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Veur’n schier, gezoond en fris Twente

Dagelijks staan onze 400 medewerkers klaar veur’n schier, gezoond en fris Twente. Een mooie en 

eervolle taak die we namens onze aandeelhoudende gemeenten in Twente mogen uitvoeren. Het is 

goed en belangrijk om elkaar te informeren over de gang van zaken binnen Twente Milieu. Dat doen 

we graag door onder andere dit jaarverslag.

We kijken terug op een gezond en goed 2019 

Dit betreft niet alleen onze financiële situatie, 

maar is ook vooral te zien in de uitkomsten van de 

medewerker- en klantonderzoeken. We zien deze 

positieve feedback als aanmoediging om vooral op 

het ingeslagen pad door te gaan. Zaken die anders 

of beter kunnen, hebben én houden onze volle 

aandacht.

Afvalloos Twente

Op weg naar een afvalloze maatschappij in 2030 

met nog 50 kg restafval per inwoner per jaar, is onze 

kerntaak in Twente. De in 2019 met 8% afgenomen 

hoeveelheid restafval per inwoner is wederom 

een bevestiging dat we ‘op de goede weg’ zijn. Om 

onze doelstelling in 2030 te bereiken, moeten we 

dus naar 50 kg restafval per inwoner. Een opgave 

waar we met elkaar voor staan en voor gaan! 

Twente Milieu heeft mede om deze doelstelling te 

bereiken, diverse initiatieven ontwikkeld om de 

afvalscheiding, de kwaliteit van de afvalstromen 

en de ‘verwaarding’ van de diverse afvalstromen te 

bevorderen. 

Buurtonderhoud

Ook op het gebied van het onderhouden 

van de openbare ruimte heeft Twente Milieu 

een belangrijke rol. Dit betreft onder andere 

het onderhoud van het openbare groen, de 

bestrijding van de eikenprocessierups en de 

gladheidsbestrijding. 

In dit jaarverslag een opsomming van onze 

activiteiten in 2019. Met een hoofdrol voor onze 

medewerkers die elke dag met passie en plezier hun 

werk uitvoeren. Daar kunnen we met elkaar dus 

trots op zijn!

Ik wens u veel leesplezier.

Charles Vinke

Directeur-bestuurder
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Samen met en voor onze 
gemeenten en stakeholders1.
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Twente Milieu is de samenwerkingspartner voor gemeenten, voor de producten die zij van 

ons afnemen. We zijn het aanspreekpunt voor ambtenaren en bestuurders op het gebied 

van afval- en buurtonderhoudvraagstukken. Ons takenpakket sluit aan bij de behoeften 

en wensen van de opdrachtgevers, gericht op kwaliteit, efficiency en service. 

Naast de verbinding met gemeenten, nemen we ook actief deel aan netwerken, 

partnerschappen en samenwerkingsverbanden in de (afval)keten. We zetten daarbij in op 

sterke en stabiele relaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Uitgangspunt daarbij is 

dat we er zijn voor onze opdrachtgevers en onze kennis actief delen. 

Samen met en voor onze 
gemeenten en stakeholders

Als regionale organisatie is Twente Milieu hét aanspreekpunt voor gemeenten 

en haar inwoners op het gebied van de leefomgeving. Zichtbaar in wijken en 

buurten, herkenbaar tijdens het werk en in verbinding met andere organisaties 

en bedrijven die actief zijn en bijdragen aan onze missie en visie. We werken 

aan een schone, gezonde en frisse leefomgeving en gaan aan de slag met 

lokale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. 

1.1 Afvalbeleid en inzameling in onze gemeenten

1

Op het gebied van afvalinzameling hebben ook in 2019 gemeenten zowel pro-actief 

als reactief adviezen ontvangen om hun dienstverlening in het kader van de wettelijke 

verplichting van inzameling van huishoudelijk afval verder te verbeteren. Zowel in de 

voorbereidende fase voor politieke besluitvorming als na besluitvorming stonden de 

adviseurs van de afdeling Strategie & Beleid de gemeenten bij om te komen tot soepele 

in- en uitvoering van beleid. Het is mooi om te zien dat alle gemeenten vorm geven aan de 

Twentse visie ‘Afvalloos Twente’ uit 2013 en beleidsmaatregelen nemen om het restafval 

te verminderen. Frequentieverlaging van de inzameling van restafval en invoering 

van diftar zijn hierbij belangrijke en effectieve instrumenten gebleken. Door dit op 

vergelijkbare wijze te doen binnen de verschillende gemeenten heeft Twente Milieu dit op 

een efficiënte manier kunnen inpassen in zijn bedrijfsvoering. 

In 2019 hebben we weer mooie en duurzame stappen gezet op weg naar een afvalloos 

Twente. We zijn gestart met diverse projecten en hebben mooie programma’s tot een 

einde gebracht. De meeste in nauwe samenwerking met onze gemeenten.
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Start inzameling afval Haaksbergen

In 2019 zijn wij gestart met het huishoudelijk afval op te 

halen bij de inwoners van de gemeente Haaksbergen. Er 

is gewerkt aan planning en materieel, de klantenservice 

is ingericht om inwoners te woord te staan en de afdeling 

Communicatie zorgde voor het helder en tijdig informeren 

van alle inwoners. Doordat Twente Milieu ook al in zeven 

andere Twentse gemeenten het afval inzamelt, maakten 

we gebruik van die ervaring en van de reeds aanwezige 

kennis. Op die manier konden we onder andere de routes in 

Haaksbergen verder optimaliseren.

Voorbereidingen invoering diftar in Borne

Dinsdagavond 7 mei 2019 stemde de gemeenteraad 

van Borne in met de invoering van diftar per 1 januari 

2020. Dit met het doel om het aantal kilo’s restafval 

te verlagen naar 120 kg in 2020. Twente Milieu heeft 

vervolgens in samenwerking met de gemeente Borne 

gewerkt aan de voorbereidingen om Borne ‘klaar’ te maken 

voor invoering van diftar. In dit project zijn alle gft- en 

restafvalcontainers vervangen en geschikt gemaakt voor 

het type opnamesysteem op onze inzamelvoertuigen. De 

oude containers zijn vervangen door containers die gemaakt 

zijn van hergebruikt plastic. De oude containers zijn niet 

vernietigd, maar worden gerecycled.  

Ook controleerde Twente Milieu in 2019 de gft-containers 

van zowel laagbouw- als hoogbouwhuishoudens op 

vervuiling. Het overgrote deel van de gecontroleerde 

containers kon rekenen op een containerhanger met een 

dikke pluim. De containers waarin vervuiling werd 

aangetroffen, bijvoorbeeld door restafval, werden niet 

geleegd.

Keuzevrijheid staat in Enschede centraal

De gemeente Enschede heeft hoge ambities op het gebied 

van afval scheiden. Als onderdeel van de regio Twente 

hebben zij zich gecommitteerd aan de regionale missie om 

in 2030 maximaal 50 kg fijn restafval per inwoner te hebben. 

Een heldere stip op de horizon waar de gemeente ook in het 

komende jaar grootse stappen in gaat zetten. Daarbij is niet 

alleen het milieu het uitgangspunt, ook keuzevrijheid en 

service staan hoog op de prioriteitenlijst. Concreet betekent 

dit dat er vanaf 2021 ook bij hoogbouwhuishoudens

groente- fruit- en etensresten ingezameld worden via 

verzamelcontainers. Voor inwoners van laagbouw wordt 

het keuzemodel ingevoerd. Een model waarbij inwoners zelf 

kiezen welk afval zij thuis willen laten ophalen en welk afval 

ze willen wegbrengen. In 2019 zijn de voorstellen voorbereid 

en is het besluit door de gemeenteraad genomen. Dit 

jaar staan we voor de uitdaging deze mooie projecten 

gezamenlijk te implementeren en tot uitvoering te brengen.

Frequentieverlaging restafval Oldenzaal

Sinds de invoering van diftar in 2017 is de hoeveelheid 

restafval die huis aan huis wordt opgehaald met 

minicontainers in Oldenzaal flink gedaald. Huishoudens 

zetten hun minicontainer nog maar ongeveer 9 keer per 

jaar aan straat, terwijl ze tweewekelijks en dus 26 keer per 

jaar de mogelijkheid hebben. Reden voor de gemeente 

Oldenzaal om de frequentie te verlagen naar vierwekelijks 

en dus 13 keer per jaar vanaf 2020. Hiervoor heeft Twente 

Milieu nieuwe routes gebouwd en communicatie richting 

de inwoners verzorgd. Deze nieuwe wijze van inzamelen 

heeft de inzamelkosten voor de gemeente Oldenzaal flink 

verlaagd, zonder direct afbreuk te doen aan de service 

richting inwoners.
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Verminderen illegale bijplaatsingen

In 2019 is veel inzet gepleegd om bijplaatsingen 

bij verzamelcontainers en milieupleintjes te 

verminderen. In diverse gemeentes zijn projecten 

opgestart. Zo werden er bijvoorbeeld bloementuintjes 

geplaatst, stickers op containers aangebracht 

waar het afvalbrengpunt zich bevindt, en zijn er op 

verschillende plaatsen palen met cameratoezicht 

geplaatst. De meeste van deze interventies zijn in 

nauwe samenwerking met gedragspsychologen 

ontwikkeld.

De afdeling Buurtonderhoud van Twente Milieu is 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte voor de gemeente Borne 

en Haaksbergen. Voor het uitvoeren van deze 

taken zijn de hierbij betrokken medewerkers en 

de bijbehorende budgetten middels opdrachten 

of dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) 

overgedragen aan Twente Milieu. Voor de overige 

aandeelhoudende gemeenten verschillen de taken 

sterk per gemeente. Voor iedere aandeelhoudende 

gemeente voeren wij één of meerdere taken uit. Wij 

voeren onder meer de volgende diensten uit: 

 Gladheidbestrijding 

 Onderhoud riolering 

 Onderhoud van het openbaar groen

 Plaagdierbeheersing 

 Beheer en onderhoud begraafplaatsen 

 Onderhoud van (straat)meubilair

 Onderhoud van bruggen en tunnels 

 Onderhoud speelondergronden 

 Onderhoud van wegen

 Onderhoud van watergangen en sloten

 Marktreiniging, Parkeerbeheer 

 Calamiteitendienst

Naast het beheren van de buitenruimte valt 

de afdeling werkplaats onder de afdeling 

Buurtonderhoud. Deze afdeling ontwikkelt zich 

steeds meer naar een afdeling voor het onderhouden 

van het kernmaterieel van Twente Milieu en de 

aandeelhoudende gemeenten.

1.2  Activiteiten Buurtonderhoud

Voor een schoon riool 

Twente Milieu voert in alle aandeelhoudende 

gemeenten de reiniging en het onderhoud uit van 

het rioolstelsel. Daaronder vallen in totaal 200.000 

kolken in de aandeelhoudende gemeenten, maar 

ook de hoofdgemalen en drukrioolgemalen in Borne, 

Haaksbergen en Hof van Twente. Deze diensten vallen 

onder de afdeling Rioolservice van Twente Milieu. Om 

nog efficiënter te kunnen werken, leidt Twente Milieu 

medewerkers op voor dit specialistische werk, maar 

ook is hiervoor in de afgelopen jaren een aantal nieuwe 

en duurzame voertuigen aangeschaft. Allereerst een 

inspectiebus die voorzien is van een digitaal beeld dat 

tot vier keer scherper de staat van het riool weergeeft. 

Ook is er geïnvesteerd in een milieuvriendelijk 

reinigingsvoertuig, dat recycling van water mogelijk 

maakt. Het water dat opgezogen wordt uit het riool, 

wordt gezuiverd in de machine en weer gebruikt voor 

het reinigen van riolen. Hiermee reduceren we de 

hoeveelheid water die jaarlijks voor de reiniging wordt 

getankt. Tot slot zijn de voertuigen voorzien van de 

nieuwste, duurzame motoren (Euro 6).

