseren over het scheiden van afval. Op straat 
bij de milieupleinen en de ondergrondse containers in 
de wijk en, indien gewenst, ook thuis. De afvalcoaches 
helpen mensen om afval nog beter te scheiden, zodat 
uiteindelijk zo weinig mogelijk restafval overblijft. Uit 
de tussentijdse evaluatie blijkt dat de afvalcoach een 
erg goed “middel” is om beleid naar praktijk te ver-
talen. De afvalcoaches hielpen heel veel mensen écht 
voort en leverden een positieve bijdrage aan de ken-
nis van mensen over afvalscheiding en over afval als 
grondstof. Afvalcoaches dragen aldus op microniveau 
bij aan de gewenste gedragsverandering die nodig is 
voor de effectiviteit van de nieuwe afvalsystemen. 
Bovendien heeft de inzet van afvalcoaches een aantal 
positieve publiciteitsmomenten in de lokale en regio-
nale media opgeleverd. 

Naast Almelo zijn ook andere gemeenten enthousi-
ast over het instrument afvalcoach. In 2016 zal ook 
inzet van afvalcoaches plaatsvinden in onder meer 
Enschede. Met de afvalcoach krijgt beleid een herken-
baar gezicht op straat. En die persoonlijke benadering 
spreekt aan. Dat verhoogt de effectiviteit en heeft een 
gunstig effect op het imago van de gemeente en van 
Twente Milieu.
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ENSCHEDE

HENGELO

ALMELO

OLDENZAAL

LOSSER

HOF VAN 
TWENTE

BORNE

Almelo 
Almelo is in oktober 2015 gefaseerd van start gegaan 
met het vierwekelijks inzamelen van restafval. Er is 
nog één fase te gaan om van één keer per twee weken 
naar één keer per vier weken in te zamelen. Daarnaast 
zijn in Almelo in 2015 diverse milieupleintjes bij win-
kelcentra gerealiseerd. In 2016 wordt onderzocht of er 
in het najaar ook gestart kan worden met een prikkel 
voor inwoners die storten op een ondergrondse con-
tainer. 

Almelo Kg per inwoner

Fijn restafval 222

GFT-afval 101

Glas 17

Verpakkingen 10

Oud papier en karton 40

Hengelo 
Hengelo heeft in 2015 besloten om vanaf 2018 omge-
keerd inzamelen in te voeren. Daarnaast is besloten 
dat per 1 januari 2016 de verpakkingencontainer wordt 
ingevoerd. Deze container wordt één keer per vier we-
ken huis aan huis geleegd. Daarnaast zijn in Hengelo 
diverse projecten uitgevoerd, zoals het project met 
wasbare luiers. Ook zijn per 1 januari 2015 de trom-
mels van de ondergrondse containers verkleind. Eind 
2015 zijn door de hele stad bovengrondse containers 
geplaatst voor verpakkingen en papier ten behoeve 
van de hoogbouw. 

Hengelo  Kg per inwoner

Fijn restafval 145

GFT-afval 79

Glas 24

Verpakkingen 26

Oud papier en karton 65

Hof van Twente 
Hof van Twente heeft in 2015 besloten om per 1 januari 
2017 diftar in te voeren. Daarnaast is in 2015 de ver-
pakkingencontainer ingevoerd die één keer per vier 
weken huis aan huis wordt geleegd. Ook is gestart 
met de aanleg van milieupleintjes bij onder meer su-
permarkten en winkelcentra. 

Hof van Twente  Kg per inwoner

Fijn restafval 195

GFT-afval 115

Glas 25

Verpakkingen 17

Oud papier en karton Niet via Twente Milieu

Losser 
Losser heeft in 2015 de proef met vierwekelijks inza-
melen van restafval in combinatie met de inzameling 
van verpakkingen met een minicontainer geëvalu-
eerd. In 2016 worden de vervolgstappen naar aanlei-
ding hiervan voorgelegd aan de raad. 

Losser  Kg per inwoner

Fijn restafval 200

GFT-afval 127

Glas 22

Verpakkingen 11

Oud papier en karton Niet via Twente Milieu

Borne 
Borne onderzoekt, in samenwerking met Twente  
Milieu, de stappen die de gemeente kan zetten op 
weg naar een afvalloos Twente. 

Borne Kg per inwoner

Fijn restafval 232

GFT-afval 137

Glas 23

Verpakkingen 10

Oud papier en karton Niet via Twente Milieu

Enschede 
Enschede heeft in 2015 besloten om per 1 januari 2017 
diftar in te voeren. In 2015 is gestart met de aanleg 
van milieupleintjes bij onder meer supermarkten en 
winkelcentra. Daarnaast worden blokcontainers en in-
pandige containers voor het restafval vervangen door 
ondergrondse containers voor restafval.

Enschede  Kg per inwoner

Fijn restafval 213

GFT-afval 74

Glas 15

Verpakkingen 11

Oud papier en karton 48

Oldenzaal 
Oldenzaal heeft in 2015 besloten om per 1 januari 2017 
diftar in te voeren. Daarnaast is er besloten om in 
2016 de verpakkingencontainer in te voeren die één 
keer per vier weken huis aan huis wordt geleegd. Ook 
is gestart met de aanleg van milieupleintjes bij onder 
meer supermarkten en winkelcentra. 

Oldenzaal  Kg per inwoner

Fijn restafval 218

GFT-afval 106

Glas 24

Verpakkingen 13

Oud papier en karton 61

Kernactiviteiten afvalinzameling

Alle zeven deelnemende gemeenten van Twente Milieu onderschrijven de regionale doelstel-

ling van een afvalloos Twente in 2030. Concreet betekent dit: maximaal 50 kilo restafval per 

persoon, per jaar. In Enschede, Oldenzaal, Borne, Hengelo, Almelo, Hof van Twente en Losser 

zijn in 2015 belangrijke stappen gezet om deze ambitie te realiseren.
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 Enschede Hengelo Almelo Oldenzaal Hof van Twente Losser Borne

inwonertal gemeente 158553 81059 72291 32120 34917 22467 21992

GFT 11745300 6392380 7320580 3402020 3999500 2846320 3005980

fijn restafval* 33759805 11762990 16021135 6989230 6794990 4500565 5092735

papier 7635245 5300620 2868815 1966345 0  0

glas totaal 2455000 1954685 1215435 778360 874925 488130 512930

kunststofverpakkingsmiddelen 1671225 2078510 710840 415835 587795 254410 215500

       

