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rO n n i e t e n C at e 

(Monteur Twente Milieu – SW DCW) 

“ Dankzij Twente Milieu ben ik nu 
keurmeester van de kleine park- 
machines en voertuigen. Het is mijn 
taak om voertuigen weer veilig de weg 
op te laten gaan. ”
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Heldere strategie, mooie resultaten

In dit jaarverslag doen we verslag van de stappen die 
we langs de strategische ankerpunten hebben gezet. 
Zoals u kunt lezen was 2016 een veelbewogen jaar:  
samen met de zeven gemeenten hebben we op heel  
diverse terreinen onderzocht, ontwikkeld en verbe-
terd. Elk van de gemeenten via een eigen pad, op een 
eigen manier en in een eigen tempo. Maar allemaal in 
dezelfde richting. Zowel op het terrein van inzameling 
en transport van afval, maar ook zeker bij het beheer in 
de openbare ruimte.

Een veelbewogen jaar was 2016, maar vooral ook suc-
cesvol. Elke dag opnieuw, en ook in het weekend, staan 
de medewerkers klaar om te zorgen dat we doen wat 
we beloven. Dat is zorgen voor een ‘Schoon, gezond en 
fris’ Twente. 

We spreken dan ook volmondig het vertrouwen uit dat 
we ónze ambities, die van onze partnergemeenten en 
die van de regio Twente blijven waarmaken. Nu en in 
de toekomst. Daar zijn we trots op.

Lisette Bosch,
directeur

In 2016 hebben we onze meerjarenstrategie vastgesteld. We voerden daarvoor een stevige 

brede inhoudelijke discussie: startend met presentaties in de gemeenteraden, gevolgd  

door sessies met een grote groep interne medewerkers, stakeholders, onze commissarissen 

en de aandeelhouders, die de strategie in de AvA van 18 mei 2016 definitief vaststelden.  

Stip op de horizon is natuurlijk Afvalloos Twente 2030. 

Leeswijzer

In dit jaarverslag blikken we terug op 2016 aan de 
hand van de vier speerpunten die de basis vormen 
van de strategie 2016 – 2019:

   Optimalisatie kernactiviteiten

  Partnerschap

  Kennis en innovatie

  Gezonde ontwikkeling

De vier speerpunten worden aangevuld met een 
stuk over onze organisatie, over al onze medewer-
kers die elke dag weer het verschil maken. 

Kennis 
en innOVatie

PartnersChaP

Organisatie

KernaCtiViteiten

GezOnde  
OntwiKKelinG
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Kernactiviteiten optimaliseren

Twente Milieu voelt zich vanuit de basis verantwoordelijk voor een schone, gezonde en 

frisse leefomgeving. Toch is verbetering altijd mogelijk. Verbetering in de afvalinzameling, 

in het beheer van de openbare ruimte en in het beheer van afvalstromen. Ook in 2016  

voerden wij onze kernactiviteiten met zorg uit en werkten wij aan een verdere optimalisatie 

van deze activiteiten.

inzamelinG & transPOrt 
In 2016 vervolgden we, samen met onze partners, 
onze route op weg naar een afvalloos Twente. Het jaar 
stond in het teken van vele wijzigingen in de inzamel-
structuur bij onze aandeelhoudende gemeenten. Wij-
zigingen waardoor de hoeveelheid restafval verder kan 
worden terug gedrongen. Ondanks alle veranderingen 
zijn we erin geslaagd om aan het gewenste kwaliteits- 
en kostenniveau te blijven voldoen. De belangrijkste 
veranderingen op een rij:

Almelo
•	 halverwege	2016	werd	de	invoering	van	 

vierwekelijks inzameling van restafval succesvol 
afgerond;

•	 inzameling	bij	de	milieupleintjes	is	structureel	
opgevoerd naar 6 dagen per week;

•	 de	frequentie	van	het	verwijderen	van	bijplaat- 
singen is opgevoerd naar 7 dagen per week.

Enschede
Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd ter voor- 
bereiding op de invoering van diftar per 1 januari 2017, 
namelijk:
•	 alle	150.000	minicontainers	werden	gechipt;
•	 alle	voertuigen	werden	voorzien	van	Container	

management systeem (Cms);
•	 alle	blokcontainers	werden	vervangen	door	 

ondergrondse containers met toegangscontrole; 
•	 het	aantal	milieupleintjes	werd	uitgebreid.

Hengelo
•	 per	1	januari	2016	is	de	huis-aan-huis-inzameling	

van verpakkingen met minicontainers bij 27.000 
huishoudens succesvol ingevoerd;

•	 op	circa	50	nieuwe	locaties	zijn,	met	name	voor	de	
hoogbouwaansluitingen,	bovengrondse	verzamel-
containers geplaatst voor papier en verpakkingen.

Hof van Twente
Ter voorbereiding op de invoering van diftar per  
1 januari 2017:
•	 zijn	alle	blokcontainers	vervangen	door	onder-

grondse containers met toegangscontrole; 
•	 is	het	aantal	milieupleintjes	uitgebreid.

Oldenzaal
Ter voorbereiding op de invoering van diftar per  
1 januari 2017:
•	 zijn	alle	blokcontainers	vervangen	door	onder-

grondse containers met toegangscontrole; 
•	 is	het	aantal	milieupleintjes	uitgebreid.
En halverwege maart is de huis-aan-huis-inzameling 
van verpakkingen met minicontainers bij 14.000 huis-
houdens succesvol ingevoerd.

Losser
Na een succesvolle pilot, werd per 1 juli de huis-aan- 
huis-inzameling van verpakkingen met minicontainers 
in de hele gemeente (8.000 huishoudens) ingevoerd in 
combinatie met het vierwekelijks inzamelen van rest- 
afval.

Borne
In Borne hebben zich geen belangrijke wijzigingen 
voorgedaan.

Beheer OPenBare ruimte
Twente Milieu is steeds meer en vaker zichtbaar in de 
leefomgeving van de inwoners van onze aandeelhou-
dende gemeenten. We beheren en onderhouden de 
openbare ruimte en voeren vele taken uit op civiel-
technisch gebied (zoals bijvoorbeeld straatonderhoud 
en werkzaamheden aan de riolering) en op cultuur-
technisch gebied (zoals bijvoorbeeld plantsoen- en 
boomonderhoud). Dat doen we samen met onze 
(sociale) partners, die soms ook in opdracht van ons 

J O h n w e G e r i n K   

(Coördinator centrale planning en bedrijfsbureau) 

“ Als je bij een bedrijf vertrekt, weet  
je pas wat je mist. Mijn terugkeer bij 
Twente Milieu ervaar ik als ‘een warme 
deken’ ”
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werken. Twente Milieu heeft de afgelopen jaren hard 
gewerkt aan professionalisering in het beheer van de 
openbare ruimte. Zo werden de meeste van deze taken 
in productbladen en bestekken beschreven. Daarmee 
worden opdrachten en uitvoering op eenduidige wijze 
vastgelegd. In 2016 zijn nieuwe medewerkers in dienst 
getreden met specifieke kennis op het gebied van be-
heer en onderhoud van de openbare ruimte. Samen 
met de uitvoerende vakmensen die we reeds in dienst 
hadden, is nu een complete organisatie in beheer en 
onderhoud van de openbare ruimten ontstaan. Daar-
mee kunnen we gemeenten adviseren, ondersteunen 
en – indien gewenst – ook taken van hen overnemen. 

In de huidige participatiesamenleving krijgen inwo-
ners steeds meer de kans om directer te sturen op hun 
eigen leefomgeving. Dat heeft ook effect op de open-
bare ruimte en de wijze waarop Twente Milieu haar 
werkzaamheden inricht. Zo is in 2016 in de gemeente 
Borne het project ‘herinrichting speelvoorzieningen 
Schrijversplein’ uitgevoerd. Met dit project werden, in 
samenspraak met gemeente én inwoners, het groen 
en de speelvoorzieningen opnieuw ingericht. In de 
voorbereiding van dergelijke projecten brengt Twente  
Milieu haar expertise in, om te komen tot een voor alle 
partijen acceptabel plan. Vervolgens wordt het plan door  
Twente Milieu uitgevoerd zoals afgesproken.

Buurtonderhoud
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte ont-
wikkelt zich binnen Twente Milieu steeds meer als een 
zelfstandig opererende professionele afdeling. Daarbij 
hoort ook een naam en een logo. Eind 2016 werd de 
naam veranderd in: ‘buurtonderhoud’. Deze naam dekt 
het grootste deel van de lading van taken die Twente 
Milieu in opdracht van de verschillende aandeelhou-
dende gemeenten in de openbare ruimte uitvoert. Bij 

deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo, opge-
bouwd uit twee beeltenissen. Daarbij staat de bloem 
voor de cultuurtechnische werkzaamheden en het 
tandwiel voor de civieltechnische werkzaamheden die 
worden verricht.

Plaagdierbeheersing
In 2016 zijn de wettelijke eisen voor het gebruik van 
rhodenticiden (rattengif) in de buitenruimte aange-
scherpt. Vanaf 2017 is deze manier van plaagdierbe-
heersing alleen onder zeer strikte voorwaarden nog 
toegestaan. Twente Milieu heeft zich in 2016 voorbe-
reid op deze veranderingen en alle plaagdierbestrij-
ders de benodigde opleidingen laten volgen. Tevens 
zijn de voorbereidingen getroffen om het proces van 
plaagdierbeheersing begin 2017 te kunnen certifice-
ren. Hiermee is de continuïteit van die taken gewaar-
borgd. In goed overleg met gemeenten blijven we de 
wetgeving op dit gebied actief volgen.

Rioolservices
In 2016 zijn voor alle aandeelhoudende gemeenten rio-
leringswerkzaamheden uitgevoerd. Kolken werden ge-
ledigd, de riolering werd gereinigd en de verschillende 
(hoofd)rioleringen werden geïnspecteerd. Om aan de 
groeiende vraag van de aandeelhoudende gemeenten 
te kunnen voldoen, zijn gedurende een aantal maan-
den extra voertuigen ingehuurd. 