“Het water dat opgezogen wordt uit 

het riool, wordt gezuiverd in de 

machine en weer gebruikt voor het 

reinigen van riolen.”
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Naast het zuigen van kolken in alle aandeelhoudende 

gemeenten, voerde Twente Milieu in 2019 in Borne, 

Haaksbergen en Hof van Twente de reiniging en 

inspectie van hoofdgemalen en drukrioolgemalen uit. 

In 2019 deed Twente Milieu dit voor het eerst voor 

de gemeente Hof van Twente. Nog tot 2022 wordt 

de reiniging en inspectie van gemalen door Twente 

Milieu in Hof van Twente jaarlijks uitgebreid. In de 

afgelopen jaren trof Twente Milieu voorbereidingen 

voor een centrale organisatie, van waaruit Borne, 

Haaksbergen en Hof van Twente worden bediend. 

Door de centrale bediening van Borne, Haaksbergen 

en Hof van Twente worden mankracht en materieel 

efficiënter ingezet. 

Ook is het streven om ondanks de verschillen van de 

gemeenten te komen tot een uniforme werkwijze om 

de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk 

uit te voeren. Met de kennis van onze opdrachtgevers 

en de gebiedskennis van onze monteurs, heeft Twente 

Milieu daarnaast de ambitie om gedifferentieerd 

onderhoud uit te voeren. Oftewel, onderhoud dat 

afhangt van de mate van vervuiling. Hierdoor worden 

de kosten voor het onderhoud van drukrioolsystemen 

voor onze opdrachtgevers geoptimaliseerd en 

daarmee zetten we in op onze ambitie Kwaliteit en 

Vakmanschap. 

De Buurtman in Borne

De Buurtman als concept is in het leven geroepen om 

ondersteuning en service heel direct bij de inwoners te 

positioneren met het oog op de wensen en ideeën over

buurtonderhoud van de inwoners. De Buurtman wordt 

ingezet met de volgende doelstellingen:

Reiniging en inspectie riolen 
Hof van Twente 

 Voor de inwoners betekent dit meer betrokkenheid 

 bij de leefomgeving en ondersteuning bij het 

 bewerkstelligen van wensen “samen sterk voor een 

 prettige leefomgeving”

 De buurtman vertaalt en verduidelijkt beleidsmatige 

 en vakinhoudelijke kwesties op directe en concrete 

 wijze naar de inwoners toe “waarom, waarvoor, 

 wanneer”

 De Buurtman is de schakel tussen de 

 uitvoering van Twente Milieu en de inwoners. 

 Ontwikkelingen op het gebied van 

 bewonersparticipatie en bijvoorbeeld buurt 

 opruimacties vragen om flexibiliteit en ‘snel 

 bijspringen’ waar nodig. Het is deze context 

 waar de Buurtman zijn rol heeft en meer zal kunnen 

 ontwikkelen. In 2019 heeft de Buurtman door een 

 tweewekelijkse aansprekende column in de huis-

 aan-huis, verder verbinding gemaakt met de 

 inwoners van Borne. In deze column deelt 

 de Buurtman praktische tips en informatie over 

 uiteenlopende onderwerpen binnen het thema 

 buurtonderhoud. 
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

Onze buitendienstcollega’s staan altijd paraat, in weer en in wind. In de zomer van 2019 liepen 

collega’s die veelal vanuit kantoor hun werk uitvoeren, mee met ‘bijzondere’ functies binnen Twente 

Milieu. Het zijn gepassioneerde collega’s die ons meenamen in hun mooie en vaak bijzondere vak. “Ik 

heb het mooiste werk van Twente Milieu”, zei één van de mannen. Dat zegt wel iets over de passie 

waarmee onze collega’s hun werk uitvoeren. De ochtenden leverden veel inzichten en goede 

gesprekken op. 

 
 

Twente Milieu voert in alle aandeelhoudende 

gemeenten de reiniging en het onderhoud uit van 

het rioolstelsel. Daaronder vallen in totaal 200.000 

kolken in de aandeelhoudende gemeenten. Om nog 

efficiënter te kunnen werken, leidt Twente Milieu 

medewerkers op voor dit specialistische werk, 

maar ook is hiervoor een aantal nieuwe, duurzame 

voertuigen aangeschaft. Allereerst een inspectiebus 

die voorzien is van een digitaal beeld dat tot vier 

keer scherper de staat van het riool weergeeft. 

Ook is er geïnvesteerd in een milieuvriendelijk 

reinigingsvoertuig, dat recycling van water mogelijk 

maakt. Het water dat opgezogen wordt uit het riool, 

wordt gezuiverd in de machine en weer gebruikt voor 

het reinigen van riolen. Hiermee reduceren we de 

hoeveelheid water die jaarlijks voor de reiniging wordt 

getankt. Tot slot zijn de voertuigen voorzien van de 

nieuwste, duurzame motoren (Euro 6).

Fred Overweter (Teamleider Werkplaats)

“Ik ben met collega Roy mee ‘down under’ geweest. We bezochten de bergbezinkbassin, een hightech 

installatie om te zorgen dat wij ons afvalwater kwijt kunnen. Ook namen we een kijkje bij een aantal

rioolgemalen die in nieuwbouwwijken ervoor zorgen dat onze waterstromen gescheiden worden 

afgevoerd. Daarna de stad in: ondergronds ligt een heel ander gangenstelsel, waar Roy alles van weet. 

Fascinerend: je staat er niet bij stil dat die ondergrondse wereld er ook is, en dat wij met onze mannen 

het ook daar schoon, gezond en fris houden”.

Rioolservices
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

Twente Milieu heeft zeven afvalbrengpunten met 

jaarlijks in totaal zo’n 250.000 bezoekers.

Inwoners kunnen er zes dagen in de week met hun 

milieupas terecht om hun afval weg te brengen.

De afvalbrengpuntmedewerkers adviseren en 

begeleiden bezoekers in het scheiden van hun 

afval. Ook houden medewerkers toezicht op dat 

het juiste afval in de juiste bak komt. Als afval in de 

verkeerde bak terecht komt, dan halen zij het eruit. 

Bij de weegbrug worden inwoners begeleid bij het 

indrukken van de juiste knoppen op het display. 

Ook wordt er via cameratoezicht gecontroleerd of 

inwoners de juiste knop in hebben gedrukt (gratis of 

betaald). Daarnaast vinden er op het afvalbrengpunt 

betalingen plaats. Verder zorgen de medewerkers 

voor een schoon, gezond en fris terrein.

Afvalbrengpunten

Charlotte Postmus    (Communicatieadviseur)

“Op een afvalbrengpunt is overal communicatie: het welkomstbord met openingstijden, de display waarop je aangeeft of 

je gratis of betaalde stromen bij je hebt, de bewegwijzeringsborden waarop staat waar je terecht kunt voor welke stromen, 

de afvalbrengpuntmedewerker die je begeleidt in het scheiden van het afval en ga zo maar door. Er komt veel kijken bij zo’n 

bezoekje aan het afvalbrengpunt. Omdat we altijd willen blijven verbeteren, is het fijn om van medewerkers zelf te horen 

wat er goed gaat en wat er nog beter kan in het contact met en de voorzieningen voor de bezoeker.” 



Consul oorlogsgraven

Onze beheerder van de gemeentelijke begraafplaats in 

Borne is in 2019 aangesteld tot consul oorlogsgraven door 

de burgemeester van Borne. Daarmee krijgt de beheerder 

de taak om de vier oorlogsgraven in de gemeente Borne in 

stand te houden en te onderhouden. 

Samen met bewoners 

Steeds vaker wordt door de afdeling Buurtonderhoud in 

samenwerking met de gemeente, afstemming gezocht 

met betrokken bewoners en/of omwonenden. Een mooi 

voorbeeld daarvan is de aanpassing van de beplanting aan 

de Warande in Borne. In overleg met de buurtbewoners 

is er nieuwe beplanting uitgezocht die zij gemakkelijk 

zelf kunnen onderhouden. Samen met de Buurtman en 

enkele betrokken buurtbewoners zijn de werkzaamheden 

opgepakt. De samenwerking met de buurtbewoners 

is soepel verlopen door ze tijdig in te lichten over de 

werkzaamheden. Hierdoor is de overlast tot een minimum 

beperkt gebleven en kwamen we samen tot een mooi 

resultaat!

De eikenprocessierups

Door de hogere temperaturen neemt de overlast van 

de eikenprocessierups ook in Borne toe. Met diverse 

bestrijdingsmethoden proberen we de overlast te 

beperken. De focus voor de bestrijding ligt op plekken 

waar veel mensen komen. Bij scholen, sportvelden, 

winkelcentra, speelplekken en bij doorgaande wegen met 

fiets- en/of wandelpad. Gespecialiseerde bedrijven zuigen 

de nesten weg waarna ze worden vernietigd. Ook worden 

wekelijks bomen gecontroleerd op beginnende 

nesten. Rond het Sportpark ’t Wooldrik wordt preventief 

bestreden met een biologisch middel.  

De eikenprocessierups heeft verschillende natuurlijke 

vijanden. Denk aan vogels, vleermuizen, (sluip-)wespen, 

gaasvliegen, lieveheersbeestjes, mieren, spinnen en 

kevers. Ter bestrijding van de eikenprocessierups maken 

we het openbaar groen voor deze dieren aantrekkelijker. 

Uit onderzoek blijkt dat mezen de eikenprocessierupsen 

in alle stadia als voedsel gebruiken. Het ophangen van 

mezenkasten lijkt daardoor een veelbelovende methode 

ter bestrijding van de eikenprocessierups. 

De nieuwe binnentuin aan De Wanne

De binnentuin aan De Wanne was volgens bewoners 

toe aan een opknapbeurt en dus namen zij hierover 

contact op met de gemeente Borne. Met inzet van 

de wijkcoördinator Marijke Adams werd het project 

opgepakt. Initiatiefneemster Esther Baart tekende 

vervolgens achter op een placemat een ontwerp voor de 

binnentuin. Esther was blij verrast toen haar werd vertelde 

dat de binnentuin exact volgens haar ontwerp zou worden 

aangepast naar een groene ontmoetingsplek. Vervolgens 

hebben we samen de kleur en de soort bestrating en 

houtsnippers uitgekozen. Tijdens de uitvoering van de 

binnentuin hebben we regelmatig contact gehad om de 

vorderingen te bekijken en te zien of het werd zoals we 

voor ogen hadden. De binnentuin is klaar en het plan is 

naar tevredenheid van de bewoners uitgevoerd. De tuin 

wordt met hulp van Borne Werkt!

door de bewoners zelf onderhouden. Een mooi resultaat 

van een goede samenwerking tussen bewoners, 

wijkcoördinator, buurTman en Borne Werkt!

Graven ruimen gemeentelijke Begraafplaats 

Twente Milieu heeft in 2019 in opdracht van de gemeente 

Borne op de gemeentelijke begraafplaats in Borne 28 

graven geruimd. De graven werden geruimd omdat de 

zogenaamde grafrust, dit is de wettelijke termijn van 10 

jaar, was verstreken. De graven worden vanzelfsprekend 

respectvol geruimd en eventuele stoffelijke resten worden 

bijgezet in het verzamelgraf. 
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De werkplaatsen van Twente Milieu zijn facilitair 

aan de business units Inzameling & Transport en 

Buurtonderhoud. In Enschede, Almelo en Oldenzaal 

beschikt de organisatie over een volledig ingerichte 

werkplaats. Daar vinden naast onderhoud, reparaties 

en keuringen van het eigen materieel, ook dezelfde 

werkzaamheden voor het diverse materiaal van onze 

aandeelhoudende gemeenten plaats. Naast deze 

drie werkplaatsen, met reguliere werkzaamheden 

aan voertuigen, is er ook een afdeling Beheer en 

Onderhoud van verzamelcontainers. 

