
Op weg naar een Afvalloos Twente
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Het doel van een Afvalloos Twente is samen met gemeenten bepaald en vastgesteld op 50 kg fijn 

restafval per inwoner per jaar in 2030. De hoeveelheid fijn restafval per inwoner per jaar was in 2019 114 

kg. Dat zijn gemiddeld acht volle restafvalcontainers per huishouden. We zien opnieuw een afname ten 

opzichte van de jaren daarvoor. Dat is mooi en dat gaat dus goed. We hebben met elkaar ook nog een 

weg te gaan en moeten nog de helft terug in kilo’s voor 2030. Daar gaan we samen voor!

Twente Milieu heeft een ‘lean & green’ wagenpark. Onze voertuigen rijden op Gas To Liquid (GTL). 

Ons wagenpark bestaat uit 129 voertuigen, bestaande uit vuilniswagens, veegwagens, 

rioolreinigers, kolkenzuigers en strooiwagens. 

Kwaliteitscertificaten

VCA** 

(afdeling Rioleringsbeheer)

Kwaliteitsmanagementsysteem 

(ISO9001)

Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem 

(ISO45001 )

Informatiebeveiliging

(ISO27001)

Milieumanagementsysteem 

(ISO14001)

IPM Rattenbeheersing 

Buiten

Kengetallen

Voertuigen 

Omschrijving GRONDSLAG 2019

Ingezameld afval  kg/inwoner 114

Ziekteverzuim % 6,3 %

Omzet x €1.000 40.232

Netto resultaat x €1.000 240

Balanstotaal x €1.000 28.232

Eigen vermogen x €1.000 10.287

Solvabiliteit % 36,4%

Samenwerken in & aan een duurzaam Twente 
Onze meerjarenstrategie 2020-2023 is na een intensief proces en met betrokkenheid van onze gemeenten en 

samenwerkingspartners, eind 2019 vastgesteld. Een strategie die uiteraard aansluit bij onze ambitie van ‘een afvalloze 

maatschappij in 2030’ en die verder gaat dan afval alleen. Naast het inzamelen van afval en het beheer van de openbare 

ruimte pakt Twente Milieu ook zijn rol op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering, educatie en voorlichting aan 

inwoners en zijn we kenniscentrum voor onze gemeenten.

Onze organisatie

401 totaal aantal medewerkers

123
Inzameling & Transport

88
Buurtonderhoud 

28
Werkplaats

48
Organisatieondersteuning*

LOCATIES: ALMELO, BORNE, ENSCHEDE, 

HAAKSBERGEN, HENGELO

Medewerkersonderzoek

In het medewerkersonderzoek 

van 2019 beoordelen 

medewerkers Twente Milieu 

gemiddeld met een 7.0 (Bij 

andere afvalinzamelaars is 

dat een 6.8).

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen speelt een 

belangrijke rol binnen de 

bedrijfsvoering van Twente Milieu. In 

2019 ontving Twente Milieu hiervoor 

wederom het certificaat van 

WerkPakt en werden we opnieuw 

door PSO Nederland beoordeeld op 

trede 3 van de PSO-ladder.

Opleidingen

In 2019 volgden 11 medewerkers de MBO 2 opleiding. 

Deze medewerkers zijn allemaal geslaagd. 

8 medewerkers volgden de MBO 3 opleiding. 

Ons leerwerktraject Startpunt biedt een jaar lang werk 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

gecombineerd met een mbo-opleiding op niveau 1. In 

2019 haalden 9 leerling-medewerkers hun diploma.

Er zijn in totaal 140 opleidingen/cursussen/studiedagen gevolgd in 2019.

Binnen 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.

* Dit zijn de afdelingen Inkoop, Informatisering & Automatisering, KAM, Financien & Control, Communicatie, Strategie & Beleid, P&O en Klantenservice

Meerjarenplan 2020-2023

De komende jaren werken we samen met alle medewerkers, gemeenten, inwoners en stakeholders aan het realiseren van onze 

meerjarenstrategie ‘Verder in verbinding: samenwerken in & aan een duurzaam Twente’. Daarbij staan de volgende ambities centraal:

Actief en dichtbij

 + In wijk en buurt 

 + Samen met gemeenten 

 + Continu in verbinding

Kwaliteit en vakmanschap

 + Aantrekkelijke werkgever 

 + Optimale bedrijfsprocessen 

 + Vakmanschap

Innovatief en circulair Twente

 + Ketenoptimalisatie bevorderen 

 + Wendbaar in de leefomgeving 

 + Denktank met lef en creativiteit

7.0

Richtlijn 3000A Type II Assurance

16
achterladers

26
zijladers

12
bovenladers

10
veegwagens

3
kolkenzuigers

3
rioolreinigers

49
strooiwagens

2
kraanwagens

4
containerwagens

80
Flex

287
In dienst

34
Via sw-

bedrijven

J A A ROV E R Z I C H T 
2 0 1 9



Afvalinzameling

Verzamelcontainers

Containers aan huis

Grof afval aan huis

Afvalbrengpunten Kerstbomen Klanttevredenheid

5.032.374  
geleegde containers 
aan huis

2.633 
verzamelcontainers

147.813  
legingen van 
verzamelcontainers

36.554.670  
kg ingezameld afval 
verzamelcontainers 

441.786 
bezoekers

126.520 
kilo kerstbomen

63.766   
containerwissels

3.847x  
grof afval aan huis opgehaald

Buurtonderhoud

WINTERDIENST

PLAAGDIERBEHEERSING

GROENONDERHOUD

OPENBARE VERLICHTING

SCHOUWEN Met 52 strooiroutes staan we in 

de top 3 van Nederland qua 

grootte van het strooigebied

Onderhouden van openbaar 

groen, water en straatmeubilair

Reparatie 

van kapotte lantaarnpalen

Meten van de kwaliteit van 

het openbaar groen

Proactieve aanpak voor het 

voorkomen van ratten en muizen in de 

gemeenten waar Twente Milieu de 

plaagdierbeheersing uitvoert

Centrale aansturing vanuit Twente 

Milieu voor de reiniging en 

inspectie van riolen.

Onderhoud van 57.000 

bomen in Borne en 

Haaksbergen

Verhelpen van calamiteiten 

zoals oliesporen

Onderhouden van wegen, zoals 

vegen en onkruid bestrijden 

Onderhoud en reparaties aan 

verkeerslichten

BOOMONDERHOUD

CALAMITEITEN

REINIGING

VERKEERSLICHTEN

RIOOLSERVICE

Onderhoud en beheer 

van 5 parkeergarages en 3 fietsen -

stallingen in Enschede. Met 1700 

parkeervakken is de Van Heek-

garage de grootste ondergrondse 

parkeergarage van Nederland. 

PARKEERBEHEER

Werkplaatsen in Almelo, 

Enschede en Oldenzaal

WERKPLAATS

Onderhouden van 

speelondergronden van 

speelvoorzieningen

SPEELSTOELLEN

Plaatsen van hekwerk 

en verkeersborden 

tijdens evenementen

EVENEMENTEN

Ons werkgebied

Enschede

158.986 inwoners, 76.627 huishoudens

Losser

22.622 inwoners, 9.335 huishoudens

Haaksbergen

24.277 inwoners, 10.179 huishoudens

Oldenzaal

31.840 inwoners, 13.955 huishoudens

Borne

23.268 inwoners, 9.657 huishoudens

Almelo

72.849 inwoners, 32.679 huishoudens

Hof van Twente

34.940 inwoners, 14.854 huishoudens

Hengelo

80.683 inwoners, 37.689 huishoudens

In contact met inwoners

137.158 
app-installaties 

925.871  
websitebezoekers

94.170  
telefoontjes

34.000 
mailtjes

3.557  
volgers

3.468 
volgers

1.512
volgers

We zijn onderdeel van de Regio Deal 

Twente en deelnemer in het project 

Circulair Textiel Twente met Stichting 

Texplus.

Alle toiletknoppen kregen een sticker 

met 3l en 6l en op alle koffieautomaten 

kwamen stickers om medewerkers te 

stimuleren hun koffiebeker vaker te 

gebruiken. 

We sloten een samenwerkings-

overeenkomst met Twence en AVIA 

Weghorst met als ambitie om onze 

voertuigen te laten rijden op biogas die 

voortkomt uit de verwerking van 

gft-afval

Duurzaamheid, Innovatie & Circulariteit

Extra diensten

We wekten met 

859 zonnepanelen op ons 

dak 226.969 kWh op. 

We plaatsten een duurzame 

bandenpomp van Band op 

Spanning voor medewerkers 

en bezoekers.

We sloten het Convenant 

Duurzame Voertuigen, met 

als doel een emissieloos 

wagenpark in 2030.  

We deden mee aan een 

aanbesteding voor 

duurzame containers voor 

huisvuilinzameling, 

gemaakt van gerecyclede 

materialen waaronder onze 

oude huisvuilcontainers 

Als afvalinzamelaar en beheerder van de openbare ruimte wil Twente Milieu zelf ook bijdragen aan een duurzame wereld. We 

zetten daarom onder andere een werkgroep ‘duurzaamheid, innovatie en circulariteit’ op. Collega’s van verschillende disciplines, 

zoals Inkoop, Materieel Beheer en Facilitair, werken met elkaar aan het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en 

bedrijfspanden.

VOLLE BAK 

SAMEN DELEN

ZWERFAFVAL-
AANHANGER

AFVALCOACH BUURTMAN 
BORNE 

EDUCATIE EN 
INZAMELING 

SCHOLEN 8.3

Inwoners geven 

het klantcontact 

gemiddeld 

een 8,3 

7.6

Inwoners geven de 

uitvoering van het werk 

door Twente Milieu 

een  7.6

Druk bewust! 

Milieu gerust

8.811
views

Wierden

Hellendoorn

Tubbergen
Dinkelland

Rijssen-Holten

Twenterand

Gemeente waar Twente Milieu werk uitvoert

Aandeelhoudende Gemeente