Omdat de ondergrondse infrastructuur niet zicht-
baar is kan Twente Milieu de gemeente helpen de 
actuele status goed in beeld te brengen. Dit is met 
name van belang voor de hoofdriolen waar de kos-
ten voor vervanging, beheer en onderhoud hoog zijn.  
Twente Milieu beschikt over speciale voertuigen die 
zijn uitgerust met de meest actuele (milieu) techni-
sche mogelijkheden. De voertuigen worden bediend 
door goed opgeleid en specialistisch personeel. Met 
de uitkomsten van deze inspecties zijn de gemeen-
ten in staat zowel het dagelijks onderhoud als ook 
het vervangingsonderhoud tijdig en goed uit te voe-
ren. Daarnaast kan deze informatie van pas komen 
bij de opstelling van het gemeentelijk rioleringsplan. 
Ook in dit specialistische civiel technische werk ont-
wikkelt Twente Milieu zich bij de aandeelhoudende  
gemeenten als een logische partner.

Ontwikkeling integratie buitendienst  
gemeente Almelo
In 2016 zijn verregaande gesprekken gevoerd met de 
gemeente Almelo over het uitbesteden van taken in 
de openbare ruimte aan Twente Milieu. Hiertoe is een 
onderzoek gestart. De verkennende fase is afgerond 
met een rapport waarin algemene bevindingen en be-
langrijke beslispunten op het gebied van personeel, 
materieel en de opdracht zijn uitgewerkt. Tijdens de 
verkenning is onder meer geconstateerd dat de finan-
ciële doelstellingen, die de gemeente Almelo als rand-
voorwaarde meegaf, haalbaar zijn. Na afronding van de 
verkennende fase is één en ander nader uitgwerkt.

werKPlaatsen
Twente Milieu beschikt over drie volledig ingerichte 
werkplaatsen in Enschede, Almelo en Oldenzaal. Daar 
wordt onderhoud gepleegd, reparaties uitgevoerd en 
vinden keuringen plaats van zowel het eigen materi-
eel als van het materieel van onze aandeelhoudende 
gemeenten. De werkplaats in Borne werd in 2016, om 
efficiencyredenen, gesloten. Deze werkplaats is volle-
dig geïntegreerd in de werkplaatsen van Oldenzaal en 
Enschede.

Daarnaast zijn de werkplaatsen verantwoordelijk voor 
het beheer en het onderhoud van verzamelcontainers:
•	 eerstelijns	werkzaamheden	aan	verzamelcontai-

ners	zoals	elektronische	storingen,	schade	aan	
de	inworpzuil	die	zichtbaar	boven	de	grond	zit,	
verhelpen van zogeheten ‘verklemmingen’ (vaak 
na meldingen van bewoners in de aangesloten 
gemeenten);

•	 tweedelijns	werkzaamheden,	al	het	onderhoud	
aan	alle	mechanische	delen	van	de	containers,	
zoals	onderhoud	aan	de	trommel,	aan	de	luikjes	
die toegang geven tot de bak van de container 
en	aan	delen	van	de	veiligheidsvloer	zoals	kabels,	
gewichten en klapvloer;

•	 coördinatie	van	plaatsen	en	verplaatsen	van	nieu-
we en bestaande containers. in veel gemeenten 
zijn blokcontainers vervangen door ondergrondse 
containers en werden extra milieupleinen of con-
tainers voor gescheiden stromen geplaatst.

In 2016 werd, samen met de afdeling Relatiebeheer en 
Advies, een eerste aanzet gemaakt voor een plan om 
verzamelcontainers op beeldkwaliteit te onderhou-
den. Deze plannen krijgen in 2017 verder hun beslag. 
Hiervoor wordt ook de kennis en expertise van de col-
lega’s van Buurtonderhoud ingezet. Het wassen en rei-
nigen van verzamelcontainers in eigen beheer vormt 
een ambitieus onderdeel van de plannen. In de loop 
van 2017 moeten de plannen concrete vormen gaan 
aannemen. Voor onze opdrachtgevers zal het meer 
(zichtbare) kwaliteit gaan opleveren in de leefomge-
ving van haar burgers.

Een derde hoofdtaak van de afdeling Werkplaatsen  
is de Technische Service Parkeerbeheer (TSPB) &  
Verkeers Regel Installaties (VRI), 24 uur per dag en 7 
dagen per week:
•	 oplossen	van	storingen;
•	 verzorgen	en	regelen	van	het	onderhoud	en	de	

reparaties	van	parkeerautomaten	en	stads-	en	
busafsluitingen in enschede en de Vri in enschede 
en almelo.

Loketfunctie
‘Total care en one stop shopping’ voor voertuigen en 
machines is het concept bij de afdeling Werkplaat-
sen. Alles wordt dan ook via één loket uitgegeven en 
afgehandeld; van kettingzaag tot aan huisvuilwagens 
en van kruiwagen tot rioleringsauto’s. De werkplaats 
geeft gevraagd en ongevraagd instructies hoe om te 
gaan met het materiaal en materieel. Door de diver-
siteit van voertuigen en machines zijn de werkplaat-
sen zeer divers en specialistisch. En alle kennis en 
middelen die niet binnen 24 uur beschikbaar zijn, wil 
de werkplaats zelf in huis hebben. Het personeel van 
de werkplaatsen is dan ook technisch goed onderlegd 
en volgt regelmatig opleidingen en cursussen om hun 
kennis op peil te houden. 
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Twente Milieu is een zichtbare organisatie en staat middenin de samenleving, dichtbij de 

inwoner en naast de gemeente. Vanuit die positie is, in wisselwerking met inwoners,  

snel in te spelen op wensen en behoeften rondom afvalinzameling en de kwaliteit van de 

leefomgeving. En in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de  

participatiewetgeving, heeft Twente Milieu daarbij oog voor de inzet van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Partnerschap

PartiCiPatie
De Participatiewet stelt gemeenten voor nieuwe opga-
ven. Twente Milieu kan de aandeelhoudende gemeen-
ten daarin ondersteunen. Zo kan een aantal van de, 
met opdrachtgevers afgesproken, activiteiten worden 
verricht door inwoners die behoren tot de doelgroep 
van de Participatiewet. 

Twente Milieu is met haar 350 medewerkers een 
werkgever van formaat in de regio. Circa 20% van de 
medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zo werken acht medewerkers met een sociale werk-
voorziening (SW-)indicatie op detacheringsbasis op 
één van de werkplaatsen. Zij verrichten daar allerlei 
werkzaamheden: als monteur, externe onderhouds-
werkzaamheden (Wasplaats) en diverse ondersteu-
nende werkzaamheden op bijvoorbeeld administratief 
gebied. Ook op andere plekken binnen Twente Milieu  
zijn mensen met een SW-indicatie werkzaam. 

relatieBeheer en adVies
Als eerste aanspreekpunt voor de inwoner, op straat 
maar ook via haar klantenservice, verzamelt Twente 
Milieu veel informatie. Waardevolle informatie waar-
mee Twente Milieu gemeenten en inwoners kan onder-
steunen. De afdeling Relatiebeheer en Advies (R&A) 
speelt hierin een belangrijke rol. Als dé gesprekspart-
ner richting gemeenten vertalen de adviseurs mili-
eudoelstellingen naar uitvoering met een concrete 
aanpak en zorgen voor een integraal beheer van de 
openbare ruimte. Daarnaast staat R&A gemeenten bij 
met (beleids)advies, voorlichting en educatie. Daarbij 
worden de gemaakte afspraken vertaald naar de jaar-
lijkse dienstverleningsovereenkomst (DVO).

DVO
Twente Milieu heeft, in samenwerking met de ge-
meente, de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
geoptimaliseerd in 2016. Daarbij zijn de verschillende 
delen van de DVO herzien en is een nieuw en geactu-
aliseerd juridisch deel (raamovereenkomst) opgesteld. 
De herziening van de DVO is er daarnaast altijd opge-
richt om de outputgerichte opdrachtverlening verder 
te optimaliseren. Ook is nader gekeken naar het vast-
leggen van de overlegstructuren. In 2017 zal de rappor-
tagestructuur bij de DVO worden herzien. De nadruk 
zal hierbij liggen op monitoring, analyse en pro-actief 
advies. 

J a n w i l l e m t e n B r i n K e 

(Medewerker Milieupark – gedetacheerd vanuit SWB) 

“ Ik ben er trots op dat ik als medewerker  
van het Milieupark gedetacheerd ben bij  
Twente Milieu en dat ik mijn heftruckcertificaat 
heb gehaald. Het werk is nooit eentonig, omdat ik 
veel verschillende dingen mag doen. ”

t e ruG n a a r m e n u 11

www.twentemilieu.nl/diensten/duurzaam-ondernemen


Op weg naar een afvalloos Twente 
In alle gemeenten zijn in 2016 belangrijke stappen 
gezet op weg naar een afvalloos Twente. Zo werd de in-
voering van diftar in drie gemeenten voorbereid. Daarbij 
werkten deze gemeenten nauw samen bij het opstellen 
van het beleid, de implementatie en de communicatie 
richting inwoners. Een aantal gemeenten start – of is 
reeds gestart – met het vierwekelijks inzamelen van 
restafval, eventueel gecombineerd met een verpakkin-
gencontainer aan huis. Hoewel iedere gemeente daarin 
haar eigen tempo kiest, wordt ook hier van elkaars erva-
ringen gebruik gemaakt. 