Ook het team Technische Service Parkeerbeheer 

(TSPB) & Verkeersregelinstallaties (VRI) vormen 

onderdeel van de business unit Werkplaatsen. Zij 

lossen storingen op en verzorgen en regelen het 

onderhoud en reparaties van parkeerautomaten 

en stads- en busafsluitingen in Enschede en de 

Verkeersregelinstallaties in Enschede en Almelo. Zij 

doen dit 24 uur per dag en zeven dagen per week. 

Total care & one stop shopping

De meerwaarde van de werkplaatsen blijkt uit het 

‘total care en one stop shopping’ principe voor 

voertuigen en machines. Dit houdt in dat alles via 

één loket uitgegeven en afgehandeld wordt: van 

kettingzaag tot aan huisvuilwagens, van kruiwagen 

tot rioleringsauto’s. De werkplaatsen hebben er 

hoog op ingezet om alle kennis en middelen die 

niet binnen 24 uur beschikbaar zijn, zelf in huis te 

hebben. Het personeel van de werkplaatsen is dan ook 

technisch goed onderlegd en er worden regelmatig 

opleidingen en cursussen gevolgd om de kennis op 

peil te houden. De afdeling werkt nauw samen met de 

afdeling Materieelbeheer, gericht op een mobiliteit 

gestuurde organisatie. Hier werken we als afdelingen 

voortdurend aan om gezamenlijk het maximale 

rendement uit ons wagenpark te halen.

Upgrade softwarepakket

In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de 

upgrade/vernieuwing van ons softwarepakket Wincar. 

In 2020 gaat de volledige implementatie plaatsvinden. 

Een belangrijk aspect daarbij is dat het de mogelijkheid 

biedt om de diverse processen kritisch onder de loep 

te nemen en daar waar mogelijk efficiency te behalen. 

Ook wordt er door de upgrade van het systeem 

een digitaliseringsslag gemaakt voor met name het 

papierwerk van de monteurs.

Verschoven diensten werkplaats Enschede

De werkplaats Enschede draait de afgelopen negen 

jaar ook avonddiensten met als doel het vergroten van 

de mobiliteit van de voertuigen van Twente Milieu. In 

2019 keken we naar de eerdere gemaakte keuzes en 

toetsten deze opnieuw in nauwe afstemming met de 

medewerkers. Dit leidde tot een aantal aanpassingen 

die leiden tot verdere optimalisering van de mobiliteit 

van ons wagenpark.

Verzamelcontainers

In het tweede kwartaal van 2019 startte de werkplaats 

om in Enschede alle verzamelcontainers met een 

toegangscontrole voor elke inwoner toegankelijk te 

maken. Daarnaast zijn op alle verzamelcontainers 

zonnepanelen gemonteerd. Wel zo duurzaam!

1.3  Werkplaatsen, technische 
service parkeerbeheer & 
verkeersregelinstallaties

13
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Nieuwe kostprijsplus-methode ingevoerd

In alle gemeenten is na een zorgvuldige 

voorbereiding, de kostprijsplus-methode ingevoerd. 

Door de kostprijsplus-methode is er sprake van 

nog meer transparantie op de effectiviteit en de 

kostprijs van onze activiteiten.  De recent gestarte 

samenwerking met de gemeente Haaksbergen is 

grondig geëvalueerd en wordt in de aankomende tijd 

op onderdelen verder verbeterd. 

Dankzij een grootschalig initiatief van ‘regiodeal 

Twente’ is Twente Milieu intensief betrokken bij het 

programma Textplus om de circulariteit (volume en 

kwaliteit) van textiel te verbeteren. 

Nieuwe strategie Twente Milieu samen  met 

gemeenten en stakeholders

Bij de vorming van de nieuwe meerjarenstrategie van 

Twente Milieu is gezorgd voor een goede verbinding 

met en inspraak van gemeenten, leveranciers, 

politiek, ambtenaren en de interne organisatie. Van 

MT tot chauffeur, van Raad van Commissarissen tot 

ondernemingsraad. Een interactief proces met een 

volwaardig gedragen strategie als uitkomst. Eind 

2019 werd het meerjarenplan 2020-2023 ‘Verder in 

verbinding; samenwerken in & aan een duurzaam 

Twente’ vastgesteld met daarin de volgende 

focuspunten:

In 2019 heeft de afdeling Strategie & Beleid zich 

verder ontwikkeld tot kenniscentrum. Waar 

voorheen vooral de focus lag op de afvalinzameling 

is nu ook nadrukkelijker ingezet op het kennis 

vergaren en delen over Buurtonderhoud. Alle 

gemeenten nemen dienstverlening af in dit domein, 

waardoor specialisatie op vakgebieden nodig is 

om de gemeenten op de juiste wijze te kunnen 

bedienen. Thema’s als de eikenprocessierups, 

gladheidsbestrijding, plaagdierbeheersing en nieuwe 

manieren van onkruidbeheersing hebben de volle 

aandacht gekregen.

De afdeling heeft daarnaast een belangrijke rol in 

rapportages, monitoring en verantwoording richting 

gemeenten. Maandelijks worden resultaten besproken 

en gedeeld, projecten en pilots worden geanalyseerd 

en geëvalueerd en ieder jaar worden alle gemeenten 

voorzien van een uitgebreide jaarrapportage.

Op het gebied van beheer openbare ruimte leren we 

onze opdrachtgevers steeds beter kennen en pakken 

we vaker de regierol op onderwerpen of thema’s. Op 

die manier verbinden we de gemeenten en zorgen 

we voor kennisdeling. Daarnaast geeft het ons de 

mogelijkheid de inzet bij bijvoorbeeld rioleringsbeheer 

en vegen op elkaar af te stemmen, zodat we efficiënt 

met mens en materieel om kunnen gaan.

Klimaatveranderingen brengen ook nieuwe 

uitdagingen met zich mee, zoals droogte, 

klimaatadaptatie en de opkomst van invasieve exoten. 

Het steeds verder minimaliseren van de inzet van 

gif bij diverse diensten zorgt er voor dat nieuwe 

werkmethoden moeten worden getest en ingepast in 

ons werk. 

1.4 Strategie & Beleid als   
 verbindende schakel

“Het steeds verder minimaliseren 

van de inzet van gif bij diverse 

diensten zorgt er voor dat nieuwe 

werkmethoden moeten worden 

getest en ingepast in ons werk. “
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Actief & dichtbij

In wijken en buurten, zichtbaar voor onze 

inwoners en betrokken bij wat er in de 

straten gebeurt. Dit doen we met onze 

gemeenten, we trekken samen op om te 

bepalen wat het beste past en hoe we onze 

gezamenlijke doelen kunnen realiseren: 

kwaliteit, service en efficiency. Dit doen we 

niet alleen met gemeenten. Ook met andere 

(maatschappelijke) partners zijn we continu in 

verbinding.

Kwaliteit & Vakmanschap

Medewerkers staan hierbij centraal, ze zorgen 

voor continuïteit in de producten en diensten 

die we leveren en leveren door jarenlange 

ervaring met hun kennis en kunde de kwaliteit 

die van ons verwacht wordt. We doen dit als 

aantrekkelijke werkgever die zorgt voor de 

juiste werkomgeving, opleidingsmogelijkheden 

en met de competenties die van ons verwacht 

worden. 

In een circulair en innovatief Twente 

Een sterke regio die onderscheidend kan zijn 

wanneer zaken gezamenlijk worden opgepakt. 

Diverse afvalstromen kunnen circulair 

worden gemaakt wanneer ketenoptimalisatie 

plaatsvindt. Twente Milieu wil met zijn kennis 

van afvalstromen een prominente plek 

innemen en zorgen voor verbinding op dit vlak. 

De leefomgeving is aan veel veranderingen 

onderhevig. Dit maakt dat de organisatie 

wendbaar moet zijn om hier effectief op in te 

kunnen spelen

De afdeling Communicatie van Twente 

Milieu is verantwoordelijk voor zowel 

de in- als externe communicatie binnen 

en buiten Twente Milieu. Samen met 

de communicatieverantwoordelijken 

van onze gemeenten zet de afdeling 

Communicatie van Twente Milieu zich 

in om inwoners te informeren over afval 

en buurtonderhoudonderwerpen. De 

juiste, heldere en tijdige communicatie 

naar inwoners leidt zeker niet altijd 

tot het gewenste gedrag. Het feit dat 

mensen weten wat ze moeten doen, 

betekent niet zomaar dat ze het ook 

doen. Kennen is niet zomaar kunnen. 

Kennis over het menselijk gedrag (dus 

waarom doet iemand iets wel of juist 

niet) wordt steeds belangrijker in onze 

communicatie- en informatiestromen. 

Twente Milieu, en ook verschillende 

gemeenten, zoeken daarom 

steeds meer de verbinding met de 

gedragswetenschap. Dit is terug te zien 

in verschillende communicatie uitingen 

(bijvoorbeeld het tonen van doelgedrag) 

en bij de gedragsinterventie tegen 

illegale bijplaatsingen.=

1.5 Communicatie & 
 gedragsbeïnvloeding
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

 
 

Onder de Werkplaatsen valt de afdeling Beheer en 

Onderhoud van verzamelcontainers. Zij zijn verantwoordelijk 

voor: 

 Alle werkzaamheden aan het huisje/zuil van de 

 ondergrondse containers. Hieronder vallen 

 elektronische storingen, schade aan het huisje en het 

 verhelpen van verklemmingen na meldingen van 

 inwoners in onze gemeenten. 

 Alle werkzaamheden aan alle mechanische delen van 

 de containers. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

 trommels, luikjes die toegang geven tot de bak van de 

 container en delen van de veiligheidsvloer, zoals 

 kabels, gewichten en klapvloer. 

 Bovendien heeft dit team een coördinerende rol bij 

 het plaatsen en verplaatsen van nieuwe en bestaande 

 containers

Annemiek Prinsen   
(Communicatieadviseur)

“Super leuk en waardevol om op pad te 

gaan met de collega’s van de buitendienst. 

Mooi om hun betrokkenheid te zien, 

om elkaars ervaringen te delen en om 

zelf mee te maken wat het ‘echte’ werk 

inhoudt. Deze ervaring komt zeker een 

keer van pas in mijn eigen werk!”

Ondergrondse 
verzamelcontainers
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

TSPB & VRI

Marieke Nijhuis  
(Manager P&O)

“Indrukwekkend hoe divers de werkzaamheden 

van deze collega’s zijn. Wat me opviel is dat er 

nog meer technische kennis nodig is dan dat 

ik van tevoren dacht. En dan heb ik het nog 

niet over de grote verantwoordelijkheid die 

deze medewerkers dragen. Het was echt een 

leerzame ochtend!”  

TSPB staat voor Technische Service Parkeerbeheer 

en Verkeersregelinstallaties. Dit houdt in dat alle 

ticketautomaten van de parkeergarages in Enschede door 

Twente Milieu worden onderhouden en gerepareerd. 