Totaal (kg) 57266575 27489185 28136805 13551790 12257210 8089425 8827145

 Enschede Hengelo Almelo Oldenzaal Hof van Twente Losser Borne

inwonertal gemeente 158553 81059 72291 32120 34917 22467 21992

GFT 74,1 78,9 101,3 105,9 114,5 126,7 136,7

fijn restafval* 212,9 145,1 221,6 217,6 194,6 200,3 231,6

papier 48,2 65,4 39,7 61,2   

glas totaal 15,5 24,1 16,8 24,2 25,1 21,7 23,3

kunststofverpakkingsmiddelen 10,5 25,6 9,8 12,9 16,8 11,3 9,8

Ingezameld afval in 2015 (kg) 

Ingezameld afval in 2015 per persoon (kg)

* huishoudelijk restafval fijn: verzamelcontainers, inzameling mini’s en fijn restafval van abp’s   

* huishoudelijk restafval fijn: verzamelcontainers, inzameling mini’s en fijn restafval van abp’s   
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Twente Milieu voert steeds meer BOR-taken uit voor 
diverse gemeenten. In Borne is Twente Milieu verant-
woordelijk voor het gehele beheer van de openbare 
ruimte. Ook op dit onderdeel zijn er diverse ontwik-
kelingen. 

Onkruidbestrijding
Chemische onkruidbestrijding is vanaf 2016 verboden. 
Twente Milieu heeft in 2015 in de gemeente Almelo 
geëxperimenteerd met verschillende mechanische 
en thermische bestrijdingsmethoden. Op die manier 
kunnen alternatieven op een goede en gedegen ma-
nier worden onderzocht voor de gemeenten waar 
Twente Milieu de onkruidbestrijding uitvoert (Almelo, 
Hof van Twente en Borne).

Gladheidsbestrijding
Voor de gemeente Enschede zijn de routes voor de 
gladheidbestrijding, met behulp van de nieuwste com-
puterprogramma’s opnieuw gecalculeerd en geïmple-
menteerd. Dat leidde tot een besparing van ongeveer 
25%. Tevens gaf het voor de andere gemeenten, waar 
Twente Milieu de gladheidbestrijding uitvoert, aanlei-
ding om een gelijksoortige efficiencyslag te maken. 
Daarbij wordt ook gekeken of gemeentegrensover-
schrijdende gladheidbestrijding nog extra kan bijdra-
gen aan de efficiëntie.

Integrale wijkbestekken
In Borne en Almelo worden de reinigingstaken en 
groenonderhoudstaken in de openbare ruimte, die 
Twente Milieu uitvoert, steeds meer integraal afge-
stemd en uitgevoerd. De geleverde kwaliteit wordt 
doorlopend gemonitord door de schouwer van Twente 
Milieu. Deze schouwresultaten leiden tot een continue 
afstemming en verbetering van de inzet ten opzichte 
van de geleverde kwaliteit. De schouwresultaten wor-
den maandelijks met de gemeenten besproken.
Uit de onafhankelijke schouwen, die zowel in Borne 
als in Almelo zijn uitgevoerd, blijkt dat de geleverde 
kwaliteit ook in 2015 weer minstens op het gevraagde 
niveau ligt.

Twente Milieu heeft in 2015 veel energie gestoken in 
bestekken. Daarin worden de uit te voeren overgedra-
gen taken zoveel mogelijk in beschreven. Het werken 
met bestekken geeft, zowel aan zijde van de opdracht-
gever als aan de zijde van de opdrachtnemer, duide-
lijkheid en transparantie in de verwachtingen. Zowel 
op uitvoeringsgebied als ook op financieel gebied. 

Parkeerbeheer Enschede
In Enschede zal naar verwachting de parkeerdruk van-
af januari 2016 sterk toenemen doordat bezoekers van 
het MST ook gebruik gaan maken van de Van Heek 
garage. Daarom is in 2015 de technische ondersteu-
ning (o.a. kentekenherkenning) voor Parkeer Beheer 
Enschede volledig vernieuwd. Deze verbetering is met 
succes en zonder noemenswaardige problemen geïm-
plementeerd.

REpARATiE	En	onDERHouD
Op verzoek van de gemeente Oldenzaal heeft Twente 
Milieu de werkplaats van de gemeente Oldenzaal 
overgenomen en voert Twente Milieu nu ook de on-
derhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het wa-
genpark van de gemeente Oldenzaal uit.

 

Beheer Openbare Ruimte

Twente Milieu wil een proactieve en betrouwbare partner zijn in het beheer van de gehele 

leefomgeving van de burger. Dat is ook één van de speerpunten uit het strategisch plan. 

Het beheer van de openbare ruimte (BOR) is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. 
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Organisatie

Mensen maken het verschil bij Twente Milieu. Onze organisatie met 360 medewerkers  

staat elke dag garant voor een schone, frisse en gezonde leefomgeving. Dat doen we op een 

milieuverantwoorde en veilige manier. We werken steeds efficiënter door slimme innovaties. 

En we hebben aandacht voor de ontwikkeling en vitaliteit van onze mensen.  

2015 staat qua gemiddeld verzuimpercentage in de top 3 van de afgelopen tien jaar. 

Directie
L.Bosch

(Directielid)

Operations
H. Bos
(lid DT)

Relatiebeheer  
& Advies
S. Kossink

Financiën en Beheer
B. vd Veen

(lid DT)

J. Boom
(Sr. Management

assistent)

Communicatie
N. Edelenbos

Interne Zaken
E. Dokter

(Adviserend lid DT)

Bedrijfsbureau/
Logistiek

H. Meijerink

Beheer Openbare 
Ruimte

B. Blokhuis

Inzameling 
& Transport

H. v Ditshuizen

Werkplaatsen
R. Vriesema

Basisstructuur
Twente Milieu

Organigram Twente Milieu
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pERsonEEl,	ARbo,	MiliEu	En	vEiligHEiD	
Twente Milieu is een grote werkgever, die veel mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt (20% van het per-
soneelsbestand van de vaste mederkers) kansen biedt. 
Ook in 2015 heeft Twente Milieu hieraan weer nadruk-
kelijk invulling gegeven. Meer medewerkers dan ooit 
zijn binnen de poorten van Twente Milieu werkzaam 
die behoren tot de doelgroep van de participatiewet. 
Deze medewerkers zijn op verschillende afdelingen 
werkzaam en zij leveren een positieve bijdrage aan de 
resultaten van Twente Milieu. Bijdragen op het gebied 
van de uitvoering en parkeerbeheer, op kantoor, de 
wasplaats en op de afvalbrengpunten. Overal wordt 
hard gewerkt door deze collega’s. Ruim 50 medewer-
kers zijn nu bij Twente Milieu werkzaam met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.