In opsomming zetten we samen met onze gemeenten 
in 2016 de volgende stappen:

•	 Almelo ging in oktober 2015 gefaseerd van start 
met het vierwekelijks inzamelen van restafval. in 
2016 is een terugkoppeling gegeven aan de raad 
over de eerste resultaten en de vervolgstappen op 
weg naar een afvalloos twente. de raad wil eerst 
het draagvlak bij de inwoners onderzoeken alvo-
rens zij eventuele veranderingen in het afvalbeleid 
doorvoert;

	•	 Borne besloot in 2016 om over te stappen op het 
vierwekelijks inzamelen van restafval. daarnaast 
ontvangen huishoudens een minicontainer voor 
verpakkingen die eens in de vier weken wordt 
ingezameld. dit nieuwe beleid wordt vanaf april 
2017 ingevoerd. daarnaast heeft de gemeente 
Borne de samenwerking met twente milieu geëva-
lueerd in 2016. daarbij werd onder meer gecon-
cludeerd dat de goede samenwerking met twente 
milieu een belangrijke stap is voor Borne om toe 
te gaan naar een regiegemeente. het rapport is in 
de raad besproken;

•	 Enschede, Hof van Twente en Oldenzaal besloten 
in 2015 om per 1 januari 2017 diftar in te voeren. 
ter voorbereiding op een succesvolle implemen-
tatie werden in 2016 daartoe voorbereidingen 
getroffen. in de drie gemeenten zijn alle blokcon-
tainers voor restafval zonder toegangscontrole 
vervangen door ondergrondse containers met 
toegangscontrole. in gezamenlijkheid is een com-
municatiecampagne ontwikkeld en uitgevoerd 
om diftar onder de aandacht te brengen bij alle 
inwoners;

•	 Enschede heeft containermanagement geïmple-
menteerd bij de minicontainers. in 12 weken zijn 
alle	minicontainers	hiertoe	voorzien	van	een	chip,	
zodat deze gekoppeld kunnen worden aan een 
huishouden en het aantal ledigingen wordt gere-
gistreerd;

•	 Hengelo besloot in 2015 om de grijze container 
uiterlijk per 1 januari 2018 af te schaffen. in 2016 
zijn alle voorbereidingen getroffen en in 2017 
vindt de implementatie – onder de noemer ‘Bye 
Bye Bak’ – gefaseerd plaats. in Beckum en Oele 
zijn eind 2016 alle minicontainers voor restafval al 
ingenomen. alle inwoners hebben nu toegang tot 
een ondergrondse container; 

•	 Losser evalueerde in 2015 de proef met vierweke-
lijks inzamelen van restafval in combinatie met de 
inzameling van verpakkingen met een minicon-
tainer. in 2016 is vervolgens in heel losser deze 
systematiek ingevoerd. daarnaast is in 2016 een 
start gemaakt met het vervolgbeleid. dit zal in 
het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond en 
worden voorgelegd aan de raad;

Startsein bewustwordingscampagne 100-100-100 

met staatssecretaris Sharon Dijksma.

Op onze nieuwe website kan de bezoeker snel en  

gemakkelijk de gewenste informatie vinden.

De lancering van ons educatieplatform ‘Twente zonder afval’ 

voor basisschoolleerlingen gebeurde spelenderwijs.

•	 Oldenzaal besloot in 2015 om per 1 januari 2017 
diftar in te voeren. zo zijn alle bovengrondse 
containers voor restafval vervangen door onder-
grondse containers. Om diftar onder de aandacht 
te	brengen	bij	alle	inwoners,	werd	in	samenwer-
king met de gemeente een communicatiecampag-
ne ontwikkeld en uitgevoerd. 

COmmuniCatie
Samen met partners werkt Twente Milieu aan een 
afvalloos Twente in 2030. Afval voorkomen en afval 
scheiden zijn daarbij kernbegrippen. Begrippen die 
ook samenhangen met communicatie en gedragsver-
andering. De afdeling communicatie zette daarom in 
2016 onder meer in op de ontwikkeling van een nieuwe 
corporate website, als één van de middelen om de ge-
wenste veranderingen in het afvalgedrag van inwoners 
te stimuleren. 

Nieuwe website 
Snel en gemakkelijk als bezoeker de gewenste informa-
tie kunnen vinden en bijdragen aan een afvalloos Twen-
te. Snelheid en gemak vormen dan ook belangrijke uit-
gangspunten die centraal stonden bij de ontwikkeling 
van de nieuwe website. Daar hebben we aan gewerkt 
door onder andere informatie op gemeentelijke niveau 
aan te bieden. En om bij te dragen aan een afvalloos 
Twente, zijn zowel beleidsmatige aanpassingen als aan-
passingen in gedrag nodig. Deze gedragsverandering 
willen we met de website realiseren door informatie 
over de bezoeker te verzamelen en te analyseren. En 
vervolgens willen we met relevante inhoud, voor die 
specifieke bezoeker, verandering stimuleren. Hierdoor 
hebben we over een aantal jaren inzicht in het afvalge-
drag van onze inwoners en kunnen we hen op individu-
eel niveau bijsturen en activeren. 

Sociale media 
In 2016 is verder ingezet op de versterking van online 
communicatie via sociale media door de implementa-
tie van Coosto. Met dit monitoringsinstrument krijgen 
we meer zicht op de online tendensen in onze aan-
deelhoudende gemeenten en kunnen we daar sneller 
op inspelen. Daarnaast stelt Coosto ons in staat om 
online communicatie meetbaar te maken en hierover 
richting gemeenten en andere relevante partners te 
rapporteren. De mate waarin er over een onderwerp 
wordt gesproken kan worden gekwantificeerd en het 
bijbehorende sentiment kan worden aangegeven.

Lancering educatieplatform
Nadat 2015 in het teken stond van het investeren in 
een nieuw educatieplatform over afval, is het platform 
‘Twente zonder afval’ in 2016 officieel gelanceerd. Via 
dit platform leren basisschoolleerlingen bewuster om 
te gaan met afval. Dit gebeurt spelenderwijs door mid-
del van filmpjes, games, spreekbeurttips en achter-
grondinformatie. 

100-100-100
In het voorjaar van 2016 is, samen met staatssecreta-
ris Sharon Dijksma, het startsein gegeven voor de be-
wustwordingscampagne 100-100-100. Een campagne 
waarin gedurende 100 dagen, 100 huishoudens 100 
procent (rest)afvalvrij proberen te leven. Zo’n 250 
huishoudens uit onze aandeelhoudende gemeenten 
namen deel aan de actie, die in de zomer afgesloten 
werd met een eindfeest. Wekelijks hebben we deelne-
mers uitgedaagd met opdrachten over het scheiden 
en voorkomen van afval. Zij deelden op een online 
platform hun ervaringen, tips en foto’s met elkaar. Het 
eindresultaat onder de deelnemende huishoudens is 
omgerekend een gemiddelde van slechts 16,4 kilo rest- 
afval per persoon per jaar. In Twente streven we naar 
50 kilo restafval per persoon per jaar in 2030. 
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Klantenservice

Aantal telefoontjes:  93.649 

Aantal e-mails:  +/- 25.000

Meldingen Twente Milieu App:  1504

Meldingen BOA App:  312

rO B l e us h u i s 

(Eerste monteur materieel) 

“ Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Dat komt 
door twee dingen: mijn collega’s en de uitzonderlijke 
problemen. Ik vind het mooi om problemen op te lossen 
waar eerst geen oplossing voor lijkt te zijn.  
Dat geeft mij de uitdaging die ik nodig heb. ”

Invoering nieuwe inzamelsystemen
Voor de gemeenten Enschede, Hof van Twente en  
Oldenzaal was 2016 een overgangsjaar. Alle drie ge-
meenten stonden aan de vooravond van de invoering 
van diftar in 2017. Een systeem waarbij de inwoners 
betalen naar de hoeveelheid (rest)afval die zij leveren. 
Een grote verandering voor de inwoners. Op commu-
nicatief gebied is nauw samengewerkt tussen de drie 
gemeenten en Twente Milieu. Dit resulteerde in een 
sterkere communicatieboodschap én een daling in de 
communicatiekosten. Een vruchtbare samenwerking 
die we ook in 2017 voortzetten.

Behalve aandacht voor specifieke campagnes en de ver-
betering en ontwikkeling van communicatiemiddelen, 
lag bij de afdeling communicatie in 2016 de focus op:
•	 communicatie	over	de	invoering	van	de	verpakkin-

gencontainer	in	de	gemeenten	Hengelo,	Losser	en	
Oldenzaal;

•	 communicatie	over	het	vierwekelijks inzamelen in 
de gemeente losser;

•	 de	voorbereidingen	van	een	communicatiecam-
pagne voor het verdwijnen van de grijze container 
in de gemeente hengelo. Kla

KlantenserViCe
De medewerkers van de Klantenservice vormen een 
belangrijke schakel voor ons primaire proces. Dage-
lijks handelt de Klantenservice vele diverse vragen en 
verzoeken van inwoners en gemeenten af. Telefonisch, 
via de e-mail, via sociale media of de Twente Milieu en 
BOA App.

Voor de afdeling klantenservice was 2016 een uitda-
gend jaar. Er veranderde veel in alle gemeenten. Door 
alle ontwikkelingen zagen we het aantal telefoontjes 
stijgen; het waren er circa 20.000 meer dan in 2015. 
Ook het aantal e-mails nam fors toe. Tegen het einde 
van het jaar constateerden we een verdubbeling ten 
opzichte van het begin van het jaar. 

In 2016 ging veel aandacht uit naar het verder professi-
onaliseren van de afdeling:

•	 de	door	ons	ontwikkelde	zoekmachine	Twente	 
milieu totaal is organisatiebreed geïmplemen-
teerd.	Het	is	een	Wikipedia-achtige	omgeving	
waarin alle informatie staat die nodig is om de 
juiste diensten te kunnen verlenen. twente milieu 
totaal wordt gevuld aan de hand van de afspraken 
in de dVO. de zoekmachine wordt intussen door 
vele collega’s actief geraadpleegd. het stelt ons 
in staat om de burger nog beter van informatie te 
voorzien;

•	 de	hebben	in	samenwerking	met	een	extern	
bureau	kritisch	gekeken	naar	het	bel-	en	e-mail-
protocol en ook hiermee hebben we vooruitgang 
geboekt in de kwaliteit van onze dienstverlening; 

•	 de	voorbereidende	activiteiten	voor	diftar in drie 
gemeenten hadden ook effect op de vragen die bij 
de Klantenservice binnenkwamen. Om deze en an-
dere uitdagingen aan te kunnen is tijdig geantici-
peerd om de toename van het aantal telefoontjes 
en	e-mails	aan	te	kunnen.	Door	extra	inzet	vanuit	
de hele organisatie en door een  projectmatige 
aanpak zijn we hierin goed geslaagd. 

t e ruG n a a r m e n u14

https://vimeo.com/194360211
www.twentemilieu.nl/afval/afvalinzameling
www.twentemilieu.nl/byebyebak
www.twentemilieu.nl/byebyebak
https://vimeo.com/210405174
https://vimeo.com/194360211


weeGBruGsysteem
Twente Milieu ontwikkelde in eigen beheer een heel 
nieuw weegbrugsysteem voor de afvalbrengpunten. 
Met dit systeem wordt een auto gewogen, bij aan-
komst en bij vertrek. Vervolgens wordt er geregis-
treerd en – wanneer nodig – afgerekend bij vertrek. 
Omdat het systeem in eigen beheer is ontwikkeld en 
wordt beheerd kunnen eventuele aanpassingen snel 
en dynamisch worden doorgevoerd. Zo kunnen onder 
meer beleidswijzigingen in een gemeente vlot worden 
aangepast in het weegbrugsysteem. Als bijvoorbeeld 
grof tuinafval in het vervolg gratis zou kunnen worden 
weggebracht, kan Twente Milieu dit zelf doorvoeren in 
het systeem. In 2016 werd het weegbrugsysteem van 
Twente Milieu in Enschede met succes geïmplemen-
teerd.