Ook voert deze afdeling het onderhoud, de reparaties, en 

de storingen aan slagbomen uit voor afvalbrengpunten, 

parkeergarages en recreatiegebieden binnen enkele 

gemeenten. Daarnaast worden de verkeerslichten 

in Enschede en Almelo door dit team, dat onder de 

Werkplaatsen valt, gerepareerd. 
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Inwonerscommunicatie 

In 2019 is er naast het regulier werk als nieuwsbrieven, 

redactionele pagina’s in weekkranten, website 

wijzigingen en bijeenkomsten, gewerkt aan onder 

andere de volgende projecten:

 Invoering diftar Borne

 Afvalinzameling Haaksbergen 

 Positionering Buurtman in Borne 

 Voorbereidingen beleidsvoorstellen Enschede

 Global Deal basisonderwijs Oldenzaal

 Heel Almelo Schoon

 Verpakkingencampagne Haaksbergen, 

 Hof van Twente

 Gft-campagne Borne en Oldenzaal

 De aanval op afval in gemeente Losser

 Nieuwe routes Losser

 Plaagdierbeheersing Enschede

Doorontwikkelen website en app  

In 2019 is opnieuw gekeken naar de homepage van 

onze website twentemilieu.nl. Op basis van het aantal 

vragen die binnenkomen bij onze Klantenservice en 

gegevens en analyses van het website gebruik is tot 

een toptaken lijst gekomen. Vervolgens is de website 

aangepast op basis van de genoemde toptaken. Op 

deze manier vinden inwoners sneller de informatie die 

zij zoeken. Onderzoek na implementatie toont dit ook 

aan. Ook onze app blijven we continu verbeteren en 

ook hier is een gewijzigde homepage in ontwikkeling.

Afvalcoaches  

Twente Milieu zet vijf afvalcoaches in om het 

afvalbeleid van gemeenten te vertalen naar wat dit 

betekent voor inwoners. De afvalcoaches zijn een 

onderdeel van de communicatiemix van Twente 

Milieu en de gemeenten. Ze worden ingezet op straat, 

bij mensen thuis, voor educatieve doeleinden of 

tijdens bijeenkomsten georganiseerd voor en/of door 

inwoners. 

De afvalcoach vertaalt de beleidskeuze op het gebied 

van afval van de gemeente naar wat dit betekent. De 

afvalcoaches spelen een actieve rol in de uitstraling 

en de kwaliteit van de milieupleinen en de monitoring 

van illegale bijplaatsingen. Door het schoonhouden 

van de ondergrondse containers en het opruimen 

van bijplaatsingen, zien de milieupleintjes er 

representatief uit. Ook het constateren van gebreken 

en het uitvoeren van kleine reparaties bij de 

ondergrondse containers zijn taken van de afvalcoach 

en dragen bij aan het voorkomen van bijplaatsingen. 

In het najaar van 2018 is Twente Milieu in Losser, 

Almelo en Oldenzaal gestart met een pilot waarbij 

gescheiden afval bij basisscholen wordt ingezameld. 

Een taak die niet standaard is weggelegd voor Twente 

Milieu omdat het geen huishoudelijk afval betreft, 

maar die wel nauw aansluit bij de maatschappelijke en 

educatieve rol die we innemen. Wetgeving belemmert 

ons om de integrale inzameling te doen, grijs gebied is 

1.6 Educatie en inzameling 
 bij scholen
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opgezocht om ervaringen op te doen. Het jaar 2019 

is gebruikt om te monitoren en in gesprek te gaan 

met basisscholen. Daarnaast is de koppeling aan 

educatie nader bekeken. In het voorjaar van 2020 

zal de NVRD met een visie komen op gescheiden 

inzameling bij scholen, aansluitend zal Twente 

Milieu definitief positie innemen en zijn gemeenten 

van advies voorzien. Het belang van gescheiden 

inzamelen bij basisscholen staat niet ter discussie, 

de wijze van uitvoering (nog) wel.

Jong geleerd is oud gedaan 

Twente Milieu wil 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. In 

2019 is ons online platform ‘Twente zonder afval’ 

verder doorontwikkeld en actief aangeboden in 

onze gemeenten. In Oldenzaal is als onderdeel van 

de Global Deal samen met gemeente en De Höfte 

(natuur en milieu educatief centrum) een op maat 

onderwijsprogramma ontwikkeld voor basisscholen. 

Losser lanceert 
programma rondom 
duurzaamheid 

Losser lanceert 
programma rondom 
duurzaamheid 

In Losser gingen in 2019 de basisscholen 

fanatiek aan de slag met het thema 

duurzaamheid. Op 22 januari trapten de 

basisscholen af met de Energy Challenges. 

Twente Milieu gaf een afvalworkshop voor 

de kinderen en dacht mee in de aanloop 

van het project. Via de Energy Challenges 

worden zo’n 69 basisschoolkinderen in 

Losser uitgedaagd om zelf aan de slag te 

gaan met energiebesparing en duurzaam 

omgaan met afval op school. De kinderen 

maken hiervoor zelf campagnes. Met de 

Energy Challenges wordt invulling gegeven 

aan de Greune deal die is gesloten tussen de 

gemeente en de basisscholen. In de Greune 

deal is afgesproken dat het basisonderwijs 

tien procent aan energie gaat besparen en 

duurzaam omgaat met afval. 
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De afdeling Klantenservice van Twente Milieu is 

verantwoordelijk voor de klantenservice richting 

alle Twente Milieu gemeenten, inclusief Wierden. 

Concreet gaat dit om het beantwoorden van ruim 

90.000 telefoontjes, 38.000 e-mailberichten en 

5.000 meldingen via de Twente Milieu App en 

honderdtallen vragen of verzoeken per social media. 

De Klantenservice vervult een belangrijke rol aan de 

voorkant van verschillende primaire processen van de 

organisatie. 

Sturen op servicelevel

In 2018 is de Klantenservice een verbeterproces 

gestart door te sturen op servicelevels, hierop 

voortbordurend startten zij in 2019 met een andere 

manier van e-mailcontact met onze inwoners. De groei 

in e-mailberichten was de afgelopen jaren constant. 

Om te kunnen voldoen aan een snelle doorlooptijd, 

een overzichtelijke verwerking en waardevolle analyse 

is er gekozen voor nieuwe contact center software. 

Het is met deze software mogelijk om een forecast 

te maken. Wat helpt bij het maken van een gedegen 

personeelsplanning. Daarnaast wordt nu elke e-mail 

geregistreerd en gecategoriseerd (waarbij de AVG 

voorop staat). Dit verbetert de dienstverlening voor de 

inwoner en het zorgt voor een goede samenwerking 

binnen het team. In onze maandelijkse rapportage is 

deze informatie een centraal punt dat de organisatie 

helpt in de aansturing. In 2020 zetten we deze 

ontwikkelingen door en zal de genoemde software ook 

worden uitgebreid als telefonieplatform. Daarnaast 

willen we dat inwoners tevreden zijn over hun contact 

met Twente Milieu. Om goed te kunnen bepalen 

wat onze inwoners daarin belangrijk vinden, zijn 

we een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek 

gestart. Dit betekent dat er na klantcontact een 

simpele, korte vragenlijst wordt verstuurd per 

e-mail. 2019 was het eerste volledige jaar met een 

doorlopend klanttevredenheidsonderzoek waarbij we 

na het klantencontact een simpele, korte vragenlijst 

versturen. De resultaten van het onderzoek worden 

wekelijks gemonitord waarbij we inzetten op 

verbetering van onze dienstverlening. Dit heeft onder 

andere geleid tot een aanpassing in ons werkproces.

In 2020 zetten we deze professionalisering natuurlijk 

voort. Daarbij is de inzet van het Teleknowledge 

1.7 Klantenservice richting inwoners  

systeem een belangrijke tool die ook gaat helpen bij 

het realistisch en efficiënt roosteren en het sturen 

op data. In 2020 zal ook het telefonisch contact via 

Teleknowledge verlopen, hetgeen nog meer voordelen 

biedt  voor zowel de bedrijfsvoering als inwoner. 

Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is

Het digitaliseren van belangrijke processen (denk aan 

milieupas aanvragen, grofvuil ophalen) is niet alleen 

heel klantvriendelijk, het levert onze organisatie ook 

veel tijdwinst op. Hier willen we in 2020 stappen in 

maken door minimaal twee primaire processen zowel 

aan de voorkant (inwoner) als aan de achterkant 

(medewerker) te digitaliseren. Het verwijzen van 

inwoners naar de verschillende kanalen (kanaalsturing)

biedt ook kansen. 

In contact met inwoners

34.000 
mailtjes

94.170  
telefoontjes

8.3

Inwoners geven 

het klantcontact 

gemiddeld 

een 8,3 



Van Heekgarage 
Enschede de grootste 
van Nederland

De Van Heekgarage in Enschede is met 1700 

parkeerplaatsen de grootste ondergrondse 

parkeergarage van Nederland. Hoe trots 

mogen we dan zijn dat Twente Milieu daar 

de dienstverlening uitvoert? Heel trots! 24 

uur per dag, 365 dagen per week regelen 

onze medewerkers het reilen en zeilen 

vanuit de loge in de Van Heekgarage. Vanuit 

hier regelen we ook het parkeerbeheer 

voor de Irenegarage, Stationsgarage, 

Hermandadgarage, Brouwerijgarage en het PR-

terrein aan de Zuiderval. Daarnaast houden we 

cameratoezicht op een aantal rijwielstallingen 

en bewaken we de toegangswegen van de stad. 

Werkbezoek van Europarlementariër 
Annie Schreijer-Pierik

Kringloopcontainer Het Goed geopend op afvalbrengpunt Oost Twente Milieu neemt 
twaalf Drentse 
Heideschapen in dienst 

Op vrijdag 15 maart 2019 was Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik op werkbezoek bij Twente Milieu in 

Hengelo. Onze Twentse vertegenwoordiger in Brussel wilde horen wat er speelt rondom het thema ‘afval’ in 

Twente. Wij nodigden daarom onze partners, zoals Twence, Regio Twente, piepschuimverwerker Ertecee B.V. en 

provincie Overijssel uit om samen met ambtenaren en politiek in gesprek te gaan. Mevrouw Schreijer gaf aan dat 

ze zeer onder de indruk was van het gepresenteerde. Ze wilde ook graag een Twentse deelcontainer meenemen 

naar Brussel. Die is vervolgens tijdens een werkbezoek door één van de collega’s naar Brussel gebracht!

Op zaterdag 2 maart 
2019 openden Twente 
Milieu en kringloopbedrijf 
Het Goed de eerste 
kringloopcontainer op 
afvalbrengpunt Oost in 
Enschede. 

Deze keer heeft Twente Milieu wel heel bijzondere 

medewerkers aan het werk gezet: ze blaten. Het 

zijn twaalf Drentse Heideschapen die voor ons de 

geluidswal aan de zuidelijke randweg in Borne maaien. 

Omdat de geluidswal te steil is om te maaien en 

daardoor hoge vegetatie ontstaat, hebben we gekeken 

of we hiervoor schapen in kunnen zetten. Daarom 

is een deel van de wal in het gaas gezet om daar de 

schapen te laten grazen. Doordat het onderhoud van 

de straat en het groen is overgedragen aan Twente 

Milieu, zijn we ook de opdrachtgever aan de stichting 

Schaapskudde Hof van Twente, die er 12 rammen 

van het ras Drents Heideschaap heeft lopen. De 

verzorging van de schapen wordt ook door de stichting 

uitgevoerd.

Werkplaats Enschede haalt 
BOVAG score van 98%

Terugblikken op het 
Onvergetelijk Ontbijt 2019 

In november 2019 heeft W&D 
Consultants in opdracht van BOVAG 
een schouwing gedaan in de 
werkplaats in Enschede. Tijdens deze 
inspectieronde werd de werkplaats 
van Twente Milieu gecontroleerd op de 
lidmaatschapsvoorwaarden van BOVAG. 

Het resultaat is een uitstekende score van 98%. De score wijst uit dat we onze 
zaakjes rondom de BOVAG goed op orde hebben bij Twente Milieu. 

