
De Kringloopkrant Textiel is een uitgave van Twente Milieu i.s.m. Frankenhuis en kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs.

EDITIE TWENTE

WIE ZIJN HANNET DE VRIES-IN ’T VELD EN 
TICH VANDUREN? 
De Vries en Vanduren zijn twee ondernemende 
dames met “industriebloed” in de aderen, beide 
met brede ervaring in de recyclingbranche en qua 
achtergrond complementair aan elkaar. Samen met 
minderheidsaandeelhouder Wadinko als participa-
tiemaatschappij zijn zij voortvarend van start gegaan 
begin 2016.

WIE IS FRANKENHUIS?
Frankenhuis in Haaksbergen is van oorsprong een 
familiebedrijf dat eind 1880 is opgericht voor de 
verwerking van industrieel textielafval. In de laatste 
jaren voordat De Vries en Vanduren begin 2016 eige-
naar werden, kende Frankenhuis een turbulente tijd. 
Het bedrijf ging failliet, kende een doorstart in een 
joint venture met VAR, waar De Vries toen directeur 
was, en zag het vertrek van de laatste aandeelhou-
der van de oorspronkelijke familie Peter Bos in een 
periode dat VAR werd overgenomen door Attero. 
Het laatste bedrijf zag textielverwerking niet als een 
kernactiviteit.

WAT IS ER VERANDERD BINNEN 
FRANKENHUIS? 
De oude naam is weer in ere hersteld: Frankenhuis 
BV en het logo zijn in een ander jasje gestoken. Er 
is reeds een groei van elf naar vijfentwintig mede-
werkers gerealiseerd. Daarnaast is er meer focus op 
vertrouwelijke vernietiging van bedrijfskleding en 
het actief zoeken naar mogelijke toepassingen van 
de hieruit gewonnen textiele vezels in mooie pro-
ducten. Er wordt actief gezocht naar samenwerking 
met relaties en nieuwe product-marktcombinaties.

WAT VINDT FRANKENHUIS BELANGRIJK?
Frankenhuis hecht waarde aan een eerlijke en vrien-
delijke benadering van de relaties, met als kern: 
open, direct, zakelijk en trouw. Daarnaast vindt 
Frankenhuis een schone en veilige werkomgeving 
belangrijk en dat medewerkers plezier hebben in 
het werk. Ook daagt Frankenhuis uit om elkaar te 
verrassen op alle fronten: ongewoon, inspirerend en 
boven verwachting. 

DE NIEUWE 
EIGENAREN

In 2016 is onder de naam DenimTex, samen met schil-
dersbedrijf Van der Geest, circulaire wandbekleding op 
de markt gebracht. Met de vezels uit oude jeans en ander 
afgedankt textiel wordt een decoratief en geluidswerend 
behang geproduceerd. Hiermee wordt ingespeeld op de 
groeiende vraag naar circulaire bouwproducten. Daarnaast 
is er een tent ontworpen waarin oude spijkerbroeken zijn 
verwerkt: de Blue Camp tent. Deze tenten zijn afgelopen 
jaar op festivals verkocht. Binnenkort wordt ook een door-
braak verwacht met het toepassen van vilten als akoestisch 
materiaal en tussenwanden of wandpanelen voor kanto-
ren. Deze zijn eventueel te verkrijgen in de kleur van de 
aangeleverde bedrijfskleding. Ook worden vezels op kleur 
gesorteerd en opgemengd met PLA (polymelkzuur). Daar 
wordt vilt en vervolgens laminaat van gemaakt, wat dan 
later in een eindproduct wordt gevormd. De toepassin-
gen hiervan zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan tafelbladen, 
stoelen, klokken of koffers.

GAREN IS DE TOEKOMST
Het ultieme doel in de keten van textiel is vezels terugkrij-
gen in gesponnen garen. Maar niet iedere vezel is daar-

voor geschikt. Toch is reeds garen gesponnen uit gerecy-
clede vezels en verwerkt in een kledinglijn.

VAN STOF NAAR PAPIER
Tijdens het vervezelen van textiel wordt veel stof afgezo-
gen. Het open stoffi ltersysteem is geheel vervangen door 
een gesloten stoffi ltersysteem, waardoor het stof vanaf 
2016 geheel wordt opgevangen en samengeperst. Dit is 
een hele verbetering voor het personeel. Een mooie bij-
komstigheid is dat van dit stof deels papier kan worden 
gemaakt. Een echte win-win situatie. 

CHEMISCHE TEXTIELRECYCLING
Naast het mechanisch recyclen dient zich een nieuwe 
technologie aan. We hebben het dan over chemische 
textielrecyling, ontwikkelt door Saxion in Enschede onder 
de naam SaXcell. Frankenhuis werkt nauw samen met de 
ontwikkelaars. Het proces breekt het textiel op een zoda-
nige wijze af dat er weer cellulose ontstaat. Deze techniek 
is alleen nog op labschaal getest, maar kan in de toe-
komst een enorme aanvulling zijn op de techniek die nu 
door Frankenhuis wordt ingezet. 