OPeratiOneel manaGementsysteem 
BuurtOnderhOud
Twente Milieu besloot eind 2016 om te investeren in 
een operationeel managementsysteem voor buurton-
derhoud. Na een uitgebreide oriëntatie werd gekozen 
voor GroenVision van Infogroen. Dit is een innovatief 
beheerspakket dat ons aan alle kanten helpt om di-
gitaal te werken en processen efficiënt in te richten. 
Met dit systeem krijgen we kwalitatief en kwantita-
tief meer grip op de processen bij buurtonderhoud. 
Zo kunnen prestatie-indicatoren continu gemonitord 
worden, waardoor de uitvoering veel directer kan (bij)
sturen. Daarnaast zijn er meer gegevens beschikbaar 
om te analyseren, waardoor tactische en strategische 
keuzes sneller gemaakt en beter onderbouwd kunnen 
worden.

GFt inzamelinG VerBeteren
Twente Milieu is voortdurend op zoek naar nieuwe 
inzamelmethodieken en inzamelmiddelen om haar 
dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen om zo 
een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheid-
doelstellingen van onze opdrachtgevers. GFT wordt 
al sinds jaren ingezameld via minicontainers. Plastic 
Omnium, thans leverancier van minicontainers voor 
Twente Milieu, heeft een vernieuwd model minicontai-
ners voor GFT: de BioBak. Het gebruik van de BioBak 
zou moeten leiden tot gewichts- en volumereductie 
van het GFT en de stank en overlast van ongedierte 
moeten verminderen. Twente Milieu is deze nieuwe 
bak in de praktijk gaan testen. De resultaten worden 
eind 2017 verwacht. 

samenwerKinG met OnderwiJs en  
BedriJFsleVen
In de volle breedte wordt binnen Twente Milieu sa-
men gewerkt met zowel onderwijsinstellingen als het 
bedrijfsleven. Studenten van Saxion en Universiteit 
Twente hebben projecten uitgevoerd die passen bin-
nen hun opleiding en een bijdrage hebben geleverd 
aan kennisontwikkeling binnen Twente Milieu. In sa-
menwerking met het bedrijfsleven worden nieuwe 
technieken geïmplementeerd op afvalbrengpunten, 
binnen de werkplaats en worden proeven gedaan met 
nieuwe inzamelmiddelen in de gemeente. Samen con-
tinue op zoek naar verbetering en vernieuwing.

Twente Milieu bedient ruim 70 procent van de huishoudens in Twente. Daarmee beschikt 

de organisatie over een schat aan kennis en ervaring; over inzamelen, inzamelmethoden 

en -middelen en over inzamelgedrag. Die kennis wordt ingezet voor het doorvoeren van 

nieuwe technieken, innovatie en advies. Zo kan de eigen werkwijze verder worden verbeterd 

zodat inwoners optimaal worden bediend. En Twente Milieu wil haar kennis ook graag ter 

beschikking aan gemeenten stellen. Op die manier kunnen we hen ondersteunen in beleids-

beslissingen op weg naar een afvalloos Twente. Enkele aansprekende voorbeelden.

Kennis en innovatie

h e n K m e i J e r i n K 

(Hoofd bedrijfsbureau) 

“ Twente Milieu kent een turbulent bestaan  
met wisselingen in aansturing en werkwijze.  
Maar één ding staat altijd vast: de containers  
zijn geleegd en de stad is schoon. Daar kunnen we  
met z’n allen trots op zijn. ”
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inVesteren in mensen

Strategisch personeelsplan
Sinds 2015 stroomt de zogeheten babyboomgeneratie 
voor een groot deel uit. Twente Milieu wil daarom een 
adequaat instroombeleid gaan voeren. Daartoe is een 
strategisch personeelsplan voor de komende jaren op-
gesteld. Daarnaast geeft Twente Milieu op adequate 
wijze vorm aan het beleid ter bevordering van duurza-
me inzetbaarheid. De activiteiten met TwenteFIT en de 
zogenaamde organisatiebrede vlootschouw die in 2015 
van start ging met de werkplaats, zijn hiervan goede 
voorbeelden. Deze activiteiten worden in 2017 voort-
gezet voor het gehele bedrijf.

Opleidingen
Het ontwikkelen van medewerkers is voor Twente 
Milieu een belangrijke pijler. Daarbij gaat het om vak- 
inhoudelijke ontwikkeling en trajecten die zijn gericht 
op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. 
Eind 2015 hebben alle medewerkers in de uitvoering 
de gelegenheid gekregen om een MBO-1 of MBO-2 op-
leiding te volgen in de richting Afval of Beheer Open-
bare Ruimte. Deze opleidingen zijn ontwikkeld binnen 
de Afval & Milieu sector om de (toekomstige) mede-
werkers gelegenheid te bieden een vakgerichte MBO- 
opleiding te volgen, die ook buiten de sector erkend 
wordt. 71 medewerkers hebben zich aangemeld en in 
2016 zijn 40 medewerkers in 4 groepen van start ge-
gaan. Begin 2017 doet de eerste groep examen en star-
ten tevens nog 21 medewerkers in twee groepen.

Ook volgden medewerkers hun reguliere opleidingen, 
conform het opleidingsjaarplan. In 2016 volgden zij 
verschillende herhalingsopleidingen en bijscholingen 
op het gebied van:
•	 ADR	(vervoer	gevaarlijke	stoffen);
•	 Rioolservices;
•	 Plaagdierbeheersing;
•	 BHV.

Verder gingen in 2016 ook opleidingen van start op 
het gebied van werkplaatstechniek en worden mensen 
opgeleid voor het ondernemersdiploma beroepsgoe-
derenvervoer.
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. De eerste termijn, waar-
binnen de opleidingen moesten worden gevolgd, ver-
liep in 2016. Hierdoor heeft Twente Milieu in 2016 de 
laatste noodzakelijke opleidingen gepland en een start 
gemaakt binnen de nieuwe termijn van 5 jaar. Een aan-
tal medewerkers heeft één of meerdere opleidingen 
kunnen volgen, waaronder:
•	 het	nieuwe	rijden;
•	 machinist	autolaadkraan;
•	 veilig	werken	langs	de	weg;
•	 omgaan	met	agressie;
•	 heftruck.

Twente Milieu biedt studenten de gelegenheid ken-
nis te maken met het bedrijf door het aanbieden van 
stage- en afstudeerplekken. Dit zorgt tevens voor een 
nauwe band met de onderwijsinstellingen waar de stu-

Net als veel van de van oorsprong ‘afvalinzamelaars’ maakt ook Twente Milieu een  

ontwikkeling door naar een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de héle leefomgeving.  

Om dit bredere takenpakket adequaat uit te kunnen voeren, is ook een passende ontwikke-

ling van de interne organisatie vereist. In 2016 hebben we dan ook flink geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van mensen. Dit vraagt veel van de organisatie, zowel voor de medewerkers 

die het betrof als voor de medewerkers die hen weer moesten vervangen. Een investering 

die ervoor zorgt dat Twente Milieu nog beter is voorbereid en klaar is voor de toekomst. 

Gezonde ontwikkeling 

s a n d e r l e n t e r s 

(Teamleider Beheer Openbare Ruimte Civiel) 

“ Ik krijg bij Twente Milieu de vrijheid  
om zelf het werk in te richten en zo grote invloed  
uit te oefenen op de werkwijze. Dat vind ik  
erg prettig. Daardoor heb ik ondermeer een flinke 
besparing op de kosten weten te realiseren. ”
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denten hun opleiding volgen. Op diverse afdelingen 
zijn trainees werkzaam, die naast hun werk bij Twente 
Milieu een programma volgen gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. Vanuit haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid en betrokkenheid bij jongeren en star-
ters is dit voor Twente Milieu een belangrijke verbin-
ding met zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt.

Werkplekken verbeteren
Afgelopen jaar hebben we diverse werkplekonder-
zoeken laten uitvoeren door een externe organisatie. 
Dit is preventief ingezet om samen met de medewer-
ker te kijken wat wellicht oorzaken zijn van bepaalde 
klachten en hoe deze kunnen deze opgelost worden. 
Heel belangrijk is dat medewerkers ook bewust zijn 
van zijn/haar eigen gedrag. Naar aanleiding van deze 
onderzoeken zijn ook aanpassingen gedaan op diverse 
werkplekken.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Twente Milieu en Integron zijn de samenwerking aan-
gegaan om de werkbeleving binnen Twente Milieu in 
kaart te brengen. In april werd een online onderzoek 
uitgevoerd. Daarbij zijn de medewerkers van Twente 
Milieu bevraagd op hun ervaringen en verwachtingen 
aangaande de beleving van het werken binnen Twente 
Milieu. 
Bijna driekwart van de medewerkers van Twente  
Milieu nam deel aan het onderzoek. Met een gemid-
delde tevredenheid van 6.7 scoorde Twente Milieu 
iets onder het gemiddelde van de sector dat 7.0 be-
draagt.