Op donderdag 26 september 2019 

gingen medewerkers van Twente Milieu, 

raadsleden, wethouders, ambtenaren en 

samenwerkingspartners vroeg uit de veren voor 

het Onvergetelijk Ontbijt 2019. Dit jaar vormde 

de verwarmde stalling aan de Marssteden het 

decor voor dit ontbijt. Vanaf 07.00 uur stonden 

onze collega’s van verschillende diensten paraat 

om te speeddaten met de binnenkomende gasten. Zij vertelden met passie en 

enthousiasme over hun werk. Vervolgens gingen de gasten aan tafel voor het ontbijt. 

Dit werd verzorgd door het keukenteam van De Sterkerij uit Rijssen. De Sterkerij 

biedt werk- en ontwikkelplekken aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, 

zintuigelijke of psychische aandoening. Als bedrijf met een sociaal karakter vinden we 

het belangrijk om deze mensen in te zetten. Tijdens het ontbijt stonden de thema’s 

eikenprocessierups, textiel en gladheidbestrijding centraal. 
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

Onze buitendienstcollega’s staan altijd paraat, in weer en in wind. In de zomer van 2019 liepen 

collega’s die veelal vanuit kantoor hun werk uitvoeren, mee met ‘bijzondere’ functies binnen Twente 

Milieu. Het zijn gepassioneerde collega’s die ons meenamen in hun mooie en vaak bijzondere vak. “Ik 

heb het mooiste werk van Twente Milieu”, zei één van de mannen. Dat zegt wel iets over de passie 

waarmee onze collega’s hun werk uitvoeren. De ochtenden leverden veel inzichten en goede 

gesprekken op. Ook nu werden we ons weer bewust van het snelle tempo waarin ons werk verandert. 

Onze medewerkers volgen jaarlijks veel en waardevolle opleidingen om op de hoogte te blijven van 

de laatste inzichten en nieuwste techniek. 

 
 

Onze Klantenservice beantwoordt honderden telefoontjes, e-mails en 

socialmediaberichten per dag. Naast een melding van bijvoorbeeld een niet 

geleegde container, het aanvragen van een milieupas of het maken van een 

grofvuilafspraak, zijn de gesprekken ook informatief. Denk bijvoorbeeld 

aan de openingstijden van een afvalbrengpunt, tips voor afval scheiden en 

informatie over tarieven. Al deze informatie staat in TMT, oftewel Twente 

Milieu Totaal. Dit is een Wikipedia-achtige omgeving waarin medewerkers 

per gemeente alle informatie over onze dienstverlening kunnen vinden.  

Hiermee is onze Klantenservice het visitekaartje en het klankbord van de 

organisatie. Het team vangt signalen van inwoners op en zorgt dat het op de 

juiste plek in de organisatie komt. Een belangrijke spin in het web! 

Klantenservice
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‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

Erik Posthumus (Adviseur Strategie & Beleid)

“Wat een kennis en flexibiliteit moeten de collega’s van de Klantenservice hebben! Dat lijkt misschien 

vanzelfsprekend, maar met al onze gemeenten met eigen regels en beleid, is dat echt een opgave. 

En dan lopen er ook nog projecten doorheen zoals een container keuze in Borne of het omwisselen 

van gft-containers bij 331 inwoners. Knap werk! TMT is een heel belangrijke informatiebron voor de 

medewerkers en ik ben me er na de meeloopochtend dan ook meer bewust van geworden dat ik deze 

zo goed als mogelijk moet blijven actualiseren en zaken die afwijken goed moet communiceren naar 

de Klantenservice!”
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Daarnaast is er ook een samenwerkingsovereenkomst 

getekend tussen Twente Milieu, Twence en AVIA Weghorst 

met de ambitie om de voertuigen van Twente Milieu op 

biobrandstof, dat getankt wordt bij AVIA te laten rijden. 

De biobrandstof wordt geproduceerd uit de verwerking 

van gft-afval dat door ons wordt aangeleverd bij Twence. 

In eerste instantie wordt hier een haalbaarheidsstudie 

voor uitgevoerd. 

Een duurzame bedrijfsvoering 

De thema’s duurzaamheid en circulaire economie worden 

steeds vaker genoemd en zijn steeds belangrijker. Bewust 

omgaan met onze omgeving, het klimaat en de aarde in 

zijn geheel worden bittere noodzaak. Reden voor Twente 

Milieu om ook te kijken naar zijn invloed hierop. Die 

invloed is tweeledig: enerzijds door uitvoering te geven 

aan het duurzame afvalbeleid van de gemeenten en het 

duurzaam onderhouden en inrichten van de openbare 

ruimte. Hierdoor worden grondstoffen behouden door 

recycling en vindt in de openbare ruimte bijvoorbeeld 

klimaatadaptatie plaats. Anderzijds wordt kritisch gekeken 

naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten en diensten 

die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam 

mogelijk op te pakken. 

In 2019 is ook op onze kantoren gewerkt aan verdere 

bewustwording en actie op dit thema, onder de naam 

‘milieu gerust’. Het moet duidelijk maken dat je zelf gerust 

een bijdrage kan leveren door in je dagelijks leven de juiste 

(kleine) dingen te doen. Duurzaamheid kost niet altijd 

extra moeite, tijd of geld maar kan gewoon onderdeel zijn 

van je dagelijkse activiteiten.

Op alle locaties waar het toilet voorzien is van de 

besparingsknoppen zijn bijvoorbeeld stickers geplakt om 

iedereen nog meer bewust te maken van de hoeveelheid 

water die gebruikt wordt bij het doorspoelen. Natuurlijk 

weet bijna iedereen waar de twee knoppen voor dienen op 

het toilet. De stickers brengen geen nieuws. Wel wijzen ze 

er bij een toiletbezoek een extra keer op, zodat je je even 

bewust wordt van je eigen gedrag en de mogelijkheden 

om zelf een (kleine) bijdrage te leveren. 

Ook namen we aan de Marssteden in Enschede de 

slimme Bandenpomp van Band op Spanning in gebruik. 

De Bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal, 

werkt geheel op zonne-energie en is door medewerkers 

en bezoekers van Twente Milieu gratis te gebruiken. 

De bandenspanning van ons wagenpark wordt dan ook 

regelmatig gecontroleerd door Euromaster. Hierbij wordt 

niet alleen gelet op de juiste druk, maar ook op eventuele 

beschadigingen en slijtage. We willen natuurlijk ook 

dat onze medewerkers en onze bezoekers met 

hun privéauto duurzaam en veilig de weg opgaan. 

Daarom bieden we de interactieve en duurzame 

bandenpomp aan. 

Werken in en aan een 
duurzaam en circulair 
Twente
Ook duurzaamheid heeft in 2019 veel aandacht gekregen. 

Dit onder meer door het tekenen van het convenant 

Duurzame Voertuigen en Brandstoffen. In dat convenant 

staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk 

doel een emissieloos wagenpark. Wij als Twente Milieu 

vinden het belangrijk om hier een rol in te spelen. In 

2020 wordt er een begin gemaakt om de afspraken die 

in het convenant gemaakt zijn tot uiting te brengen. 

Druk bewust! 

Milieu gerust
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Aan de slag met de Regio Deal 
Twente: Circulair Textiel!
Twente Milieu zamelt in diverse gemeenten het textiel in. Dit textiel wordt naar twee sorteercentra in de 

regio gebracht, in Tubbergen en Enschede. Kringloopbedrijven sorteren het textiel in een gedeelte voor 

de eigen winkels, een gedeelte dat wordt verkocht en een gedeelte dat wordt gerecycled. Alles wat niet 

herdragen of gerecycled kan worden, wordt verbrand.

Nog lang niet al het textiel kan worden gerecycled. Nieuwe technieken zijn nodig, onderzoek moet worden gedaan en er 

moet geïnvesteerd worden in verbeteringen van de sortering en in machines voor de recycling zelf. 

Stichting Texplus

Twente Milieu vormt samen met kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs, hogeschool Saxion, textielvervezelaar 

Frankenhuis, recyclingbedrijf Saxcell en de weverij van Enschede Textielstad een stichting die zich inzet voor innovaties 

op het gebied van recycling van textiel: Stichting Texplus. Stichting Texplus heeft een plan ingediend bij de Regio Twente 

en Provincie Overijssel met daarin vijf projecten die voor nieuwe innovaties moeten zorgen, zodat we het door ons 

ingezamelde textiel nog beter kunnen hergebruiken en recyclen en er zo weinig mogelijk overblijft dat moet worden 

verbrand. Deze subsidieaanvraag is al in 2018 gestart en nadert nu het einde. Het plan van Stichting Texplus is onderdeel 

geworden van de Regio Deal Twente onder de naam Circulair Textiel. 

Regio Deal Twente

De Regio Deal Twente bestaat uit elf projecten met een gezamenlijke waarde van 150 miljoen. Circulair Textiel is hier 

een belangrijk onderdeel van. De projecten van Twente Milieu kosten ongeveer 1,5 miljoen euro, waarvan 600.000 euro 

subsidie is vanuit de overheid. Met dit geld gaan we de komende drie jaar proberen meer textiel in te zamelen, zodat de 

hoeveelheid restafval verder afneemt. Per inwoner zit er nog ongeveer 9 kilo textiel in het restafval. Daarnaast willen we 

de kwaliteit van het ingezamelde textiel verbeteren, zodat er minder verbrand hoeft te worden. We zijn blij dat hier geld 

voor beschikbaar is en dat we nu eindelijk aan de slag kunnen!
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Rena Meijerink  

(Adviseur Strategie & Beleid)

Twente Milieu voert in een aantal gemeenten 

de plaagdierbeheersing uit voor huishoudens 

en woningcorporaties. We doen dit niet voor 

bedrijven. In de afgelopen jaren is er veel 

veranderd rondom de bestrijding. De wettelijke 

eisen voor het gebruik van rattengif in de 

buitenruimte zijn aangescherpt. Vanaf 2017 is 

het gebruik van gif alleen onder zeer strikte 

voorwaarden nog toegestaan. Dat houdt in dat 

er eerst andere vormen van plaagdierbeheersing 

worden gehanteerd, voordat overgegaan 

wordt op bestrijding met chemische middelen. 

Een voorbeeld hiervan is de SMART val. Deze 

milieuvriendelijke rioleringsval werkt met behulp 

van een sensortechnologie en geeft feedback 

vanuit het riool wanneer er een rat gevangen 

is. Twente Milieu krijgt een melding, maar 

hoeft geen actie te ondernemen. De rat wordt 

weggespoeld in het riool en de val rest zich voor 

de volgende rat. 

‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

 
 

Plaagdierbeheersing

Rena Meijerink
(Adviseur Strategie & Beleid)

“Ik ben op pad geweest met Jeroen. Hij heeft mij 

laten zien wat we aan preventieve bestrijding doen 

in de binnenstad van Enschede. Daarnaast heeft 

hij veel verteld en laten zien over de verschillende 

manieren van bestrijding. Het was heel interessant 

allemaal. Eigenlijk te kort, dus ik wil er graag nog 

een keer een vervolg aan geven!”
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Rena Meijerink  

(Adviseur Strategie & Beleid)

De bovenlader is een inzamelvoertuig waarmee 

ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers worden 

geleegd. De chauffeur bestuurt vanaf een kleine afstand 

met een kastje de kraan van het voertuig. De kraan pakt 

de bovengrondse of ondergrondse container op aan het 

oog, waarna de chauffeur de container naar het voertuig 

verplaatst. Als de container boven het voertuig hangt, wordt 

de inhoud van de container in de laadbak gegooid. Dit is 

specialistisch werk waarvoor enkele chauffeurs binnen 

Twente Milieu zijn opgeleid. 