Met de komst van de nieuwe eigenaren van Frankenhuis BV is er veel veranderd in relatief korte tijd. Onder 
het motto “creatief & verrassend helder” maakt Frankenhuis in Haaksbergen zich hard voor een hoogwaardige 
recycling van niet-herdraagbaar en industrieel textiel. Het bedrijf is de enige vervezelaar van niet-herdraagbare 
kleding in Nederland en ook binnen Europa één van de weinige vervezelaars van deze stroom. De vezels die het 
bedrijf produceert worden van oudsher grotendeels toegepast in de automobielindustrie of het witgoed. Maar 
daar komt nu verandering in. 2016 heeft naast investeren, ombouwen en opstarten vooral in het teken gestaan 
van zoeken naar nieuwe toepassingen en afzetmarkten voor vezels.

FRANKENHUIS:

TEXTIELRECYCLING 
IN EEN NIEUW TIJDPERK!
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Frankenhuis BV vindt het voorkomen van afval heel 
belangrijk. Het bedrijf verwerkt 7 miljoen kilo textiel 
per jaar en geeft dat een tweede leven! Daarbij han-
teert de vervezelaar het nuchtere uitgangspunt dat 
het recyclen een milieuvoordeel oplevert en dat het 
een gezond businessmodel is.

Het productieproces geschiedt door een vervezelings-
proces van verschillende textiele stromen, waaronder 
niet-herdraagbare kleding. Daarbij gaat het om het 
uitrafelen van textiele resten tot vezels. Aangezien de 
vezels weer worden hergebruikt, wordt op deze wijze 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het terugdringen 
van CO2-uitstoot en het verbruik van water. Het ver-
bouwen van katoen is namelijk zeer milieubelastend. Bij 
de productie van een kilogram katoen wordt 8.000 liter 
water en 5 kilogram CO2 verbruikt. 

ENERGIE: MEER DAN 2000 ZONNEPANELEN 
OP HET DAK
Het dak van het pand aan de Elektrostraat 5 te Haaks-
bergen ligt vol met meer dan 2000 zonnepanelen. 
Frankenhuis kan hiermee voor 20% in zijn energievoor-
ziening voorzien. Voor de energie heeft Frankenhuis 
zich geconformeerd aan MJA-3 (Meer Jaren Afspraak 
energie effi ciëntie) zoals benoemd in ISO 9001 en 
14001. Hierin wordt gestreefd naar 3% energie-
effi ciëntie per jaar, hetgeen ruim gehaald wordt. 

SCHONE EN VEILIGE WERKOMGEVING 
Voor de klanten en hun eigen personeel staat Franken-
huis voor een schone en veilige werkomgeving. In elke 
functie en taakomschrijving wordt aandacht besteed 
aan veiligheid, gezondheid en milieugericht werken, 
waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het 
voorkomen van fouten. Bij de toewijzing van taken 
wordt erop toegezien dat alle medewerkers beschikken 
over de benodigde kennis, gegevens en middelen om 
optimaal en effi ciënt te kunnen functioneren. Het indie-
nen van verbetervoorstellen wordt toegejuicht en er 
wordt bekeken in hoeverre het voorstel daadwerkelijk 
toepasbaar is. 

In 2016 is het aantal medewerkers in vast dienstver-
band gestegen van 12 naar 25 medewerkers. In plaats 
van te werken met veel verschillende uitzendkrachten, 
kiest Frankenhuis voor vast personeel. Op deze wijze 
kan de vervezelaar de mensen goed opleiden en wordt 
de betrokkenheid bij het bedrijf vergroot. Daarnaast 
is aan twee Wajong-jongeren een vast dienstverband 
aangeboden. Dit zijn jongeren die doorgaans zeer 
moeilijk aan vast werk komen, ondanks het feit dat 
juist regelmaat en een vertrouwde omgeving heel erg 
belangrijk voor ze is.

TEXTIELRECYCLING BIJ 
FRANKENHUIS IS GROEN

GEEF BEDRIJFSKLEDING 
EEN TWEEDE LEVEN
Heeft u er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt 
met de bedrijfskleding van uw bedrijf of dat van 
uw partner? We zien graag dat oude bedrijfskle-
ding een tweede leven krijgt! 