Medewerkers zijn tevreden over de:
•	 veiligheid	(beschikbare	middelen);
•	 samenwerking	binnen	de	afdeling;
•	 arbeidsomstandigheden;
•	 arbeidsvoorwaarden;

Als aandachtspunten werden genoemd:
•	 communicatie;
•	 leidinggeven;
•	 samenwerken	met	andere	afdelingen.

Deze aandachtspunten zijn besproken in werkover-
leggen waarbij ook steeds iemand van P&O aanwezig 
was. Daarbij zijn, samen met alle medewerkers, verbe-
terpunten en -acties geformuleerd.

KWALiTeiT,	infoRmATieBeVeiLiging,	 
arBO en milieu
De dienstverlening van Twente Milieu stelt hoge eisen 
aan mens en organisatie. Het is daarbij van belang dat 
onze processen meegroeien met de ontwikkelingen in 
de samenleving en dat we voortdurend aan verbete-
ring werken. 

Bij Twente Milieu werken we met een gecertificeerd 
KAM-managementsysteem dat jaarlijks wordt ge-
toetst door DEKRA (voormalig Kema). Conform dit 
systeem voeren een intern auditteam en een observa-
tieteam aangekondigde en onaangekondigde contro-
les uit. Dat doen zij op verschillende momenten in het 
jaar. De directie beoordeelt minimaal één keer per jaar 
of haar managementsysteem nog steeds effectief is. 
Zij stelt daartoe een directiebeoordeling op. In 2016 is 
in november de directiebeoordeling uitgevoerd en in 
december zijn audits uitgevoerd door DEKRA. 
Dankzij de goede medewerking en inzet van iedereen 
blijft Twente Milieu voldoen aan de gestelde eisen en 
normen.

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)
In 2016 voerde DEKRA een geplande tussentijdse audit 
van het huidige ISO 9001 kwaliteitsmanagement cer-
tificaat uit. Hierbij is één verbeterpunt geconstateerd. 
Vervolgens zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd 
en voldoet Twente Milieu weer volledig aan de ISO 
9001 norm.

Informatiemanagement (ISO 27001)
Twente Milieu wil zorgvuldig omgaan met informatie 
die wordt uitgewisseld met gemeenten en inwoners. 
Dit is geborgd in een informatiebeveiliging (IB) ma-
nagementsysteem conform de ISO 27001 norm. Sinds 
juni 2016 is Twente Milieu in het bezit van een ISO 
27001 certificaat. Dat toont aan dat Twente Milieu het 
beveiligen van bijvoorbeeld inzameldata en persoons-
gegevens van burgers en personeel onder controle 
heeft. In de directiebeoordeling van november is een 
IB-bewustwordingsprogramma 2016-2017 vastgesteld. 
Het programma ging in december 2016 van start. 
ARBO-/veiligheidsmanagement (VCA** en  

OHSAS 18001)
De certificaten voor Arbo- en veiligheidsmanagement 
vervallen in maart 2017. Ter voorbereiding daarop werd 
in december 2016 een hercertificering gepland voor de 
beide veiligheid managementsystemen. De auditor 
van DEKRA constateerde daarbij één verbeterpunt in 
de werkplaats. Vervolgens zijn meteen corrigerende 
maatregelen genomen. Deze zijn intussen goedge-
keurd door DEKRA.

Ongevallen
In 2016 werden evenveel ongevallen (8) geregistreerd 
als in 2015. Er ontstonden relatief veel ongevallen door 
een onjuist gebruik van de treeplanken aan wagens en 
machines. Hier werd in 2016 extra aandacht aan be-
steed met instructies en onaangekondigde veiligheids-
rondes. En voor de start van de papierinzameling in 
de avonduren, wezen de toezichthouders van Twente  
Milieu de vrijwilligers van verenigingen nogmaals op 
de risico’s van het onjuist gebruik van treeplanken.

Milieumanagement (ISO 14001)
Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om 
een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwik-
kelen en de uitvoering ervan te borgen. Daarbij is ISO 
14001 de internationaal geaccepteerde standaard die 
werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie 
voor Standaardisatie (ISO). Evenals in 2015, zijn tijdens 
de audit in 2016 door DEKRA geen afwijkingen gecon-
stateerd op dit vlak. 

werKPlaatsen maKen eFFiCienCyslaG
In 2016 ging de afdeling Werkplaatsen van start met 
de invoering van 5S bij de werkplaatsen Almelo en  
Enschede. 5S is een managementfilosofie die erop ge-
richt is om maximale waarde voor de klant te realise-
ren met zo min mogelijk verspilling, in de geest van de 
LEAN-methodiek. De gedachte is dat door verspillin-
gen te voorkomen uiteindelijk de operationele kosten 
omlaag gaan. Bij de werkplaats in Oldenzaal wordt 5S 
in 2017 ingevoerd. In nauwe samenwerking met de me-
dewerkers van materieelbeheer, is in 2016 een eerste 
aanzet gemaakt voor het opzetten van een zogeheten 
‘op mobiliteit gestuurde organisatie’. Zo wordt ingezet 
op preventief onderhoud en reparaties om stilstand 
van voertuigen te beperken en de mobiliteit te ver-
groten. Daartoe wordt ook in avonddiensten gewerkt. 
In 2017 zal deze aanpak verder worden uitgewerkt en 
gefaseerd worden geïmplementeerd. 

raPPOrtaGe en data-analyse
Twente Milieu hecht veel waarde aan het analyseren 
en delen van informatie en data. Maandelijks worden 
alle inzamelgegevens gedeeld met de gemeenten via 
de DVO-rapportages. Jaarlijks verschijnt op basis van 
deze informatie een gemeente specifieke jaarrappor-
tage. In deze jaarrapportages worden ook de resulta-
ten van de gemeenten onderling gedeeld. Een docu-
ment dat direct gedeeld kan worden door gemeenten 
met bestuurders en raadsleden. Tevens een belangrijk 
naslagwerk dat gedeeld kan worden met de inwoners. 

Beeldkwaliteit BOR
Binnen beheer van de openbare ruimte worden zo veel 
mogelijk diensten en producten gemonitord op beeld-
kwaliteit. Met uitgebreide (digitale) schouwmodules 
wordt constant de kwaliteit van de openbare ruimte 
gemeten. Resultaten worden verwerkt in overzichtelij-
ke rapportages die met opdrachtgevers periodiek wor-
den besproken. In de DVO worden kwaliteitsafspraken 
gemaakt. Met opdrachtgevers wordt besproken wat er 
moet gebeuren, Twente Milieu bepaalt vervolgens hoe 
dit uitgevoerd gaat worden.

Sorteeranalyses restafval
De samenstelling van het restafval wordt voor iedere 
gemeente jaarlijks geanalyseerd. Deze sorteeranalyses 
bieden inzicht in de ontwikkeling van de samenstelling 
van het restafval en laten zien waar nog kansen liggen. 
Deze informatie wordt tevens ter beschikking gesteld 
voor landelijke vergelijkingen.

Benchmark
Branchevereniging NVRD organiseert jaarlijks een 
landelijke benchmark voor afvalinzamelaars. Twente  
Milieu nam in 2016 deel aan deze benchmark. De 
benchmark maakt het mogelijk om een vergelij-
king te maken met andere afvalinzamelaars op di-
verse aspecten en levert waardevolle informatie 
om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Twente  
Milieu draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van 
de benchmark door actieve deelname aan de bijeen-
komsten die hierover worden georganiseerd.
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PrOFiel
Twente Milieu beheert de fysieke leefomgeving in een 
inclusieve samenleving en streeft daarbij naar een cir-
culaire economie. We zamelen afvalstromen in, zorgen 
voor een verantwoorde verwerking, beheren de open-
bare ruimte en adviseren (lokale) overheden. Daarbij 
werken we samen met regionale partners en bieden 
we voorlichting en educatie aan inwoners en scholen. 
Met al deze activiteiten willen we bijdragen aan een 
schone, gezonde en frisse Twentse leefomgeving. Om 
die missie goed in te vullen werken we met een team 
van gemotiveerd en vakkundig personeel, eigentijdse 
inzamelmiddelen en een adequaat voertuigenpark. 

PersOneel 
Twente Milieu is een grote werkgever en biedt kansen 
aan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Circa 20% van ons personeelsbestand wordt gevormd 
door deze groep. Het personeelsbeleid van Twente  
Milieu is erop gericht dat mensen hun werk op een 
prettige en professionele manier kunnen doen.

Verdeling formatie over de afdelingen 2016 

Organisatie

 2014 2015 2016

Totaal aantal medewerkers 349 360 342

Aantal medewerkers TM ¹ 260 256 253

Aantal fte’s ² 246 244 241

Gemiddelde leeftijd³  47,4 48,0 48,0

Aantal deeltijders 38 40 38

Aantal vrouwen 33 31 31

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

Flexibele schil (in fte) ³ 50 52 41,8

Gedetacheerd via sw-bedrijven 39 52 47

¹ Met een arbeidsovereenkomst bij Twente Milieu

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

³ Jaargemiddelde

n  Staf 

n  Inzameling & Transport 

n  Buurtonderhoud

n  Werkplaats 
24%

45%

17%

14%

Kerncijfers personeel

Per 31 december

Een meerjarenstrategie is heel belangrijk voor Twente Milieu, zodat iedereen weet wat 

belangrijk is en waar de focus op ligt de komende jaren. Nog veel belangrijker zijn echter de 

medewerkers die deze strategie in praktijk brengen, die samen elke dag het verschil maken 

in de uitvoering. Deze samenwerking heeft ook in 2016 weer tot mooie resultaten geleid.

e d dy O r i e 

(Medewerker Groenvoorziening – gedetacheerd vanuit SWB) 

“ 
Ik werk voornamelijk in de plantsoenen.  

Daarnaast ruim ik ook zwerfafval op en maak ik de 
openbare afvalbakken leeg. Ik vind het dankbaar werk 
wat ik doe. Van de inwoners krijgen we regelmatig 
complimenten. Dat geeft mij een goed gevoel. ”
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In- en uitstroom

¹ per januari 2014 traden 21 medewerkers van de gemeente 

Borne in dienst bij Twente Milieu.