Het personeelsbeleid van Twente Milieu is erop ge-
richt dat mensen hun werk op een prettige en profes-
sionele manier kunnen doen.

KeRnCijFeRS peRSOneel N.B. De medewerkers werkzaam via de SW en op inhuurbasis 

zijn vrijwel allemaal werkzaam binnen de uitvoering. Ook de 

werkplaats wordt tot het primair proces gerekend omdat daar 

in belangrijke mate werkzaamheden voor interne en externe 

klanten plaatsvindt. Mede daardoor heeft Twente Milieu een 

gunstige verhouding tussen direct en indirect van respectievelijk 

80% direct en 20% indirect.

 2013 2014 2015

Totaal aantal medewerkers 332 349 360

Aantal medewerkers Twente Milieu ¹ 233 260 256

Aantal fte’s ² 220,1 246,59 244,90

Gemiddelde leeftijd ³  46,4 47,4 48,0

Aantal deeltijders 37 38 21

Aantal vrouwen 30 33 31

Ziekteverzuim (in procenten) ³ 6,4 5,6 5,5%

Flexibele schil (in fte) ³ 59 50 52

Gedetacheerd via sw-bedrijven 40 39 52

¹ Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

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

³ Jaargemiddelde

n Inhuur (m.n. uitvoerend) 

n SW (m.n. uitvoerend) 

n Staf

n BOR/I&T

n Werkplaats 

n Eigen

n Inhuur 

n SW

45%

16%

10% 14,5%

14,5%

Verdeling formatie over de afdelingen 2015 

Formatie inclusief intern en extern personeel 2015

14,5%

71%

14,5%

14,5%

In- en uitstroom 

¹ Vanaf januari 2014 trad ook personeel van de gemeente Borne 

in dienst bij Twente Milieu (21 medewerkers).

Twente Milieu heeft zich georiënteerd op het contract 
met haar uitzendpartner Randstad. Het bestaande 
contract is verlengd tot mei 2017.

KwaliTeiT en Milieu
Onze dienstverlening stelt hoge eisen aan mens, milieu 
en organisatie. Voor de organisatie is het belangrijk 
dat haar processen meegroeien met de ontwikkelin-
gen in de samenleving. Twente Milieu streeft immers 
naar een schoon, fris en gezond Twente (Milieu). Door 
Twente Milieu te certificeren, laat de organisatie zien 
dat zij continu werkt aan een veilige en gezonde werk-
plek. Door de goede medewerking en inzet van ieder-
een blijft Twente Milieu voldoen aan de gestelde eisen 
en normen. In 2015 werd door inspectie organisatie 
DEKRA (voorheen KEMA), conform reguliere plan-
ning, een aantal doorlichtingen en audits uitgevoerd:
•	 doorlichting	van	het	gecertificeerde	KAM	ma-

nagementsysteem	(conform	oHsAs	18001).	De	
auditor van deKRa heeft met betrekking tot het 
managementsysteem geen verbeterpunten vast-
gesteld;
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•	 hercertificering	van	het	kwaliteitsmanage-
mentsysteem	(conform	de	norm	iso	9001).	Het	
oude	certificaat	verloopt	per	1	maart	2016.	Er	is	
één verbeterpunt geconstateerd. er zijn corri-
gerende maatregelen uitgevoerd, zodat Twente 
Milieu weer volledig aan deze norm voldoet;

•	 doorlichting	van	het	milieumanagementsysteem.	
er zijn geen afwijkingen geconstateerd;

•	 de	activiteiten	van	de	afdeling	Rioolservices	vol-
doen aan de VCa** norm en er zijn twee verbeter-
punten geconstateerd. Twente Milieu heeft direct 
corrigerende maatregelen genomen die inmiddels 
zijn goedgekeurd door deKRa. 

Project Lean and Green 
Het project ‘lean and green’ heeft tot doel om binnen 
5 jaar 20 procent minder CO2 uit te stoten. Hiertoe 
zijn chauffeurs getraind, logistieke processen verbe-
terd en technische aanpassingen aan het materieel 
uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld verbeteringen door-
gevoerd waardoor iedere gereden kilometer effici-
enter wordt benut. Ook is de beladingsgraad van de 
inzamel- en transportvoertuigen in 2015 weer toege-
nomen. Het project wordt in 2016 geëvalueerd.

Duurzaam materieel
In 2015 werd een aanbesteding uitgeschreven voor 
de vervanging van alle voertuigsoorten binnen ons 
materieel in de komende vier jaar. In de daarbij gefor-
muleerde criteria is veel aandacht besteed aan duur-
zaamheid waaronder brandstofverbruik. 
De afdeling logistieke planning heeft een tactische 
meerjaren planning opgesteld, gebaseerd op de regi-
onale ontwikkelingen en implicaties daarvan voor het 
benodigd materieel. Deze planning geeft richting aan 
het investeringsbeleid voor de soorten en het aantal 
nieuw aan te schaffen materieel.  

100% elektrisch
In 2014 ging een experiment van start met elektrisch 
rijden. Een bestaande en afgeschreven bestelwagen 
is, in nauwe samenwerking met de afdeling autotech-
niek van het ROC Almelo, in 2015 voorzien van een 
volledige elektrische aandrijving. Indien de testen en 
de proefritten goed verlopen zijn er plannen om nog 
een bestelwagen om te bouwen naar elektrische trac-
tie. Daarbij is onder meer de actieradius een belang-
rijk punt van aandacht. 
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Nieuw materieel
in 2015 zijn volgende voertuigen in gebruik genomen:
•	 5	nieuwe	bestelwagens;	merk	Renault	en	Fiat
•	 1	bovenlader	DAF	cF	75	met	Translift	opbouw	en	

HiAb	kraan
•	 1	Elektrische	heftruck;	merk	nissAn
•	 3	zijladers:	DAF	cF	75	met	geesink	opbouw

Dynamisch inzamelen
Ook in 2015 zijn ondergrondse containers geplaatst 
in de regio die digitaal zijn aangesloten op de plan-
ningssoftware van het dynamische inzamel systeem. 
Met dit systeem is het mogelijk om routes op maat 
te plannen voor de inzamelvoertuigen om (bijna) volle 
containers te ledigen.
 