Frankenhuis heeft een ontwikkeltraject opgezet voor 
beveiligde verwerking van bedrijfskleding. Bedrijven 
en organisaties danken regelmatig hun beroeps-
kleding af. Denk hierbij aan uniformen en werkkle-
ding. Deze kleding, vaak voorzien van logo’s en 
herkenningstekens, mag niet opnieuw in circulatie 
worden gebracht. Veiligheidsaspecten vereisen een 
beveiligde, betrouwbare vernietiging. Daarnaast 
wordt er steeds meer onverkochte of beschadigde 
merkkleding, uit commerciële overwegingen, uit de 
omloop gehaald. Deze grote hoeveelheden onge-
bruikt textiel worden nu overwegend verbrand in de 
afvalverbrandingsovens. Hoogwaardig hergebruik 
van waardevolle grondstoffen gaat hierbij verloren. 
Frankenhuis voorziet in een duurzaam alternatief.

HERVERWERKING
Gecertifi ceerde vertrouwelijke vernietiging en her-
verwerking van deze textiele materialen zorgt ervoor 
dat, naast de “gewone” vernietiging van deze kle-
ding, ook de materiaalvezels bewaard blijven. Dit 
geldt niet alleen voor beroepskleding met een risico-
profi el of merkkleding, maar voor alle textiele mate-
rialen die om welke reden dan ook niet in de huidige 
vorm hergebruikt mogen of kunnen worden. 

VOORDELEN 
Vertrouwelijke vernietiging en herverwerking van 
bedrijfskleding levert het bedrijf een aantal voor-
delen op. Zo kost de verwerking van kleding geld, 
maar wellicht kunnen van de vezels weer producten 
gemaakt worden die het bedrijf kan verkopen aan 
klanten of zelf kan gebruiken. Per saldo ontstaat er 
dan een win-win situatie. Daar komt bij dat steeds 
meer bedrijven zich realiseren dat het laten rondslin-
geren van oude bedrijfskleding vervelende conse-
quenties kan hebben. Door vertrouwelijke vernieti-
ging en herverwerking kan oude kleding niet op een 
verkeerde manier elders worden gebruikt. Daarnaast 
wordt door het hergebruik een ecologische winst 
behaald op het gebied van CO2 en waterverbruik.

AANMELDEN
Als u een contactpersoon doorgeeft van het bedrijf 
waar u of uw partner werkt en het bedrijf is serieus 
geïnteresseerd om bedrijfskleding vertrouwelijk te 
laten vernietigen, dan krijgt u een vilten verpakkings-
deken van gerecyclede kleding cadeau (140 bij 190 
cm). Stuur een mail naar info@frankenhuisBV.nl met 
als titel “actie bedrijfskleding” of bel naar Franken-
huis (053-5727575).
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SPECIALE WITTE CONTAINERS
Textiel gaat in speciale witte textielcontainers die veelal te 
vinden zijn bij milieupleintjes waar ook andere gescheiden 
afvalstromen, zoals verpakkingen en glas, weggebracht 
kunnen worden. Bij het plaatsen van witte textielcontainers 
van Twente Milieu wordt rekening gehouden met de plek 
van de textielcontainer. Uit ervaring weten we dat de tex-
tielcontainer het best naast een papier- of glascontainer kan 
staan. We vermijden het plaatsen van een 
textielcontainer in de buurt van een verpak-
kingencontainer, om mogelijke vervuiling 
te voorkomen.

SPECIALE WITTE CONTAINERS
De witte bovengrondse en onder-
grondse containers hebben een geslo-
ten klep, waardoor u niet rechtstreeks 
in de container kunt kijken. U legt de 
zak in de klep en bij het sluiten van de 
klep valt de zak in de container. Door 
de gesloten klep voorkomen we dat uw 
ingeleverde textiel ergens verschijnt 
zonder dat u hiervan op de hoogte 
bent. Bij het inleveren van textiel maakt 
u een bewuste keuze voor de kring-
loop. We willen u dan ook garanderen 
dat het daar terechtkomt.

Wat speciaal is aan de ondergrondse container is dat er 
rondom de container ruimte is, zodat de container kan 
‘ademen’. Er kan voldoende lucht bij, waardoor het textiel 
droog blijft en er geen rare geuren ontstaan. Bovendien 
hangt de container boven de bodem van de put, zodat het 
textiel niet nat wordt wanneer er een laagje water onderin 
de put staat.