Verzuim
Twente Milieu sloot het jaar 2016 af met een verzuim-
percentage van 5,6%. Dat is als volgt opgebouwd:
•	 kort	verzuim	(<	8	dagen)	0,9%;
•	 middellang	verzuim	(8	-	43	dagen)	0,9%;
•	 lang	verzuim	(>	43	dagen)	3,8%.

Gezondheidsprogramma TwenteFIT
In 2010 ging TwenteFIT van start vanuit de filosofie om 
collectieve activiteiten op te starten. Om de betrokken-
heid verder te vergroten is in 2016 aan medewerkers 
gevraagd om met ideeën te komen om gezamenlijk ac-
tiviteiten te organiseren. In 2016 hebben medewerkers 
deelgenomen aan de volgende activiteiten:
•	 enschede	marathon;
•	 Singelloop;
•	 Almelo	Allee;
•	 Wandelen	op	zondag;
•	 Ride	for	the	Roses;
•	 Conditietraining;
•	 mountainbike	clinic.

TwenteFIT kende in het jaar 2016 naast collectieve 
activiteiten een aantal individuele interventies met 
het oog op duurzame inzetbaarheid. Zo is een aantal 
werkplekonderzoeken uitgevoerd en is onderzocht met 
welke eventuele aanpassingen medewerkers hun werk 
beter kunnen uitvoeren. Daarbij is ook goed gekeken 
naar wat medewerkers zelf kunnen doen om uitval te 
voorkomen.

Arbeidsvoorwaarden
Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversvereni-
ging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de cao 
Afval & Milieu Services. De huidige cao heeft een loop-
tijd tot januari 2018. Daarnaast hanteert Twente Milieu 
ook een bedrijfseigen regeling (BER). In deze regeling 
staan aanvullende afspraken rondom bijvoorbeeld ar-
beidsvoorwaarden. Deze regeling is geïntegreerd in het 
Handboek P&O. 

Vertrouwens- en klachtencommissie 
Twente Milieu heeft een vertrouwenscommissie en een 
klachtencommissie. De vertrouwenscommissie bestaat 
uit een extern raadspersoon, een extern vertrouwens-
persoon, twee interne medewerkers en wordt geleid 
door een onafhankelijk voorzitter. In 2016 is geen ver-
trouwenskwestie gemeld. 

In 2012 is een klachtencommissie geïnstalleerd. Deze 
commissie wordt geleid door een onafhankelijk voor-
zitter. In 2016 zijn geen klachten gemeld bij de klach-
tencommissie. Twente Milieu heeft een protocol ten 
aanzien van inkomende klachten. 

Vertrouwenspersoon
Naast de vertrouwens- en klachtencommissie, kent 
Twente Milieu ook een vertrouwenspersoon. Hij nam 
in 2016 een zestal kwesties van individuele medewer-
kers in behandeling. De vertrouwenspersoon heeft in 
vijf gevallen een rol kunnen spelen door de medewer-
ker te adviseren of door te sturen. Eind 2016 was één 
kwestie nog niet afgerond.
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OnderneminGsraad
In dit verslag wordt in het kort weergegeven met wel-
ke onderwerpen de ondernemingsraad het afgelopen 
jaar bezig is geweest. Informeren is belangrijk. De on-
dernemingsraad (OR) wil zichtbaar zijn en blijven voor 
iedereen bij Twente Milieu, ook in 2017. 

De samenstelling van de ondernemingsraad  
Twente Milieu in 2016

De OR heeft zich verdeeld in verschillende commis-
sies en deze commissies nemen deel aan verschillende 
werkgroepen binnen de organisatie.

Waar was de ondernemingsraad in 2016  
bij betrokken?
Overlegvergaderingen waren er met de bestuurder (de 
directeur); daarnaast ook samen met leden van de rvc. 
De relatie met de rvc is door een intensiever contact 
verder verbeterd. Daarnaast is de OR regelmatig bij 
elkaar gekomen voor overleggen. 
De samenstelling van de OR is in 2016 gewijzigd. We 
namen afscheid van Eddie van Raamsdonk, Jeroen Dijk-
stra en onze ambtelijk secretaris Chris Bodewes. Na de 
verkiezingen hebben Bram Heuvel en Richard Pieterson 
de plaats van deze OR-leden ingenomen. De ambtelijk 
secretaris is vervangen door Angela Kruidhof. 
In april heeft het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek (MTO) plaatsgevonden. De uitslag gaf de OR aan-
leiding tot verandering. Zichtbaarheid was een verbe-
terpunt, daarom heeft de OR in 2016 besloten meer op 
de verschillende locaties aanwezig te zijn. 

 Werklocatie

Tjacco Drenthen (voorzitter) Hengelo

Bas Assink (plvv.vz) Enschede

Rob Kersten (secretaris) Almelo

Bram Heuvel Enschede (werkplaats)

Cees Schlosser  Enschede (werkplaats)

Erik van den Bovenkamp Enschede

Mario Lemke Oldenzaal

Marco Hopster Enschede

Richard Pieterson Borne

t e ruG n a a r m e n u 2524



Hieronder volgt een overzicht van zaken waarbij de OR 
in 2016 betrokken is geweest.

•	 instemmingaanvraag	10-urige	werkdag
 We hebben aandacht gevraagd voor persoonlijke 

benadering en de overuren voor de betrokkenen. 
Daarnaast zal er ook een evaluatiemoment volgen;

•	 instemmingaanvraag	kledingreglement	en	 
sanctiebeleid

 Het beleid wordt ingevoerd nadat het volledige 
nieuwe kledingpakket is verstrekt en het personeel is 
ingelicht;

•	 instemmingaanvraag	opleidingsplan	2016
 Een algemene evaluatie zal in 2017 elke 3 maand 

volgen. Bespreking voortgang van de AMBOR- 
opleidingen;

•	 instemmingaanvraag	registratie	bescherming	 
en gebruik gegevens gerelateerd aan personen;

•	 actualiseren van gebruikte systemen en de be-
voegdheden en inzage leidinggevend personeel;

•	 instemmingaanvraag gebruik en regeling dienst-
voertuigen;

• Vaststellen van naleving van bestaande regels  
en toezien op de naleving van het nieuwe regle-
ment;

•	 driedaagse training Or
 Basisvaardigheden, bespreking rol OR-integratie 

BOR Almelo en de speerpunten OR;
•	 training dagelijks bestuur Or
 Kennisuitwisseling en training met andere onder- 

nemingsraden;
•	 medewerkerstevredenheidsonderzoek (mtO)
 Door deel te nemen in de commissie hebben we mee-

gekeken op naleving privacy. Naar aanleiding van de 
resultaten is een eigen actieplan gemaakt;

•	 oR-on-tour
 Zichtbaarheid op locaties vergroten door ruim van  

te voren aanwezig te zijn voor de overleggen;
•	 inhaalzaterdagen
 Aandacht gevraagd voor gelijkheid op de vestigingen 

op het punt van verlof en maaltijden;
•	 evaluatie reorganisatie
 Bestuurder gevraagd om evaluatie op basis van 

rapportage Theo Lemmen uit 2015;
•	 nieuw	rvc-lid
 Deelgenomen in sollicitatiecommissie bij werving 

nieuw rvc-lid;
•	 BOr almelo
 In overleg met bestuurder documenten bekeken en 

besproken in voorbereiding op instemmingsaanvraag 
of advies.

FinanCiën
Twente Milieu NV sluit het boekjaar 2016 positief af. 
Het begrote resultaat was € 100.000,- conform het sys-
teem van ‘kostprijs-plus’. Het gerealiseerde resultaat is  
€ 499.000,- positief.

De omzetprognose vormt de basis voor de begroting 
en wordt opgesteld op basis van de afspraken in de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de ge-
meenten. Daarnaast wordt een voorzichtige inschat-
ting gemaakt van meerwerk in de vorm van incidentele 
opdrachten. De omzetinschatting van de werkplaatsen 
wordt gemaakt op basis van marktverwachtingen en 
afspraken. 
In 2016 is een tariefsverlaging doorgevoerd van 2%. Als 
gevolg daarvan werd een zekere omzetdaling voor dat 
jaar verwacht. Die verwachting kwam evenwel niet uit: 
de omzet is verder gegroeid in 2016.

Ontwikkeling van omzet en marge 
De totale omzet nam dus toe in 2016 en bedroeg ruim 
€ 32,9 miljoen, ruim € 0,5 miljoen meer dan de omzet 
van € 32,4 miljoen in 2015. De omzetstijgingen worden 
verklaard door meer inzet van de gladheidbestrijding 
bij diverse gemeenten, een groeiend aantal opdrach-
ten voor rioolservice en door overname van de werk-
plaats Oldenzaal vond groei plaats bij de werkplaatsen. 
Daarnaast werden extra werkzaamheden verricht in 
verband met de invoering van diftar in drie gemeen-
ten; de plaatsing en het onderhoud van een groot aan-
tal extra ondergrondse containers (OGC) en een toe-
name van advies- en communicatiewerkzaamheden 
voor deze gemeenten. 

Als gevolg van extra kosten voor onder meer uit-
besteed werk, leidden de extra activiteiten niet tot 
stijging van de brutomarge. Deze daalde in 2016 met  
€ 0,25 miljoen naar 87,1% (89,1% in 2015). De belang-
rijkste verklaring voor hogere kosten is dat de kosten 
voor onkruidbestrijding hoger uitvielen als gevolg van 
het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Ook 
de onderhoudskosten voor de ondergrondse contai-
ners vielen hoger uit. De daling van de brutomarge is 
naar verwachting incidenteel en zal in 2017 herstellen, 
zo is de inschatting.