Route Guided System
In 2015 ging de tweede fase van start om software te 
ontwikkelen waarmee het mogelijk is inzamelroutes 
te bepalen in een navigatiesysteem voor het betref-
fende voertuig. Hierdoor kunnen voertuigen en chauf-
feurs op verschillende routes worden ingezet, waarbij 
het niet langer nodig is dat de chauffeur op de hoogte 
is van de plaatselijke situatie. Naar verwachting gaat 
medio 2016 de testfase met een aantal inzamelvoer-
tuigen van start.

LZP (Logistiek Zonder Papier)
Sinds 2011 worden voorbereidingen getroffen om 
formulieren en lijsten digitaal in het voertuig aan te 
leveren en weer te verzenden. Daartoe wordt in de 
voertuigen een Ipad-achtig scherm geplaatst waar-
op niet alleen de dagelijkse route zichtbaar is, maar 
digitale formulieren ook kunnen worden ingevuld en 
verzonden. Deze werkwijze vervangt op den duur het 
handmatig invullen van formulieren.     

aRBO en VeRzuiM
Twente Milieu heeft haar verzuimbeleid goed op orde. 
In 2015 oriënteerde de organisatie zich op een andere 
Arbodienst. Dat heeft geresulteerd in een overeen-
komst voor 2016 met het bedrijf ARGO-advies.

Twente Milieu boekte in 2015, over het gehele jaar 
genomen, goede resultaten op het gebied van ver-
zuim. Het jaar werd afgesloten met een relatief laag 
verzuimpercentage van 5,5% (exclusief zwanger-
schappen). Ter vergelijking: eind 2011 bedroeg het 
verzuimpercentage nog 8,3%. Van de afgelopen tien 
jaren was 2015 het op één na beste jaar ten aanzien 

van verzuimcijfers. Alleen 2009 was een beter jaar 
met een verzuimpercentage van 5,0%. Twente Milieu 
blijft steeds alert op de verzuimcijfers, ook al omdat 
in de laatste drie maanden van 2015 een langzame en 
geringe stijging is te zien. 

OpleidinGen
Twente Milieu steekt veel tijd en energie in het op-
leiden van haar personeel. Daarbij staan persoonlijke 
ontwikkeling en het op peil houden van vakinhoude-
lijke kennis voorop. Het opleidingsplan is begin 2015 
goedgekeurd binnen het directieteam. Vervolgens is 
direct een start gemaakt met het plannen en uitbeste-
den van een aantal opleidingen. In 2015 zijn verschil-
lende herhalingsopleidingen en bijscholingen gevolgd 
op het gebied van:
•	 KcA-medewerker	(Klein	chemisch	Afval)
•	 ADR	(vervoer	gevaarlijke	stoffen)
•	 Rioolservices
•	 plaagdierenbestrijding

Daarnaast startten medewerkers ook met andere op-
leidingen, zoals:
•	 KcA-Depothouder
•	 Hydraulische	graafmachine
•	 HRM
•	 ondernemersdiploma	beroepsgoederenvervoer
•	 Taaltraining

In het kader van de zogenaamde ‘richtlijn vakbekwaam-
heid’ (code 95) bestaat er voor vrachtwagenchauffeurs 
een wettelijke verplichting om de ontwikkelingen in 
hun vakgebied bij te houden. Hierdoor heeft Twente 
Milieu in 2015 een flink aantal opleidingen gepland. 
Een aantal medewerkers heeft één of meerdere oplei-
dingen kunnen volgen, zoals bijvoorbeeld:
•	 Het	nieuwe	rijden
•	 Machinist	autolaadkraan
•	 Fysieke	belasting
•	 omgaan	met	agressie
•	 Training	verkeersveiligheid

Verscheidene medewerkers hebben opleidingen ge-
volgd die passen binnen hun persoonlijke ontwikkel-
plan. Ook heeft een aantal medewerkers individueel 
een start gemaakt met één- of tweejarige opleidingen. 
Nagenoeg alle medewerkers in de uitvoering voldoen 
aan de eisen van de code 95 (Richtlijn vakbekwaam-
heid voor de transportsector). Tevens heeft Twente 
Milieu ingeschreven op een subsidie van de branche 

vanuit het Ministerie van Sociale Zaken waarbij de 
komende jaren 72 medewerkers uit de uitvoering wor-
den opgeleid tot gekwalificeerd medewerker Afval & 
Milieu of medewerker Beheer Openbare Ruimte op 
MBO-2 niveau.

FOCuS Op ViTale MedeweRKeR 

Gezond op pad met TwenteFIT
TwenteFIT is in 2010 gestart vanuit de filosofie om 
collectieve activiteiten op te starten met als doel me-
dewerkers te stimuleren om gezonder te bewegen en 
te eten. In 2015 zijn diverse activiteiten georganiseerd 
voor het personeel van Twente Milieu. In 2015 hebben 
onder andere de volgende activiteiten plaatsgevonden:
•	 Wandelen	in	de	vogezen
•	 Fietsen	in	de	vogezen
•	 Deelname	ambtenarentocht
•	 Deelname	Hel	van	Twente
•	 gert	Jacobs	classic
•	 Deelname	Enschede	Marathon
•	 Workshop	fotografie

Ook in 2015 werden activiteiten in samenwerking met 
de personeelsvereniging gefinancierd. TwenteFIT do-
neerde een bedrag aan de personeelsvereniging zodat 
een activiteit in het klimbos en op de ijsbaan plaats 
kon vinden.

TwenteFIT kende in het jaar 2015 naast collectieve 
activiteiten een toename van de individuele inter-
venties met het oog op duurzame inzetbaarheid. Ook 
de werkgeversbranche heeft hierin een rol gespeeld. 
In 2015 verliet de adviseur gezondheidsmanagement 
Twente Milieu. De vacature is intussen per 1 februari 
2016 ingevuld door Marieke Nijhuis.