In 2012 is Twente Milieu als eerste afvalinzamelaar begonnen 

met dynamisch inzamelen. Zodra de container voor 80% 

gevuld is, komt deze automatisch in de planning en wordt 

deze een dag met de bovenlader geleegd. Hierdoor kunnen 

we duurzamer en efficiënter inzamelen. De laatste container 

die wordt geleegd is altijd in de buurt van Twence, want een 

volle auto die van ver moet komen kost meer brandstof en 

dat is vanzelfsprekend niet goed voor het milieu.

“Binnen de afdeling Buurtonderhoud verzorgen 

wij het onderhoud en reparaties van de 

bovengrondse en ondergrondse containers. Het 

is dan ook erg leerzaam om een keer met een 

bovenlader mee op pad te gaan en te zien waar 

de chauffeurs in de dagelijks praktijk tegen 

aanlopen en wij vanuit onze faciliterende rol 

weer op in kunnen spelen. Het is dan ook zeker 

voor herhaling vatbaar om meer aandacht te 

besteden aan meelopen met elkaars werk en 

van elkaar te leren in de praktijk om zo onze 

kwaliteit en vakmanschap te behouden en waar 

kan te verbeteren. “ 

Inzameling bijplaatsingen 

“Sinds de invoering van diftar, oftewel 

betalen per keer dat je een grijze zak in de 

ondergrondse restafvalcontainer gooit, is het 

een grote puinhoop op milieupleintjes en in 

het buitengebied.” Het is een veelgehoorde 

opmerking. Dagelijks rijden onze chauffeurs 

door de stad om deze bijplaatsingen op te 

ruimen. Soms zijn het dumpingen van zo’n 

groot formaat dat er een kraanwagen aan te 

pas moet komen. Echter, de ervaring leert 

dat bijplaatsingen van alle tijden is. Vijftien 

jaar geleden bestond het straatbeeld uit 

blokcontainers. Dit zijn ommuurde huisjes 

met daarin een container. Toen werd er achter 

de muurtjes al veel afval geplaatst, maar dit 

viel voor de inwoner minder op. Met de komst 

van ondergrondse verzamelcontainers is elk 

plankje hout dat ernaast ligt zichtbaar. Dat 

neemt natuurlijk niet weg dat bijplaatsingen 

een doorn in het oog zijn. Daarom is er de 

afgelopen jaren op dit gebied veel onderzoek 

gedaan naar gedragsbeïnvloeding. Een 

interventie om bijplaatsingen tegen te gaan zijn 

containercoats. Dit zijn kunstmatgrassen met 

kleurrijke kunstbloemen rondom ondergrondse 

containers, ook wel bloementuintjes genoemd. 

Ruben de Kruijff    

(Manager Buurtonderhoud)

‘Ik heb het mooiste werk 
 van Twente Milieu’ 

Rena Meijerink
(Adviseur Strategie & Beleid)

Bovenlader Enschede
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Twente Milieu onderscheidt zich door actief in te zetten op kwaliteit en tegelijkertijd 

aandacht te hebben voor het sociaal domein. Daarbij wordt altijd de balans gezocht 

tussen sociale en financiële opbrengsten. We creëren maatschappelijke meerwaarde 

door kwaliteit in de brede zin, op zowel het gebied van service, personeel en sociale 

Inclusiviteit. Medewerkers staan hierbij centraal, ze zorgen voor continuïteit in de 

producten en diensten die we leveren en leveren door jarenlange ervaring met hun 

kennis en kunde de kwaliteit die van ons verwacht wordt. We doen dit als 

aantrekkelijke werkgever die zorgt voor de juiste werkomgeving, opleidings-

mogelijkheden en met de competenties die van ons verwacht worden. 

Sociaal ondernemer

Twente Milieu heeft zich de afgelopen jaren bewust 

ingezet om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Om hier invulling aan te geven werken we intensief 

samen met sociale werkvoorzieningen als de SWB, DCW 

en Soweco. Inmiddels werken 59 medewerkers via deze 

SW-bedrijven bij Twente Milieu. Deze collega’s werken met 

name op de afvalbrengpunten, in het buurtonderhoud en 

parkeerbeheer. 

Ons eigen leerwerktraject Startpunt

Twente Milieu beschikt daarnaast over een eigen 

werkleerbedrijf Startpunt. Startpunt is bedoeld om 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een 

betere kans op de arbeidsmarkt te geven door hen op te 

leiden op het gebied van metaalbewerking. Deelnemers 

aan Startpunt worden opgeleid in de richting metaal en 

ontvangen na een intensief begeleidingstraject een MBO-1 

diploma. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt 

vergroot. Gedurende het schooljaar worden de 

deelnemers ingezet bij het assembleren, onderhouden en 

repareren van onder- en bovengrondse containers. Twente 

Milieu verzorgt de opleiding in samenwerking met ROC 

2

van Twente. Men volgt een entreeopleiding tot assistent 

installatie- en constructietechniek. Na een jaar stopt het 

leerwerktraject bij Twente Milieu met als doel een MBO 

1 opleiding. Daarna heeft de leerling-werknemer betere 

kansen op een baan bij diverse andere werkgevers. Aan het 

einde van het leerwerktraject wordt men begeleid in het 

vinden van werk bij een andere werkgever. In 2019 hebben 

9 leerling-medewerkers hun diploma gehaald, waarvan er 6 

uitgestroomd zijn naar werk.

PSO en Werkpakt keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het 

meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van 

sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. 

Het is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor 

Mens & Organisatie



Medewerkers tevredenheid Onderzoek 

(MTO)

In april 2016 heeft Twente Milieu het MTO 

laten uitvoeren door Integron. We hebben deze 

externe partij ook in 2019 weer gevraagd om ons 

in het onderzoek te ondersteunen. Via diverse 

interne kanalen en de personeelsbijeenkomsten 

hebben we veel aandacht gevraagd voor het 

MTO. We vinden het belangrijk te weten wat 

ons medewerkers drijft om iedere dag weer 

met veel plezier naar het werk te gaan, wat hun 

werkbeleving is, de mate van betrokkenheid 

bij Twente Milieu en wat de ervaringen en 

verwachtingen zijn. Met allerlei gezamenlijke 

inspanningen hebben we een responspercentage 

van 77% behaald! De gemiddelde tevredenheid 

van onze medewerkers is een 7.0 in 2019 en in 

2016 was dat een 6.7. Het grote verschil in een 

medewerkerstevredenheidonderzoek wordt 

vaak niet gemaakt in het onderzoek maar in de 

opvolging. 

Verzuim 2019

Totaal  6,30%

Kort  0,92 %

Middel  1,24%

Lang 3,48%

Langer dan 1 jaar  0,81%

sociaal ondernemen. Het doel van PSO is om meer 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een 

duurzame en een kwalitatief goede wijze aan het werk 

te helpen. Het keurmerk kent vier prestatieniveaus: de 

aspirant-status en trede 1 tot en met 3.  

Sinds 2017 staat Twente Milieu op de derde en 

daarbij hoogste trede van de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO). Daarnaast heeft de gemeente 

Enschede nog een apart Werkpakt keurmerk. Dit is een 

keurmerk voor werkgevers, die samen met de gemeente 

en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan 

duurzame oplossingen voor werkzoekenden. 

In 2019 ontvingen we voor zowel de PSO en het 

Werkpakt opnieuw een certificaat. Dit houdt in dat we 

opnieuw voldoen aan de eisen die deze keurmerken 

stellen. 

2018 2019

Totaal aantal medewerkers 410 401

Aantal medewerkers TM ¹ 286 287

Aantal fte’s ² 271,44 272,90

Gemiddelde leeftijd³ 48,26 48,39

Aantal deeltijders 50 55

Aantal vrouwen/aantal 
mannen

37/249 39/248

Ziekteverzuim (in procenten) ³ 6,88 6,3

Flexibele schil (in fte) ³ 87 80,19

Gedetacheerd via sw-
bedrijven

37 34

31

¹ Met een arbeidsovereenkomst bij Twente Milieu NV

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

³ Jaargemiddelde



32

Opleidingen

Binnen de Twente Milieu vinden we leren en 

ontwikkelen belangrijk. Ontwikkeling is bekwaam 

worden én bekwaam blijven. Daarom stimuleren 

en bevorderen we de deskundigheid van onze 

medewerkers. Daarnaast zetten we ook in op 

doorontwikkeling. We willen onze medewerkers 

graag boeien en binden! In 2019 is geïnvesteerd in 

diverse opleidingen:

Verplichte opleidingen: opleidingen die nodig 

zijn om een functie te mogen uitvoeren volgens 

de geldende (wettelijke) verplichtingen, 

zoals Code 95 en het behalen en verlengen 

van vakbekwaamheidsbewijzen, zoals 

plaagdierbeheersing. 

MBO 2 en 3: in 2019 volgden 11 medewerkers de 

MBO 2 opleiding. Deze medewerkers zijn allemaal 

geslaagd.  8 medewerkers volgden de MBO 3 

opleiding. Zij hopen komend jaar hun diploma in 

ontvangst te nemen.  

Organisatie ontwikkeling

Om als organisatie wendbaar te blijven en op 

nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen zijn 

congressen en scholing gevolgd op o.a. het gebied 

van afvalstoffen, maar ook teamontwikkeling valt 

hier onder. Zo heeft de Klantenservice in 2019 een 

telefoneer-training gevolgd. 

Individuele ontwikkeling: er is in 2019 ook ingezet 

op individuele ontwikkeling met als doel om 

vakbekwaamheid te vergroten of in het kader 

van ambities en doorontwikkeling. Er zijn o.a. 

managementtrainingen door diverse medewerkers 

gevolgd. 

Er zijn in totaal 140 opleidingen/cursussen/

studiedagen ingekocht in 2019.

Ongevallen

Ten opzichte van 2018 (12 meldingen) zijn de aantal ongevallen 

met verzuim in 2019 (7 meldingen) flink gedaald. Een andere 

positieve trend ten op zicht van 2018 (8 meldingen) is dat 

er in 2019 (13 meldingen) meer verbetervoorstellen op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zijn gemeld. Alle 

meldingen worden door afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu 

(KAM) samen met betrokken medewerkers en leidinggevenden 

geanalyseerd en er worden verbeterplannen opgesteld. 

KAM bewaakt dat de vastgestelde maatregelen uit deze 

verbeterplannen, tijdig en effectief worden uitgevoerd.  

Twente Milieu verbetert continu zijn processen. Input voor deze 

verbeterpunten in 2019 waren onder andere:

Kwaliteit, Arbo, Milieu en informatie beveiliging

Certificering van onze bedrijfsmanagementsystemen:

 

22 Interne audits uitgevoerd door onze Interne auditteam

9
onaangekondigde VGWM observaties uitgevoerd door 

KAM/OR en MT

28 IB verbeterpunten gemeld

4 Ri&e’s  opgesteld

27 Ri&e‘s geupdate

7

KAM en IB awareness campagnes uitgevoerd (o.a. 

roken op de werkplek, hittegolf, eikenprocessierups; ib 

meldingen, protocol container managementsysteem; 

incidentanalyse met vlinderdasmodel, 5S werkplaats 

oldenzaal)

33 VGWM meldingen

1 Directiebeoordeling.

VCA** 

(afdeling Rioleringsbeheer)

Kwaliteitsmanagementsysteem 

(ISO9001)

Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem 

(ISO45001 )

Informatiebeveiliging

(ISO27001)

Milieumanagementsysteem 

(ISO14001)

IPM Rattenbeheersing 

Buiten

Richtlijn 3000A Type II Assurance
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NAAM WERKLOCATIE

Rob Kersten (voorzitter) Almelo 

Tjacco Drenthen (plvv.vz) Hengelo 

Marco Hopster (secretaris) Enschede 

Bas Dijkstra Almelo

Bram Heuvel Enschede (werkplaats)

Erik van den Bovenkamp Enschede

Jenny Pierik Enschede

Luuk van den Dolder Haaksbergen

Mario Lemke Oldenzaal

Richard Pieterson Borne

Jaarverslag ondernemingsraad3De leden van de ondernemingsraad zijn het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij veel 

verschillende onderwerpen. In 2019 was de OR vooral nauw aangesloten bij de werkgroep voor 

de CAO 2018-2020. We verwachten dat de invoering van de regelingen ook een terugkerend 

onderwerp is voor het aankomende jaar. In onze 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. Wij hechten grote waarde aan 

ieders inbreng.