Lasten
De groei in omzet verklaart ook de toename van de 
personeelskosten. De toename ten opzichte van 2015 
bedraagt € 65.000,-. Deze toename is relatief beperkt 
omdat in 2015 een dotatie aan de voorziening werk-
loosheidswet en ziektegeld van € 260.000,- is geweest, 
welk bedrag als gevolg van gewijzigde omstandighe-
den is vrijgevallen in 2016. Twente Milieu NV is eigen 
risico drager voor de kosten van langdurig ziektever-
zuim en WW-uitkeringen. De personeelskosten zijn in 
2016 toegenomen als gevolg van een cao-stijging van 
ruim 3% (€ 325.000,-). De formatie is met 245 fte nage-
noeg gelijk gebleven aan 2015 (246 fte). 

Bij de overige bedrijfskosten daalden de materieel- 
kosten aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande 
jaar. In 2016 bedroegen deze kosten € 3,8 miljoen (€ 4,1  
miljoen in 2015). De daling kan worden verklaard door 
de lage brandstofprijzen in 2016 en de relatief lage on-
derhoudskosten als gevolg van de aanschaf van nieuw 
materieel in 2015 en 2016. Door de vele investeringen 

Omschrijving grondslag 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 
Ingezameld afval totaal x 1000 kg  204.128 212.294   225.523   205.300   202.600  222.643

Aantal aansluitingen   192.467 191.115   184.729   175.455   173.611   172.885 

Afval per aansluiting x 1000 kg 1,06  1,09   1,22   1,17   1,17   1,29

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

Bruto marge x € 1000  28.657 28.914   29.653   26.653   25.463   24.467

Bedrijfsresultaat x € 1000  663 588   930   360   1.082   1.049

Netto resultaat x € 1000 499  376   689   110   792   701

Balanstotaal x € 1000  26.756 24.333   23.929   22.558   23.404   22.947

Eigen vermogen x € 1000 8.972  8.473   8.697   7.967   7.856   7.064

Solvabiliteit % 33,5% 34,8% 36,3% 35,3% 33,6% 30,8%

 

Kerncijfers

Ontwikkeling van de kerncijfers bij Twente Milieu NV.
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daartoe nadrukkelijk de samenwerking met onze sta-
keholders en afvalpartners in Twente, zodat mogelijke 
risico’s die gepaard kunnen gaan met dergelijk ontwik-
keling, ook gezamenlijk gedragen kunnen worden.
Op basis van ons ‘kostprijs-plus’-systeem sluit de be-
groting van 2017 met een nihil resultaat. Op basis van 
de werkelijke uitkomsten in de eerste maanden van 
2017 kan worden gesteld dat de verwachtingen en doel-
stellingen, zoals vermeld in de begroting 2017, reëel 
zijn. Naar verwachting zal het resultaat 2017 dan ook 
positief zijn. 

VerslaG rVC 
De raad van commissarissen (rvc) wil ook over het jaar 
2016 op een open wijze verantwoording afleggen ten 
aanzien van haar handelen en toezicht houden op het 
bestuur en management van Twente Milieu NV. Op de 
navolgende pagina’s wordt toegelicht op welke wijze 
de rvc haar statutaire en wettelijke taken in 2016 heeft 
uitgevoerd. Tevens worden samenstelling en persona-
lia van de raad en haar adviescommissies vermeld.
Aansluitend wordt in de laatste paragraaf, conform de 
Nederlandse Corporate Governance Code, verslag ge-
daan van alle mogelijke afwijkingen en bijzonderheden 
die naar de mening van de rvc en het bestuur van de 
onderneming een nadere toelichting behoeven.
Deze verslaglegging zal, door opname in het jaarver-
slag, samen met de financiële jaarrekening van 2016 in 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 
worden behandeld en vastgesteld. De aandeelhouders 
kunnen op basis daarvan het bestuur en de rvc dechar-
ge verlenen.

Bijeenkomsten, activiteiten en  
ontwikkelingen in 2016
De rvc kwam in 2016 tien keer bijeen, waarvan drie 
keer met de aandeelhouders in de AVA. In vergade-
ringen in januari, maart, april, september, oktober en 
november zijn verschillende onderwerpen besproken, 
waarbij de strategienota, de begroting 2017 (samen 
met de meerjarenbegroting 2017-2021), het financiële 
jaarverslag 2015 en de planning en control-cyclus de 
belangrijkste onderwerpen waren. 

Eind 2016 nam de heer Nico Schiphorst, aan het eind 
van zijn achtjarige zittingstermijn, afscheid als commis-
saris van Twente Milieu NV. Namens de leden van de 
rvc, de directie en de aandeelhouders willen wij hem 
graag bijzonder bedanken voor al zijn werkzaamheden 
voor ons bedrijf. Zijn plaats is per 7 december 2016 inge-
nomen door de heer Axel Fuhri Snethlage. 
In oktober 2016 heeft de rvc wederom haar jaarlijkse 
strategie-tweedaagse gehouden. Tijdens die tweedaag-
se is met de directeur en de leden van het directieteam 
gesproken over de toekomst en de strategie van de or-
ganisatie. Tevens is uitgebreid gesproken met de onder-
nemingsraad en is met hen gekeken naar de mogelijke 
concretisering van het strategisch meerjarenbeleid. 

In 2016 is tweemaal een vertegenwoordiging van de 
rvc aanwezig geweest bij het artikel 24 overleg met de 
Ondernemingsraad. 
Tenslotte is ook dit jaar, in aanwezigheid van een ex-
tern deskundige van de Holland Consulting Group, 
aandacht besteed aan het functioneren van de rvc als 
geheel en alle leden afzonderlijk. Daarnaast heeft de 

is het wagenpark nu op orde en voldoet daarmee aan 
de laatste en gewenste technologische ontwikkelin-
gen.

De huisvestingskosten bleven stabiel in 2016 en op het-
zelfde niveau als in 2015. Bij de relatiekosten is sprake 
van een daling als gevolg van de vrijval van geraamde 
verplichtingen vanuit 2015. De verwachting dat de wer-
kelijke uitgaven van 2016 zouden uitkomen op het ge-
raamde budget van ca. € 150.000.- kwam niet uit. Dat 
is het gevolg van personele wisselingen. Daardoor is 
een belangrijk aantal werkzaamheden niet uitgevoerd 
in het boekjaar. Inmiddels is begin 2017 een inhaalslag 
gemaakt, met name bij de educatieprojecten.

Tot slot stegen de algemene kosten met ruim  
€ 112.000,-. Dat heeft te maken met een toenemende 
interne en externe behoefte aan ondersteuning en 
advies. Ook stegen de automatiseringskosten door de 
aanschaf van een nieuw beheersysteem voor de open-
bare ruimte. 

Resultaat en solvabiliteit
Het resultaat in 2016 komt uit op € 499.000,- tegen  
€ 376.000,- in 2015. De nettowinstmarge nam toe in 
2016 naar 1,5% van de omzet (2015, 1,2%).
De solvabiliteit daalt echter door de toename van de 
investeringen in 2016. Er is in 2016 voor € 8,2 miljoen 
geïnvesteerd in rijdend materieel en inzamelmidde-
len. De hogere boekwaarde van de vaste activa, en de 
daarmee samenhangende afname van liquide midde-
len, betekende een balansverlenging. Daardoor daalde 
onze solvabiliteit van 34,8% in 2015 naar 33,5% in 2016.
Deze toename van investeringen wordt ook voor 2017 
verwacht. Zo zal in 2017 opnieuw ca. € 6,8 miljoen wor-
den geïnvesteerd in materieel en verzamelcontainers. 
Neveneffect van al deze investeringen in 2016 en 2017 
is dat de liquiditeitspositie versterkt dient te worden 
met een extra kredietfaciliteit van € 4 miljoen. Deze 
faciliteit is begin 2017 afgesloten met een rentevaste 
looptijd van 8 jaar.

Informatievoorziening
In 2016 is aandacht besteed aan de interne en exter-
ne informatievoorziening. Zo zijn de jaarrapportages 
voor de gemeenten verbeterd en in een nieuw jasje 
gestoken. Intern zijn werkgroepen gestart om de in-
formatie vanuit onze vele informatiesystemen verder 
te optimaliseren en meer toe te spitsen op de wensen 
van de gebruikers. En we behaalden in 2016 het ISO 

27001 kwaliteitscertificaat voor informatiebeveiliging. 
Een belangrijk certificaat. Want gezien de hoeveelheid 
informatie en informatiesystemen, is het van groot 
belang dat we aan onze stakeholders duidelijk kunnen 
maken dat onze systemen, en de daarin beheerde ge-
gevens, betrouwbaar en veilig zijn. Gezien alle ontwik-
kelingen in het kader van diftar is een dergelijk gecer-
tificeerd kwaliteitssysteem een belangrijke stap in de 
verdere professionalisering van onze organisatie.
In 2016 zijn structuur en inhoud van onze dienstverle-
ningsovereenkomsten (DVO) verbeterd. Daarbij kon-
den wij dankbaar gebruik maken van de inbreng en 
expertise van onze ambtelijke contactpersonen bin-
nen de gemeenten. Samen met hen is inmiddels een 
nieuwe en verbeterde DVO uitgewerkt die per 2017 in 
gebruik is genomen.

In 2016 werd opnieuw aandacht besteed aan onze 
planning en controlcyclus. Op basis daarvan werd ook 
onze begrotingscyclus verder uitgebreid en verbeterd. 
Daarnaast zijn in het boekjaar stappen gezet om de 
bestaande kostprijssystematiek (daterend uit 2010) 
te verbeteren. Daarbij vormt de optimalisatie van het 
bestaande ‘kostprijs-plus’-model het uitgangspunt. In-
middels is een plan van aanpak vastgesteld.

De deelname aan de NVRD benchmark in 2016 wordt 
ook in 2017 verder uitgebouwd. Daarbij zullen bench-
mark gegevens worden gebruikt voor verdere sturing 
op interne als ook op externe doelstellingen. 

Risico’s en verwachtingen 2017
In de begroting 2017 is voor het eerst een risicopara-
graaf toegevoegd. De kans dat deze risico’s zich ook 
zullen manifesteren kan als relatief beperkt worden 
betiteld. De meeste impact daarbij is te verwachten 
van operationele risico’s. Daarbij moet worden ge-
dacht aan bijvoorbeeld de effecten van stijgende olie-
prijzen voor onze bedrijfsvoering en de mogelijk oplo-
pende pensioenlasten in de toekomst als gevolg van 
de toenemende vergrijzing.