Coachingsprogramma
De branchevereniging WENb stelde in 2015 voor drie 
medewerkers een individueel coachingsprogramma 
‘het nieuwe gezonde werken’ beschikbaar. Voor deze 
drie plekken meldden zich 12 mensen aan. Op grond 
van een intakegesprek met de coach, werden mede-
werkers geselecteerd. Het programma werd als zeer 
prettig en zinvol ervaren. 

Fietsplan
In 2015 is het fietsplan en de bedrijfsfitness blijven 
bestaan ondanks de werkkostenregeling. Medewer-
kers hebben hier positief op gereageerd. Twente  
Milieu heeft de werkkostenregeling op een ordentelij-
ke en fiscaal verantwoorde manier geïmplementeerd 
in 2015. De organisatie is erin geslaagd het fietsplan 
om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen te 
handhaven.
Twente Milieu houdt ook de komende jaren de focus 
op een vitale en breed inzetbare medewerker. Met de 
inzet van een aantal TwenteFIT activiteiten bij (drei-
gend) verzuim, voert Twente Milieu een actief ver-
zuimbeleid. Als zich klachten voordoen, kan Twente 
Milieu sneller schakelen dan voorheen. De bewust-
wording van de eigen verantwoordelijkheid van me-
dewerkers zal het komende jaar meer centraal komen 
te staan. 

VaCaTuReS
De werving en selectie voor diverse functies in 2015 is 
geslaagd te noemen. Er was een ruim aanbod van solli-
citanten door de economische crisis. Twente Milieu wil 
een adequaat instroombeleid voeren omdat de zoge-
naamde babyboomgeneratie vanaf 2015 voor een groot 
deel uittreedt. Tevens geeft Twente Milieu op een ade-
quate wijze vorm aan het beleid ter bevordering van 
Duurzame Inzetbaarheid. Activiteiten met TwenteFIT 
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en de zogenaamde organisatiebrede Vlootschouw die 
in 2015 van start ging met de werkplaats, zijn hiervan 
goede voorbeelden. 

aRBeidSVOORwaaRden
Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversver-
eniging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de 
cao Afval & Milieu Services. De huidige cao kent een 
looptijd tot januari 2016. Daarnaast hanteert Twente 
Milieu ook een Bedrijf Eigen Regeling (BER). Deze re-
geling bevat aanvullende afspraken rondom bijvoor-
beeld arbeidsvoorwaarden. Deze regeling is geïnte-
greerd in het Handboek P&O. 

vERTRouWEns-	En	KlAcHTEncoMMissiE	
Twente Milieu kent een vertrouwenscommissie en 
een klachtencommissie. De vertrouwenscommissie 
bestaat uit een voorzitter, een extern vertrouwens-
persoon (desgevraagd) en twee interne medewerkers. 
In 2015 is er geen vertrouwenskwestie behandeld. De 
vertrouwenscommissie is als volgt samengesteld:
•	 een	onafhankelijk	voorzitter,	Mr.	bertil	Morsink;
•	 een	vertegenwoordiger	namens	de	werkgever	

(Wilma	verhoef,	Hoofd	Financiële	Administratie	
Twente Milieu);

•	 een	vertegenwoordiger	namens	de	werknemers	
(peter Overgoor, salarisadministrateur Twente 
Milieu).

In 2015 zijn geen klachten gemeld bij de klachtencom-
missie. Twente Milieu kent een protocol ten aanzien 
van inkomende klachten. Deze is vastgesteld door het 
managementteam en de ondernemingsraad (OR). In 
2012 is er een commissie geïnstalleerd bestaande uit:
•	 een	extern	deskundige/onafhankelijk	voorzitter	

(Mw.	Henriette	penning);
•	 een	vertegenwoordiger	namens	de	werkgever	

(albert Flonk, assistent controller Twente Milieu); 
•	 een	vertegenwoordiger	namens	de	werknemers	

(eddie van Raamsdonk, OR Twente Milieu).

Tenslotte kent Twente Milieu een medewerker ‘ver-
trouwenspersoon’. Deze functionaris behandelde in 
2015 een drietal kwesties van individuele medewer-
kers. Twee medewerkers konden verder worden ge-
holpen. Eén medewerker is doorgestuurd omdat de 
vertrouwenspersoon geen adequate rol kon vervullen 
voor deze medewerker. 

 

De ambtelijk secretaris is ondersteunend aan de OR 
en is geen gekozen lid. Daarmee heeft de ambtelijk 
secretaris geen stemrecht.

Naast de uitvoering van de eigen reguliere werkzaam-
heden en overlegstructuur, was de OR in 2015 actief 
betrokken in verschillende commissies en werkgroe-
pen en bij diverse activiteiten (o.a. conform de Wet op 
de Ondernemingsraden). In samenvatting:
•	 ontwikkelingen	eigen	bedrijfsorganisatie;	
•	 betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	een	nieuwe	

strategische visie die Twente Milieu in 2016 voor 
de toekomst gereed wil hebben.

•	 voordracht	kandidaat	voor	de	Raad	van	commis-
sarissen (RvC), conform statuten. Met algemene 
instemming van de overigen leden van de RvC,  
en de aandeelhouders, is dit Marike Bezema uit 

 de lutte geworden.
•	 Advisering	inzake	werving	en	selectie	nieuwe	

directeur. interim directeur Theo lemmen werd in 
2015 opgevolgd door lisette Bosch. Ook in dit pro-
ces heeft de OR haar (adviserende) rol gespeeld.

•	 overlegvergaderingen	met	de	directeur	en/of	met	
leden van de de RvC. de relatie met de RvC is door 
een intensiever contact verder verbeterd. 
 

•	 conform	de	Wet	op	de	ondernemingsraden:
- uitwerking van de werkkostenregeling;
- de begroting 2015 en de jaarrekening 2014;
- ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid  

(art. 27);
- de jaarlijkse toelichting van derden op verslagen 

van klachten- en vertrouwenscommissie;
- instemmingaanvraag tijd-voor-tijdregeling 

(art.27);
- de afschaffing van de ploegendienst in Borne;
- instemmingaanvraag keuze en voorwaarden 

ARBO-dienst (art.27);
- strategieontwikkeling: het Strategisch Beleidsplan 

2016-2019 (art.23);
- informatie over de gevolgen van de nieuwe wet 

Werk en Zekerheid (art.23);
- tijd-voor-tijd-regeling (art.27);
- instemmingaanvraag digitale personeelsdossiers 

(art.27);
- regeling privégebruik materieel Twente Milieu 

(art.27);
- het opleidingsplan 2015 (art.27);
- de rapportage volgens de Wet Harrewijn (belo-

ningsverhoudingen organisatie);
- een instemmingaanvraag ”Beleid rondom 

indienstneming familieleden van medewerkers”, 
deze aanvraag is na overleg ingetrokken.