Namens de Ondernemingsraad van Twente Milieu N.V,

Rob Kersten

Voorzitter

Voorwoord

De samenstelling van de OR Twente Milieu in 2019

Ambtelijk secretaris: Angela Kruidhof. De ambtelijk secretaris is geen gekozen lid van de OR en 

heeft dus ook geen stemrecht.

De OR heeft zich verdeeld in verschillende commissies en zij nemen deel aan verschillende 

werkgroepen binnen de organisatie.
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Waar was de ondernemingsraad in 2019 bij betrokken?

De OR komt geregeld bij elkaar. De overlegvergaderingen 

met de bestuurder zijn van groot belang. Naast deze 

reguliere overleggen kwamen we ook dit jaar twee keer 

samen met de RvC.

Een overzicht van zaken waarbij de OR in 2019 betrokken 

is geweest, de genoemde artikelnummers hebben 

betrekken op de Wet op de Ondernemingsraden:

 instemmingsaanvraag aanpak niet handsfree 

 gebruiken mobiel apparaat tijdens rijden (art. 27) 

 De manier waarop Twente Milieu omgaat over het 

 gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden.

 Instemmingsaanvraag werken op zondag (art. 27)

 Regeling rondom het inplannen op vrijwillige basis 

 op zondagen.

 Adviesaanvraag inzake toetreding manager P&O tot 

 het managementteam (art. 25)

 Instemmingsaanvraag regeling leaseauto’s en 

 dienstvoertuigen (art. 27) 

 Een aangepaste regeling 

 Instemmingsaanvraag aanpassingen handboek P&O 

 (art. 27) 

 Er is een start gemaakt met de eerste aanpassingen

 Instemmingsaanvraag Avonddienst werkplaats  

 (art. 27) 

 Aanpassing inrichting avonddiensten werkplaats

 Adviesaanvraag inrichting FEZ (art. 25) 

 Nieuwe afdelingsstructuur van de afdeling IFPC

Voor het eerst is de ondernemingsraad gestart met een 

nieuwe procedure rondom evaluaties. Het afgelopen jaar 

starten we evaluaties rondom inrichting buurtonderhoud, 

Haaksbergen, Bedrijfsbureau en de organisatiewijziging 

mei 2017.



Wat gebeurt er in 2020?

MTO

Betrokkenheid blijft een belangrijk speerpunt. Graag 

blijven we aandacht houden voor het contact met 

onze collega’s. In november 2019 heeft er een MTO 

plaatsgevonden. De uitslagen van dit MTO zullen we 

gebruiken als leidraad om te verbeteren.

Verkiezingen

In 2020 komen er OR-verkiezingen waarbij er vier plekken 

binnen de OR vrijkomen. Aftredende leden hebben 

kenbaar gemaakt zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.  

Er is dus ruimte voor vier nieuwe leden.

Meerjarenstrategie 2020-2023 

De strategie van Twente Milieu voor de jaren 2020-2023 

heeft als centraal uitgangspunt: van meerwaarde zijn voor 

aandeelhouders en opdrachtgevers. Als publiek bedrijf 

werken we samen vanuit synergie in afvalinzameling en 

het beheer van de openbare ruimte. Service bieden aan 

inwoners en opdrachtgevers staan centraal. Dit wordt in 

drie ambities samengevat die de basis vormen voor de 

organisatie de aankomende jaren:

 Actief en dichtbij

 Kwaliteit en vakmanschap

 Innovatief en circulair Twente

Voor de ondernemingsraad komen deze punten ook 

geregeld terug. Als speerpunten staat het aangaan 

van goede onderlinge verbinding en een aantrekkelijk 

werkgeverschap centraal. 

Aandachtspunten in 2020:

 Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers 

 heeft van de OR blijvend aandacht

 Aandacht voor actuele en heldere bedrijfseigen 

 regelingen

 Aandacht voor functionerings-/

 beoordelingsgesprekken

 Aanpassingen handboek

 Implementatie CAO

 Ontwikkelingen ICT

 Aandacht voor nieuwe afdelingsstructuur IFPC

 Aanstelling directeur/bestuurder

36
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Verslag Raad van 
Commissarissen4.
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Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) legt in dit hoofdstuk op transparante wijze 

verantwoording af over haar handelen en toezicht houden op Twente Milieu in 

2019. Zij legt uit op welke wijze de RvC de statutaire en wettelijke taken in 2019 

heeft uitgevoerd en de samenstelling en personalia worden vermeld en toegelicht. 

De RvC voert haar taken uit conform de Corporate Governance Code. Daarover 

wordt in dit hoofdstuk ook gerapporteerd.

Bijeenkomsten, activiteiten en ontwikkelingen

De RvC kwam in 2019 elf keer bijeen, 

waarvan drie keer met de aandeelhouders in 

de Algemene vergadering Aandeelhouders 

(AvA). In de vergaderingen in januari, 

april (twee keer), mei, september, 

oktober en november (twee keer) 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 2019 is daarnaast 

tweemaal een vertegenwoordiging van de 

RvC aanwezig geweest bij een zogenoemd 

‘artikel 24 overleg’, met de OR van Twente 

Milieu. In 2019 is een aantal specifieke zaken 

aan de orde geweest:

Meerjarenstrategie 2020 – 2023 

Na een intensief traject is door de Algemene 

vergadering van Aandeelhouders op 27 

november 2019 de meerjarenstrategie 

vastgesteld. 

Toetreding gemeente Borne als 

aandeelhouder A

De gemeente Borne is in 2014 toegetreden 

als aandeelhouder B. Gemeente Borne is 

op 27 november 2019 als aandeelhouder A 

toegetreden. Door de uitgifte aandelen A en 

intrekking aandelen B op 27 november 2019 

is het aandeelhouderschap bekrachtigd. 

Interim bestuur

Algemeen directeur Lisette Bosch is per 31 

december 2019 uit dienst bij Twente Milieu 

na een bestuursperiode van vier jaar wegens 

aanvaarding van een functie elders. 

Per 1 december 2019 is Charles Vinke door 

de Raad van Commissarissen aangesteld als 

interim bestuurder. 

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer W. Meulman is na de afloop van de 

maximale zittingstermijn van acht jaar op 

27 november 2019 afgetreden als lid van de 

Raad van Commissarissen. 

Door de benoeming van de heer Ronald van 

Wetering door de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders op 27 november 2019 is de 

vacature die is ontstaan door het aftreden 

van de heer W. Meulman ingevuld. 

4
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Governance

De jaarlijkse strategie-tweedaagse heeft 

plaatsgevonden in januari 2019. Tijdens deze 

tweedaagse stonden de meerjarenstrategie 

met toekomstscenario’s, het toezichtkader 

en het proces werving en selectie nieuwe 

commissarissen centraal. 

Diverse onderwerpen

Naast de onderwerpen die vanuit de 

Governance op de agenda staan, wordt de 

RvC ook regelmatig geïnformeerd over de 

dagelijkse gang van zaken in de organisatie. 

Dat gebeurt formeel tijdens de vergaderingen, 

waarin grotere veranderingen toegelicht 

worden, maar ook informeel. Ook is een 

afvaardiging van de RvC aanwezig geweest 

bij evenementen, zoals het bezoek van de 

Europarlementariër Annie Schreijer op 15 

maart 2019 en het Onvergetelijk Ontbijt op 26 

september 2019. 

Verslag commissies

De auditcommissie is twee keer bijeen geweest. 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 2018 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.

Naast de onderwerpen die vanuit de 

Governance op de agenda staan, 

wordt de RvC ook regelmatig 

geïnformeerd over de dagelijkse 

gang van zaken in de organisatie. 
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Personalia 
De Raad van Commissarissen is per 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter, de heer A.E. (Axel) Fuhri Snethlage

Benoemd op: 7 december 2016;

Zittingstermijn: tot december 2020 (eerste termijn);

Profiel:   partner IMAP Netherlands;

Nevenfuncties:   Treasurer IMAP;

 Bestuurslid Stichting FC Twente ‘65’;

 Lid Raad van Commissarissen Cricket Nederland B.V..

Vice-voorzitter en lid Remuneratie-commissie, mevrouw S. (Selvi) Ayranci 

Benoemd op: 1 april 2012;

Zittingstermijn:  tot 1 april 2020 (tweede termijn);

Profiel:  Strategy Execution Lead ABN AMRO;

Nevenfuncties:   Lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging Midwaste; 

  Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonInvest. 

Lid Auditcommissie, 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 Euroterminal Coevorden – Emmen – 

Hardenberg;

  Voorzitter stichting die zich ten doel stelt kinderen die een 

moeilijke toekomst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol 

perspectief te bieden.
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Lid Auditcommissie, de heer R. (Ronald) van Wetering

Benoemd op: 27 november 2019;

Zittingstermijn:  tot november 2022 (eerste termijn); 

Profiel:   Directeur Grootzakelijk Rabobank Twente & 

Achterhoek;

Nevenfuncties:   Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting 

Perspectief Zutphen;

  Bestuurslid Strategische Board Stedendriehoek; 

 Bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek; 

 Voorzitter Gelderse Businessclub (GBC).

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

Benoemd op: 1 juli 2015;

Zittingstermijn:  tot 1 juli 2023 (tweede termijn);

Profiel:   Afdelingshoofd Strategie en Beleid Waterschap Drents 

Overijsselse Delta;

Nevenfunctie:   Voorzitter Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost 

Nederland (VWON);

  Lid van de Raad van Commissarissen FC Twente ‘65.

Voorzitter Auditcommissie, de heer W. (Wil) van Leijsen 

Benoemd op:  9 november 2012;

Zittingstermijn:   tot 9 november 2020 (tweede termijn);

Profiel:   Voormalig directeur afval- en reinigingsbedrijf 

Nevenfuncties:    Bestuurslid/penningmeester “De Oude IJsclub”
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Bestuursverslag5.



Na een intensief proces en betrokkenheid van onze gemeenten en samenwerkingspartners, is eind 

2019 het meerjarenplan 2020-2023 ‘Verder in verbinding; samenwerken in & aan een duurzaam 

Twente’ vastgesteld. 

In alle gemeenten is na een zorgvuldige voorbereiding, de vernieuwde kostprijsplus-methode 

ingevoerd. Door de kostprijsplus-methode is er sprake van nog meer transparantie op de 

effectiviteit en de kostprijs van onze activiteiten.  

De overgenomen taken op het gebied van Buurtonderhoud van de gemeente Haaksbergen is 

grondig geëvalueerd en wordt in de aankomende tijd op onderdelen verder verbeterd. 

Twente Milieu is deelnemer aan het project Circulair Textiel Twente van de Regio Deal Twente. Met 

Stichting Texplus als penvoerder wordt hier ingezet op ketenoptimalisatie om de recycling van 

textiel met innovaties te stimuleren. Het deelproject van Twente Milieu moet zorgen voor betere 

kwaliteit en een grotere gescheiden ingezamelde hoeveelheid textiel uit de huishoudens.

1. Samenwerking gemeenten en overige stakeholders.

Tevreden terugkijkend op 2019 presenteert Twente Milieu de resultaten van 2019. 