De ontwikkeling van de circulaire economie is een 
belangrijk thema geworden binnen ons beleidsveld. 
Deze ontwikkeling past prima binnen de strategie van 
Twente Milieu NV. Daarom durven we te stellen dat de 
strategische risico’s voor onze organisatie de komen-
de jaren relatief beperkt zullen zijn. Twente Milieu NV 
wil graag een impuls geven aan de totstandkoming 
van een circulaire economie in onze regio. Wij zoeken 
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voorzitter van de rvc afzonderlijke gesprekken gevoerd 
met alle leden van de rvc om het functioneren te be-
spreken. 

Strategie
Onder leiding van mevrouw Lisette Bosch is veel tijd 
besteed aan het opstellen en het uitwerken van een 
degelijke en gedragen toekomstvisie en strategie van 
Twente Milieu NV.

Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de toe-
komst van het bedrijf. De strategie bestaat uit vier 
speerpunten die in de komende jaren elk jaar opnieuw 
in concrete doelen en activiteiten zullen worden uitge-
werkt. De speerpunten zijn:
1. optimalisatie van kernactiviteiten;
2. vergroten van partnerschap met gemeenten  

en inwoners;
3. focus op kennis en innovatie;
4.	 gezonde	ontwikkeling.

In 2016 is begonnen met de uitwerking van deze stra-
tegie in concrete doelen en activiteiten. De nadruk 
is daarbij komen te liggen op de verbetering van de 
dienstverlening en onze relatie met de gemeenten. 
Ook is een aanvang gemaakt met de uitbreiding van 
kennis binnen de organisatie, onder meer door het 
aanbieden van aanvullende opleidingen (AMBOR) 
voor het personeel in de uitvoering en met de verde-
re innovatie (automatiseren) van administratieve en 
werkprocessen. 

Financieel
Twente Milieu NV hanteert het ‘kostprijs-plus’-sys-
teem. In een dienstverleningsovereenkomst met ge-
meenten (DVO) worden afspraken gemaakt over de 
gewenste dienstverlening met de daarbij behorende 
tarieven. Aanvullende dienstverleningsverzoeken bui-
ten de DVO die gedurende het jaar vanuit de gemeen-
ten naar voren komen, worden separaat vastgelegd.
Twente Milieu NV probeert de tarieven voor haar aan-
deelhouders zo laag mogelijk te houden. In 2016 is dan 
ook opnieuw een tariefskorting van 2% doorgevoerd. 
Ondanks de tariefdaling steeg de omzet in 2016 met  
€ 0,5 miljoen. De kosten voor met name uitbesteed 
werk en externe kosten zijn echter ook met € 0,7 mil-
joen gestegen. Door lagere bedrijfskosten blijft het be-
drijfsresultaat stabiel op het niveau van 2015. 
Het behaalde resultaat geeft aan dat er scherp aan de 
wind is gezeild. Daarmee zijn de kosten voor de ge-

meenten en haar burger zo laag mogelijk gehouden.
De raad van commissarissen spreekt dan ook van harte 
haar dank en waardering uit aan alle medewerkers van 
Twente Milieu NV, die zich ook in 2016 met hart en ziel 
hebben ingezet voor het schoon, gezond en fris hou-
den van Twente ten behoeve van de opdrachtgevende 
gemeenten en haar inwoners. 

Verslag commissies
De auditcommissie is twee keer bijeengeweest. Tijdens 
de vergaderingen is stilgestaan bij het financiële reilen 
en zeilen van Twente Milieu NV. Samen met de direc-
tie is met de externe accountant (de Jong & Laan) het 
accountantsverslag 2015 behandeld. Wij hebben met 
instemming kennisgenomen hoe de directie de in het 
accountantsverslag 2015 opgenomen aandachtspun-
ten verwacht te kunnen oplossen. 
De remuneratiecommissie is enkele keren bijeen ge-
weest, waarbij onder meer is gesproken over de voort-
gang van afgesproken doelstellingen, functioneren en 
bezoldiging directie. Het salarispakket is in het ver-
slagjaar niet aangepast. Vanwege het karakter van de 
onderneming is de WNT-norm vanzelfsprekend geres-
pecteerd bij de bezoldiging van de directeur.

Toekomstvisie 
De uitwerking van de vastgestelde strategie zal ook 
in 2017 verder ter hand worden genomen. Naar ver-
wachting zal in 2017 de dienstverlening en de daarmee 
samenhangende rapportages ter monitoring van de 
kwaliteit van deze dienstverlening worden opgepakt 
voor verdere verbetering. Automatisering krijgt daar-
bij eveneens een nieuw impuls. 
Ook is in 2017 extra aandacht voor het speerpunt ge-
zonde ontwikkeling. Naast de bestaande activiteiten 
bij de aandeelhoudende gemeenten ligt de focus op 
verbreding van de dienstverlening, bij bestaande en 
eventueel nieuwe klanten.

Op deze wijze legt Twente Milieu NV een solide basis 
voor de toekomst, op weg naar een afvalloos Twente 
in 2030. En uiteraard op weg naar een circulaire eco-
nomie, te beginnen in Twente. De raad van commissa-
rissen is van mening dat in 2016 daarin goede stappen 
gezet zijn en kijkt vol vertrouwen naar 2017. 

 

Personalia 
De raad van commissarissen is per ultimo 2015 als volgt samengesteld:

Voorzitter, de heer W. (Bert) Meulman (1946)
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 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 toekomst 
tegemoet dreigen te gaan een hoopvol perspectief te bieden.

Vicevoorzitter en lid van Remuneratiecommissie, mevrouw S. (Selvi) Ayranci (1972)
Benoemd op: 1 april 2012
Zittingstermijn: tot 1 april 2020 (tweede termijn)
Profiel: Hoofd Project Professionals IT Solutions Office ABN AMRO
Nevenfuncties: Lid Programmaraad Trendbureau Overijssel 

Lid van Renumeratiecommissie, de heer W. (Wil) van Leijsen (1960)
Benoemd op: 9 november 2012
Zittingstermijn: tot 9 november 2020 (tweede termijn)
Profiel: directeur Saver NV te Roosendaal, een overheidsgedomineerd afvalinzamel- en 
reinigingsbedrijf; Bestuurder stichting de Kringloper.
Nevenfuncties: Ledenraadslid Rabobank Roosendaal Woensdrecht; Bestuurslid EVO/vice-
voorzitter regiobestuur Noord Brabant; Bestuurslid/penningmeester Logistiek Platform 
Roosendaal; Bestuurslid/penningmeester Stichting Starters Centrum Roosendaal.

Lid van Auditcommissie, de heer D. (Nico) Schiphorst (1945)
Benoemd op: 1 oktober 2008
Zittingstermijn: Afgetreden per 7 december 2016
Profiel: oud-directeur Cogas Energie
Nevenfuncties: Voorzitter rvc Vredehof; Lid van de fractie Bedrijven van het waterschap 
Vechtstromen; Lid AB Waterschap Regge en Dinkel; Voorzitter Bio-energiecluster  
Oost-Nederland.

Lid van Auditcommissie, mevrouw M.F. Bezema (1976)
Benoemd op: 1 juli 2015
Zittingstermijn: tot 1 juli 2019 (eerste termijn)
Profiel: adviseur, consultant BMC
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON).

Lid van Auditcommissie, de heer A.E. Fuhri Snethlage (1958)
Benoemd op: 7 december 2016
Zittingstermijn: tot december 2020 (eerste termijn)
Profiel: partner IMAP Netherlands
Nevenfuncties: Treasurer IMAP; Voorzitter RvT Het Stedelijk Lyceum; Bestuurslid Stichting 
FC Twente ‘65.
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Verantwoording Governance Code
Het bestuur en de rvc hebben een integrale verant-
woordelijkheid voor de afweging van belangen en het 
nemen van beslissingen die doorgaans gericht zijn op 
de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de 
vennootschap naar het creëren van aandeelhouders-
waarde op de lange termijn en hanteert de volgende 
uitgangspunten:
•	 het	rekening	houden	met	belangen	van	de	

onderneming,	inclusief	de	voor	de	onderneming	
relevante maatschappelijke aspecten;

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

•	 goed	ondernemerschap;
•	 integer	en	transparant	handelen	door	het	bestuur;
•	 goed	toezicht	op	het	bestuur	en	het	afleggen	van	

verantwoording daarvan.

Ter beheersing van de interne risico’s is in 2016 een  
risicobeheersingsysteem en een planning en control- 
cyclus uitgewerkt. Dit systeem dient ter ondersteu-
ning van de toezichttaken van de rvc. Conform artikel 
III.1.6. van de code omvat het toezicht van de rvc onder 
andere de volgende punten:
a. de realisatie van de doelstellingen van de  

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

mingsactiviteiten;
c. de opzet en werking van de interne risicobeheer-

sing-	en	controlesystemen;
d. het proces van de financiële verslaggeving;
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 teneinde hun 
taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uit-
oefenen, conform art. III.1.9 van de code.
Naar mening van de rvc is dit in 2016 op voldoende 
wijze gebeurd. 

Afwijkingen Nederlandse Corporate  
Governance code
Ten aanzien van de Governance Code dienen de vol-
gende afwijkingen te worden vermeld:

V.3.3 De functie van interne auditor ontbreekt binnen 
Twente Milieu NV. Er is echter een intern audit team 
dat jaarlijks processen analyseert en beoordeelt. De 
resultaten hiervan worden vastgesteld, waarbij een 
jaarlijks verbeterplan wordt opgesteld. De bevindin-
gen, inclusief het verbeterplan worden vervolgens ge-
deeld met de directie.

J u r G e n V e n n e G O O r 

(Chauffeur/belader) 

“ Als internationaal chauffeur was ik voorheen 
veel weg van huis. Bij Twente Milieu wordt er 
rekening gehouden met mijn persoonlijke situatie, 
waardoor ik meer tijd heb voor mijn eigen boeren-
bedrijf. ”
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