Ondernemingsraad

De OR hecht aan goede informatievoorziening aan haar achterban, de medewerkers  

van Twente Milieu en wil zichtbaar en goed bereikbaar zijn voor hen. Daar zal de OR ook in 

2016 aan blijven werken. 

Samenstelling OR in 2015 Werklocatie

Tjacco Drenthen (voorzitter) Hengelo

Eddie van Raamsdonk (plvv. voorzitter) Enschede (abp-west)

Jeroen Dijkstra (secretaris binnen d.b.) Enschede

Mario Lemke Oldenzaal

Rob Kersten Hengelo

Erik van den Bovenkamp Enschede (werkplaats)

Marco Hopster Almelo

Bas Assink Enschede

Cees Schlosser  Enschede (werkplaats)

Chris Bodewes (ambtelijk secretaris)  
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In vergaderingen in februari, april en juni zijn verschil-
lende onderwerpen besproken, waarbij de meerjaren-
begroting, de benoeming van een nieuwe accountant, 
het financiële jaarverslag 2014, de planning en con-
trol-cyclus en de kwartaal- en maandrapportages de 
belangrijkste onderwerpen waren.

Daarnaast hield de RvC een strategie-tweedaagse 
in oktober. Tijdens die tweedaagse is met de nieuwe  
directeur en de andere leden directieteam gesproken 
over de toekomst en strategie van de organisatie.  
Tevens is uitgebreid gesproken met de ondernemings-
raad en is ook met hen gekeken naar het strategisch 
meerjarenbeleid. 

Gedurende het jaar heeft de voorzitter regelmatig bi-
lateraal overleg gehad met de directeur.

diReCTeuR
2015 is voor de RvC ook het jaar geweest waarin de 
werving van de nieuwe directeur plaats had. De RvC 
heeft er voor gekozen om hierbij samen op te trekken 
met de aandeelhouders. Ook de ondernemingsraad 
heeft een rol gehad in het proces van werving en se-
lectie. 

Twente Milieu is in de eerste helft van 2015 bestuurd 
door de heer Theo Lemmen. Per 7 september 2015 
is hij opgevolgd door de nieuw benoemde directeur 
mevrouw Lisette Bosch. De leden van de RvC spreken 
hun dank uit voor de succesvolle herstructurering van 
onze organisatie waaraan de heer Lemmen leiding 
heeft gegeven. Daarmee is een goed fundament met 
betrekking tot de bedrijfsvoering gelegd voor de ko-
mende jaren.

Door mevrouw Bosch is de uitwerking van de meerja-
ren strategie voor de jaren 2016 -2019 voortvarend ter 
hand genomen. Dit heeft geresulteerd in een inmid-
dels gedragen visie waaraan naar verwachting onze 
aandeelhouders in 2016 hun goedkeuring geven.

FinanCieel
Het jaar 2015 is opnieuw een succesvol jaar geweest. 
In dit boekjaar is (gezien het resultaat van 2014 en 
onze solvabiliteit) voor het eerst een dividenduitke-
ring aan onze aandeelhouders gedaan. Tevens is in dit 
boekjaar een structurele prijsdaling van 2% doorge-
voerd. Deze prijsdaling heeft gezien ons positieve re-
sultaat van 2015 ook een vervolg gekregen voor 2016. 
De doelstelling blijft om de tarieven, op basis van het 
met haar opdrachtgevers afgesproken “kostprijs plus 
systeem”, laag te houden. Twente Milieu probeert 
haar resultaat te verbeteren door de efficiency te ver-
hogen en de kosten te beheersen en daar waar moge-
lijk te verlagen.

Mogelijke voordelige resultaten in de toekomst kun-
nen, afhankelijk van de investeringsbehoeften en 
financieringsmogelijkheden van onze organisatie, in 
overleg met het bestuur en aandeelhouders opnieuw 
leiden tot een winstuitkering.

zelFReFleCTie
Ook dit jaar is opnieuw aandacht besteed aan het 
functioneren van de leden van de RvC op basis van de 
door de voorzitter gehouden interviews. Daarnaast 
zijn de taken herverdeeld met het aantreden van 
mevrouw Bezema en zoals uit de lijst van personalia 
blijkt. 

TOeKOMSTViSie 
Door de nieuwe directeur, mevrouw Bosch is veel tijd 
besteed aan het opstellen en het uitwerken van een 
degelijke en gedragen toekomstvisie en strategie van 
Twente Milieu. 

De leden van de RvC zien de verdere uitwerking van 
deze strategie met vertrouwen tegemoet.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) kwam in 2015 vier keer bijeen en daarnaast nog twee 

maal met de aandeelhouders in de AvA. Daarnaast heeft de RvC op informele wijze bijeen-

komsten gehouden waarin lopende zaken werden besproken. 

Mevrouw S. (Selvi) Ayranci (Vice-voorzitter en lid van Remuneratie commissie) 
Benoemd op: 1 april 2012
Zittingstermijn: tot 1 april 2016 (eerste termijn)
Profiel: geboren in 1972, Hoofd Project Professionals IT Solutions Office ABN AMRO
Nevenfuncties: Lid Programmaraad Trendbureau Overijssel 

Mevrouw M.F. Bezema (Lid van Audit commissie)
Benoemd op: 1 juli 2015
Zittingstermijn: tot 1 juli 2019 (eerste termijn)
Profiel: geboren in 1976, adviseur BMC
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland

De heer W. (Bert) Meulman (Voorzitter)
Benoemd op: 16 november 2011
Zittingstermijn: tot 16 november 2019 (tweede termijn)
Profiel: geboren in 1946, 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 stichting met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de 
relatie van voeding en kanker, Voorzitter RvC van de terminal Coevorden –Emmen –  
Hardenberg, Voorzitter stichting die zich ten doel stelt kinderen die een moeilijke toe-
komst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol perspectief te bieden. 