Deze tevredenheid betreft niet alleen het positieve jaarresultaat (240K€) maar ook 

zeker de uitstekende resultaten van zowel het medewerkersonderzoek (7,0) als het 

klanttevredenheidsonderzoek (7,6). Daarnaast zijn in samenwerking met onze 

gemeenten verschillende projecten succesvol afgerond, die de samenwerking en 

innovatie bevorderd en versneld hebben. In dit bestuursverslag komen de diverse 

onderwerpen en resultaten aan bod.

Bestuurswisseling

Algemeen directeur Lisette Bosch is per 31 december 2019 na een bestuursperiode van vier jaar uit 

dienst bij Twente Milieu. Charles Vinke is door de aandeelhouders van Twente Milieu per 1 april 

2020 aangesteld als directeur-bestuurder.

Bestuursverslag5
44
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De dienstverlening van Twente Milieu staat en valt met de inzet, kwaliteit en betrokkenheid van 

onze medewerkers. We zetten als organisatie daarom hoog in op bijvoorbeeld de vitaliteit van onze 

medewerkers en op persoonlijke ontwikkeling en scholing. 

Om het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers continu te kunnen blijven verbeteren, 

houdt Twente Milieu een 2-jaarlijks medewerkersonderzoek. Dankzij de hoge respons van 77% kunnen 

we trots zijn op de algemene score van 7.0 (2016: respons 60%, score 6,7 en benchmark: 6,8). 

De grootste krachten:

 Het plezier in het werk

 De mate waarin Twente Milieu een leuke organisatie is om voor te werken

 De middelen die beschikbaar zijn

De grootste verbeterpunten:

 Het salaris

 De verbinding met de uitvoerende medewerkers

Uiteraard zijn de uitkomsten van dit onderzoek input voor de verbeterplannen die binnen Twente 

Milieu zijn vormgegeven.

2. Mens & Organisatie

3. Dienstverlening 

Klanttevredenheidsonderzoek 2019

Twente Milieu houdt iedere 2 jaar een onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners. Twente Milieu staat voor kwaliteit & 

vakmanschap en vindt het van groot belang te weten of onze klanten onze dienstverlening ook zo ervaren. 

In het totaal vulden eind 2019 16.864 inwoners de vragenlijst in, dit betekent een respons van maar liefst 27% (62.000 digitaal 

verstuurde vragenlijst). Gemiddeld wordt er in 2019 een 7,6 gegeven voor de inzameling van het afval, dit is boven de afgesproken 

norm van een 7,0 en ook boven de gestelde ambitie van een 7,5. In 2017 was de respons 11% en het rapportcijfer een 7,2.

Overige normen vanuit dienstverlening

Naast het klanttevredenheidsonderzoek, sturen we ook nadrukkelijk op de prestatie-indicatoren van onze centrale 

Klantenservice zoals vastgelegd in onze DVO’s. In 2019 heeft Twente Milieu op alle afgesproken normen goed gescoord:

 Telefonisch is de Klantenservice op werkdagen bereikbaar van 8:00 uur tot 17:00 uur

 De gemiddelde wachttijd aan de telefoon mag maximaal 3 minuten bedragen

 Vragen, opdrachten en meldingen ingediend via de mail, app of het contactformulier op de website dienen uiterlijk 

 binnen twee werkdagen te zijn opgevolgd

 Uit de scores van het continue tevredenheidonderzoek van de afdeling n.a.v. contact met de Klantenservice blijkt dat 

 inwoners tevreden (cijfer gemiddeld hoger of gelijk aan een 7,5) zijn over het contact met Twente Milieu.
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4. Financieel resultaat
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de financiële resultaten zoals in de jaarrekening zijn 

weergegeven. Daarbij vallen de volgende zaken op:

 Twente Milieu heeft het jaar 2019 positief afgesloten, namelijk € 240k. 

 Dit is 0,6% van de omzet (begroting 2019, € 250 K; realisatie 2018: € 55k). 

 In de vergelijking tussen de cijfers 2019, de begroting en de cijfers van 2018, zijn er diverse 

 plussen en minnen. Een aantal belangrijke afwijkingen zijn de toename van de omzet en 

 directe kosten van afvalstromen, toevoeging van de afvalinzameling van de gemeente 

 Haaksbergen en de voordelen op afschrijvingen en boekwinsten uit desinvesteringen. 

 Naast het resultaat is de solvabiliteit een belangrijke indicator. In 2019 is de solvabiliteit 

 gestegen naar 36,4% (2018: 35,1%).

Omzet en marge ontwikkelingen

In totaal is de omzet in 2019 met ruim 4% toegenomen (een stijging van € 1,6 mio) ten opzichte van 

het boekjaar 2018. Dit verschil wordt voor een deel veroorzaakt door de indexering van de tarieven, 

de extra activiteiten door de overname van de afvalinzameling voor de gemeente Haaksbergen, 

extra en verschillende incidentele projecten en extra werkzaamheden door de afdeling Technische 

Service en Parkeer Beheer. 

Twente Milieu voert voor zijn aandeelhoudende gemeenten de vermarkting uit van de zogenaamde 

‘niet gebonden afvalstromen’. Door een betere afvalscheiding zijn deze gescheiden grove 

afvalstromen in omvang toegenomen en daarmee zijn in 2019 ook de opbrengsten hiervan 

gegroeid met ruim € 350k. Hier staan echter meer directe uitvoeringkosten tegenover. De 

directe uitvoeringskosten voor de verwerking van deze afvalstromen zijn ook met ruim € 350k 

toegenomen.  ›

Kerncijfers

OMSCHRIJVING GRONDSLAG 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ingezameld afval KG / INWONER 114 124 131 183 203 216

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

Index toegepast 2,50% 2,66% 1,65% -3,10% -2,24% -1,26%

Netto-omzet X € 1.000 40.232 38.571 33.606 32.913 32.449 33.613

Bruto marge X € 1.000 33.020 32.251 29.655 28.657 28.914 29.653

Netto resultaat/omzet
% VAN DE 
OMZET

0,6% 0,1% 1,3% 1,5% 1,2% 2,0%

Netto resultaat X € 1.000 240 55 448 499 376 689

Balanstotaal X € 1.000 28.232 27.484 26.788 26.756 24.333 23.929

Eigen vermogen X € 1.000 10.287 9.636 9.420 8.972 8.473 8.697

Solvabiliteit % 36,40% 35,10% 35,20% 33,50% 34,80% 36,30%

Ontwikkeling van de kerncijfers van Twente Milieu
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De totale directe uitvoeringskosten namen in 2019 toe tot € 7,2 mio. In 2018 bedroeg deze post nog 

€ 6,3 mio. Een belangrijke oorzaak ligt bij het herlabelen van een aantal directe uitvoeringskosten. 

Er zijn twee grote inhuurposten in 2019 voor het eerst gelabeld als directe uitvoeringskosten. 

Dit betreft de kosten voor uitvoering van veeg- en schoonmaak diensten (beeldbestek) van een 

gemeente en het vernieuwen van een contract voor werkzaamheden op een afvalbrengpunt van 

een gemeente. Dit verklaart meer dan 0,6 M€ van de toegenomen 0,9 M€.

Lasten

De totale lasten, exclusief de directe uitvoeringskosten,  zijn lager dan begroot (-2,7%). 

Personeelskosten

Personeelskosten zijn toegenomen met 1,6M€ terwijl de kosten voor de flexmedewerkers 

afgenomen is met 1,6M€. Dit is het gevolg van bewust beleid.

Materieelkosten 

Brandstofkosten zijn licht gestegen (138 K€). De verwachte stijging door de toename van het aantal 

voertuigen (Haaksbergen) en stijging van de brandstof prijs is minder groot dan verwacht. 

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfskosten zijn in 2019 gestegen met iets minder dan € 200k. De toename wordt 

veroorzaakt door meerkosten door de inhuur van advies en ICT-kosten.

De totale kapitaalslasten van Twente Milieu zijn in 2019 met ongeveer € 100k toegenomen, van € 

3,7 mio in 2018 naar € 3,8 mio in 2019. In de begroting van Twente Milieu werd met een nog grotere 

stijging rekening gehouden (totale lasten van € 4,8 mio). 

Vooruitblik naar 2020 

In 2020 gaat er gewerkt worden met het nieuwe kostprijsmodel. Het nieuwe kostprijsmodel is samen met de gemeenten 

ontwikkeld en is de basis voor de tarieven in de komende 4 jaar. 2020 wordt daarmee een spannend jaar, omdat in de praktijk 

gaat blijken of de modellen voldoen. De begroting 2020 is hier ook op aangepast. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt 

om de positieve en negatieve effecten van het nieuwe kostprijsmodel voor de gemeenten te dempen. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de eventuele toetreding van de gemeente Wierden als aandeelhouder. De gemeente 

Wierden neemt al enkele jaren een aantal diensten van Twente Milieu af en heeft de intentie uitgesproken om aandeelhouder 

van Twente Milieu te worden. Ze worden daarmee de negende aandeelhoudende gemeente.

Het begrote resultaat voor 2020 bedraagt ca € 450k en is verwerkt in de post ‘onvoorzien’ van de begroting. Dit resultaat is 

hoger dan het resultaat van de afgelopen jaren. De reden hiervoor is dat de verschillende investeringen en verbeteringen in 

2020 geëffectueerd worden.

De investeringen binnen Twente Milieu voor 2020 bedragen volgens de begroting ruim € 8 mio, inclusief een aantal 

overlopende investeringen vanuit 2019 als gevolg van de lange levertijden van sommige voertuigen. Met aandeelhouders 

en RvC is afgesproken om het jaarlijkse beschikbare investeringsbedrag af te stemmen op de verwachte en gerealiseerde 

jaarlijkse cashflow. Zo blijft voor het vennootschap het financieringsniveau met betrekking tot de beschikbare middelen in 

balans.



48

Risico’s

Voor Twente Milieu is er ook een risico-

inventarisatie gemaakt. Op basis van de 

risico-inschatting is de grootste impact te 

verwachten van de zogenaamde operationele 

risico’s, zoals de effecten van stijgende 

olieprijzen voor onze bedrijfsvoering en 

de mogelijk oplopende pensioenlasten. 

Ook de duurzame inzetbaarheid van onze 

oudere collega’s is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt. Het renterisico is echter 

beperkt voor de komende jaren omdat 

de beide langlopende leningen tegen 

een vaste lage rente voor een langere 

periode zijn vastgelegd. De beschikbare 

weerstandscapaciteit is bij Twente Milieu 

gedefinieerd als de overige reserves en het 

onverdeelde resultaat is voldoende.

Covid-19

Begin 2020 is Nederland, net als de rest van 

de wereld, getroffen door het COVID-19 

(Corona) virus. De regering heeft diverse 

maatregelen genomen om dit virus in te 

dammen. Het virus en de maatregelen treffen 

daarbij ook Twente Milieu.

Twente Milieu heeft een ‘actieteam Corona’ 

ingesteld, dat dagelijks contact heeft met 

elkaar. Binnen het actieteam zijn veiligheid 

en continuïteit de dominante thema’s. De 

werkprocessen van Twente Milieu zijn door 

de overheid namelijk aangemerkt als cruciaal. 

Op een aantal kleinere werkzaamheden na 

gaat het primaire proces gewoon door. Wel is 

het ziekteverzuim hoger dan normaal.

Het realiseren van het begrootte 

eindresultaat is gezien alle onzekerheden 

-met name de duur van de maatregelen en 

de impact- nog onzeker. Eerste analyses laten 

wel zien dat het resultaat positief zal blijven. 

Enschede, 14 april 2020

Charles Vinke

Directeur-bestuurder

Twente Milieu 

heeft een 

‘actieteam 

Corona’ 

ingesteld, die 

dagelijks 

contact heeft 

met elkaar. 
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Jaarverslag 2018
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