De heer W. (Wil) van Leijsen (Lid van Remuneratie commissie)
Benoemd op: 9 november 2012
Zittingstermijn: tot 9 november 2016 (eerste termijn)
Profiel: geboren in 1960, directeur Saver NV te Roosendaal, een overheids-   
gedomineerd afvalinzamel- en reinigingsbedrijf
Nevenfuncties: Bestuurder stichting de Kringloper, Ledenraadslid Rabobank Zuidwest- 
Brabant, Vice-voorzitter EVO regiobestuur Noord Brabant, Penningmeester Logistiek Plat-
form Roosendaal, Secretaris/Penningmeester Stichting Starters Centrum Roosendaal.

De heer D. (Nico) Schiphorst (Lid van Audit-commissie)
Benoemd op: 1 oktober 2008
Zittingstermijn: tot 1 oktober 2016 (tweede termijn)
Profiel: geboren in 1945, oud-directeur Cogas Energie
Nevenfuncties: Voorzitter RvC Vredehof, Lid van de fractie Bedrijven van het water-
schap Vechtstromen, Lid AB Waterschap Regge en Dinkel, Voorzitter Bio-energiecluster 
Oost-Nederland.

De Raad van Commissarissen is per ultimo 2015 als volgt samengesteld: 
pROFiel Van de Raad Van COMMiSSaRiSSen



2928

Governance Code

Uitgangspunten zijn:
•	 Rekening	houden	met	belangen	van	de	onderne-

ming, inclusief de voor de onderneming relevante 
maatschappelijke aspecten.

•	 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 2015 een ri-
sicobeheersing-systeem en 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 an-
dere de volgende punten:
a. de realisatie van de doelstellingen van de  

vennootschap.
b. de strategie en risico’s verbonden aan de onder-

nemingsactiviteiten.
c. de opzet en werking van de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen.
d.	 Het	financieel	verslaggevingsproces.
e. de naleving van wet- en regelgeving.
f. de verhouding met de aandeelhouders.
g. de voor de onderneming relevante maatschappe-

lijke aspecten van het ondernemen.

Voor de uitoefening van deze bovenstaande taken is 
het essentieel dat de leden van de RvC over alle rele-
vante informatie kunnen beschikken en kunnen ver-
langen 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 2015 op voldoende 
wijze gebeurd. 

TOepaSSinG Binnen TwenTe Milieu 
De corporate governance code is medio 2011 binnen de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders in princi-
pe vastgesteld, met een voorbehoud van twee nog uit 
te werken actiepunten. Deze vaststelling is echter niet 
expliciet gebeurd. Met de toetreding van de gemeente 
Borne zijn in de nieuwe statuten wel afspraken vast-
gelegd over de toepassing van de 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 GOVeRnanCe COde
Ten aanzien van de governance code dienen de vol-
gende afwijkingen ten aanzien van de code te worden 
vermeld:

II.2.12  Remuneratierapport: om privacy redenen wordt 
geen opgave gedaan van de beloning van de bestuur-
der(s). De AvA heeft wel duidelijke beleidslijnen vast-
gesteld over de beloning van het bestuur. Aan dit vast-
gestelde beleid wordt door de RvC uitvoering gegeven.

V.3.3  De functie van interne auditor ontbreekt binnen 
Twente Milieu. De RvC zal mogelijk in 2016 deze inter-
ne functie heroverwegen. Echter de verwachting is dat 
deze functie voorlopig nog niet zal worden ingevuld.

In het kader van deze governance code hebben het bestuur en de RvC een integrale verant-

woordelijkheid voor de afweging van belangen en het nemen van beslissingen die door-

gaans gericht zijn op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de vennootschap 

naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
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Financieel

In 2015 is een positief resultaat behaald van € 376.000. Op grond van de begroting 2015 

werd, op basis van de zogenaamde “kostprijs plus” afspraken met de aandeelhoudende 

gemeenten, een beperkt overschot van € 40.000 verwacht. Het hogere positieve resultaat 

komt voort uit incidentele baten. Deze baten werden gerealiseerd door omzetverbeteringen 

uit extra inzet winterdiensten en extra werkzaamheden als gevolg van gewijzigde inzamel-

methoden in 2015.

KeRnCijFeRS

OMzeT OnTwiKKelinGen
De totale omzet in 2015 daalde met ca. € 1,2 miljoen. 
Dat is voor een belangrijk deel te verklaren omdat:
•	 Twente	Milieu	een	tariefdaling	van	2%	doorvoerde	

in 2015;
•	 werd	bezuinigd	op	sommige	boR-diensten;
•	 de	bedrijfsafvalactiviteiten	eind	2014	verkocht	zijn	

aan Remondis. 

In totaal daalde de omzet in 2015 met 3,5% ten op-
zichte van 2014. Een deel van de omzetdaling werd 
gecompenseerd door extra activiteiten bij de winter-
diensten (BOR), bij de werkplaatsen en als gevolg van 
gewijzigde inzamelmethodes KVM. Deze extra activi-
teiten zorgden voor een extra bijdrage aan de bruto-
marge in 2015. 

De kostprijs van uitbesteed werk en externe kosten is 
in 2015 met bijna 11% afgenomen. Besparingen op de 
kostprijs worden veroorzaakt door lagere kosten riool-

beheer Borne, lagere afvalverwerkingskosten bedrijfs-
afval (verkoop aan Remondis 2014) en lagere uitgaven 
voor communicatiekosten KVM. In totaal zijn deze kos-
ten zijn € 0,425 miljoen lager dan in 2014. De bruto-
marge is hierdoor toegenomen van met 0,9% van 88,2 
naar 89,1%. 

laSTen
De personeelskosten daalden in 2015 en bedroegen  
€ 18,4 miljoen. In 2014 bedroegen deze € 18,95 miljoen.  
Deze daling wordt veroorzaakt door:
•	 lagere	personele	bezetting.	De	formatie	daalde	

van 348 FTe naar 342 FTe;
•	 lagere	pensioenkosten	en	sociale	premies	door	

premiedalingen;
•	 minder	uren	flexpersoneel	maar	hogere	kosten	

door tariefstijgingen bij uitzendkrachten.
In totaal zijn de personeelskosten per FTE met 1,25% 
gedaald in 2015.

Omschrijving grondslag 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Ingezameld afval totaal x 1000 kg  212.294   225.523   205.300   202.600   222.643   220.774 

Aantal aansluitingen   191.115   184.729   175.455   173.611   172.885   172.930 

Afval per aansluiting x 1000 kg  1,09   1,22   1,17   1,17   1,29   1,28 

Ziekteverzuim % FTE  5,5   5,6   6,4   7,3   8,3   6,5 

Bruto marge x € 1000  28.914   29.653   26.653   25.463   24.467   24.912 

Bedrijfsresultaat x € 1000  588   930   360   1.082   1.049   1.995 

Netto resultaat x € 1000  376   689   110   792   701   1.630 

Balanstotaal x € 1000  24.333   23.929   22.558   23.404   22.947   22.893 

Eigen vermogen x € 1000  8.473   8.697   7.967   7.856   7.064   6.363 

Solvabiliteit % 34,8% 36,3% 35,3% 33,6% 30,8% 27,8%
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Bij de overige bedrijfskosten zijn, ondanks de uitge-
stelde investeringen in 2014 en 2015, de materieelkos-
ten nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. Hoewel 
de kosten van inhuur van tractiemiddelen beduidend 
hoger zijn dan in 2014, kon deze overschrijding wor-
den gecompenseerd door lagere brandstofkosten als 
gevolg van de lage brandstofprijzen. Met de investe-
ringen van nieuw materieel is inmiddels een inhaalslag 
gepleegd. In de laatste maanden van 2015 zijn diverse 
voertuigen besteld. In totaal zijn 15 nieuwe voertuigen 
besteld met een investeringsbedrag van bijna € 2,5 
miljoen. Daarmee is het wagenpark opnieuw op orde 
en kon tevens worden ingespeeld op de gewenste en 
laatste technologische ontwikkelingen.
De huisvestingskosten namen in 2015 met 6,5 %  
(€ 80.000) toe ten opzichte van 2014 door hogere 
huren en hogere energielasten. Bij de relatiekosten is 
eveneens sprake van een toename van de lasten. Deze 
kosten zijn 55k hoger dan in 2015. De stijging wordt 
verklaard door extra en incidentele communicatiekos-
ten van projecten die in 2015 zijn gestart en die door 
zullen lopen in 2016.
Tenslotte zijn de algemene kosten gedaald. Deze 
daling is het gevolg van lagere kosten van automa-
tiseringscontracten en licenties (ruim 40K lager). 
Daarnaast zijn de kosten voor dubieuze debiteuren 
beduidend lager dan in 2014. 

ReSulTaaT
Het resultaat in 2015 komt uit op € 0,376 miljoen te-
gen € 0,689 miljoen in 2014. De nettowinstmarge is 
hierdoor met 0,9% afgenomen van 2,1% naar 1,2% van 
de omzet. De solvabiliteit daalt hierdoor van 36,3% 
naar 34,8%. 

inFORMaTieVOORzieninG
In 2015 is veel aandacht en tijd besteed aan de interne 
informatievoorziening en het vergroten van de trans-
parantie naar onze deelnemende gemeenten en op-
drachtgevers:
•	 Er	is	een	verbeterde	planning	en	control	cyclus	

uitgewerkt op basis waarvan maandelijks aan 
het management en andere stakeholders wordt 
gerapporteerd. deze rapportages zijn doorlopend 
in ontwikkeling geweest.

•	 processen	en	de	daarop	aangesloten	informatie-	
en transactiesystemen zijn geoptimaliseerd. deze 
optimalisatie krijgt in 2016 verder zijn beslag door 
de ingebruikname van een centraal planningssys-
teem en lzp (logistiek zonder papier).

•	 Er	is	een	verbetertraject	voor	stuurinformatie	
en Kpi’s gestart. de resultaten zullen in 2016 
beschikbaar komen en de basis vormen voor een 
verbeterd kostprijssysteem. dit kostprijssysteem 
zal vervolgens in 2016 samen met de gemeenten 
worden uitgewerkt.

RiSiCOManaGeMenT
Risicomanagement is bij Twente Milieu integraal on-
derdeel van het strategisch beleid en de dagelijkse 
manier van werken. Dankzij een goed inzicht in de ri-
sico’s en het centraal vastleggen hiervan binnen KAM, 
kan de directie en het operationeel management de 
juiste beheersmaatregelen kiezen en implementeren.
Het doel van risicomanagement is de belangrijkste 
risico’s van de onderneming zo goed mogelijk te be-
heersen. Daarnaast moet risicomanagement bijdra-
gen aan een betrouwbare realisatie van operationele 
en financiële doelstellingen en naleving van wet- en 
regelgeving waarborgen.

Periodiek evalueren directie en operationeel manage-
ment het risicomanagementbeleid en worden uitge-
zette acties geëvalueerd en daar waar nodig verder 
geoptimaliseerd.
Bij het vaststellen en realiseren van operationele en 
financiële doelstellingen wordt voortdurend rekening 
gehouden met de belangen van aandeelhouders, op-
drachtgevers, werknemers en leveranciers. Verder 
wordt gestreefd naar balans tussen risico’s enerzijds 
en korte en lange termijn doelstellingen anderzijds.

vERWAcHTingEn	2016
De begroting 2016 is eind 2015 in de AvA vastgesteld. 
De totstandkoming van de begroting was een inten-
sief en leerzaam proces binnen ons bedrijf en is in 
nauw overleg met de direct betrokken medewerkers 
en leidinggevenden uitgevoerd. Daarmee is een soli-
de basis gelegd voor de komende jaren met als doel 
om meer planmatig met begrotingsdoelstellingen om 
te gaan. De verwachting en ontwikkelingen van onze 
activiteiten bij onze gemeenten zijn vastgelegd in 
DVO’s (DienstVerleningsOvereenkomsten). Op basis 
van DVO’s zijn de inschattingen van omzet en kosten 
in de deelbegrotingen van onze bedrijfsonderdelen 
nader uitgewerkt. Op basis van de werkelijke uitkom-
sten in de eerste maanden van 2016, kan worden ge-
steld dat deze inschattingen en doelstellingen reëel 
zijn. Naar verwachting zal het begrote resultaat van  
€ 100.000 worden behaald.



3534

Colofon

Jaarverslag 2015
Twente Milieu

Tekst en redactie
Twente Milieu

Fotografie
Leonie te Vaarhorst

Vormgeving
GO Graafisch Ontwerp, Zwolle

© Twente Milieu 2016



36