VOERTUIG
Voor de inzameling van textiel is een speciaal voertuig 
aangeschaft. Hiervoor zijn drie redenen. Allereerst mag 
textiel, in tegenstelling tot sommige andere afvalstromen 
die worden ingezameld door Twente Milieu, niet worden 
geperst. Hierdoor kan het textiel scheuren of beschadi-
gen. Het textiel wordt dan ook geladen in een vrachtauto 
zonder persmechanisme, waardoor de kwaliteit behouden 
blijft. Om te zorgen dat het textiel droog blijft, is daarnaast 
gekozen voor een container die na het laden van boven 

gesloten wordt. Tijdens het rijden wordt de vracht niet 
nat en het voorkomt dat de container nat wordt als het 
voertuig niet gebruikt wordt. Het laatste bijzondere detail 
aan het inzamelvoertuig is de wijze waarop het wordt gele-
digd. Onderin de laadbak zit een ‘walking fl oor’, een soort 
lopende band waardoor het textiel uit de laadbak ‘gerold’ 
wordt. De reden hiervoor is dat de hallen van de sorteer-
centra niet hoog genoeg zijn om de laadbak van het voer-

tuig te kiepen. De ‘walking fl oor’ 
voorkomt ook dat bij het lossen 
regenwater van bovenop het dak 
van de laadbak over het textiel 
wordt gekiept.

EFFICIËNTE INZAMELING
Het ledigen van de containers 
is effi ciënt ingericht. De contai-
ners worden pas geleegd als ze 
zo vol mogelijk zijn. Om ervoor 
te zorgen dat Twente Milieu op 
tijd de textielcontainer leegt, 
maakt zij gebruik van ervaringscij-
fers. Op basis van de gewichten 
die eerder uit de containers zijn 
gehaald in combinatie met het 
optimale ledigingsgewicht, wordt 
voorspeld wanneer een container 

vol is en hoe vaak de container geleegd moet worden. 
Dit resulteert in een planning per locatie. Op basis van 
de planning wordt met behulp van software een route 
gecreëerd: deze start het verst van het sorteercentrum 
en eindigt het dichtst bij het sorteercentrum. Op deze 
manier rijdt de vrachtwagen het minst ver als de con-
tainer het volst is. Hierdoor wordt zuiniger gereden en 
wordt het voertuig niet onnodig belast.

LOSSEN
In Enschede en Tubbergen zijn de sorteercentra van res-
pectievelijk Het Goed en De Beurs gevestigd. Na inza-
meling wordt het textiel daar gelost. Soms gebeurt dit 
op de vloer, soms in speciale kratten zodat het direct 
richting de sorteerlijn gaat. Na het lossen wordt eerst de 
direct zichtbare vervuiling eruit gehaald. Hoe sneller dit 
gebeurt, hoe minder invloed de vervuiling heeft op de 
kwaliteit van textiel. Na het lossen start het werk van de 
kringloopbedrijven: het sorteren.

Het inzamelen van textiel is een vak apart. Textiel behoud enkel haar waarde wanneer het zorgvuldig wordt inge-
zameld en er geen vocht of vuil bij het textiel komt. Reden voor Twente Milieu om de inzameling op een speciale 
manier te organiseren: vanaf het moment dat u het textiel in de containers werpt tot het moment van het lossen 
van de vrachtwagen bij het kledingsorteercentrum.

DE INZAMELING VAN TEXTIEL

DE CIRKEL IS ROND
DE TWENTSE TEXTIELCIRKEL: EEN UNIEKE SAMENWERKING

MEDEWERKER 
HET GOED AAN 
HET WOORD
INDIANA (18) 
VOLGT EEN 
OPLEIDING 
EN LOOPT 
MOMENTEEL 
STAGE BIJ HET 
GOED
“Tijdens mijn stage kwam ik er snel achter dat ik het 
werken in een winkel echt heel leuk vind. Het liefst 
word ik rayonmanager. Daarvoor ga ik ook doorle-
ren. Ik ken Het Goed via mijn snuffelstage van de 
middelbare school. Ook komen mijn ouders hier 
vaak. En mijn broer woont hier bijna, zo vaak is hij 
er. Ik vind het goed dat oude spullen worden herge-
bruikt. Laatst kocht ik hier een jas voor 14 euro. Op 
het oude prijskaartje zag ik dat de jas 114 euro heeft 
gekost. Dat vind ik dan zo tof! Ik merk dat ik zelf ook 
bewuster bezig ben met het weggooien van spul-
len die ik niet meer gebruik. Zo heb ik een zak vol 
oude kleding. Die ga ik hier binnenkort maar eens 
inleveren.”

Wist u dat u uw oude gordijnen in de textielcontainer 
mag gooien? Of uw oude, versleten spijkerbroek? 
Niet? Dan bent u zeker niet de enige. Jaarlijks verdwijnt 
er gemiddeld nog 8 tot 10 kilo textiel in de grijze con-
tainer. Dit is zonde, want oud textiel kan de basis zijn 
voor nieuw textiel! De partners van de Twentse Textiel-
cirkel werken samen om het textiel te scheiden en het 
ingezamelde textiel in de regio te houden.

De Twentse Textielcirkel is een samenwerking tussen 
Twente Milieu, Frankenhuis en kringloopbedrijven Het 
Goed en De Beurs. Voordat de Twentse Textielcirkel werd 
opgericht verdween er 8 tot 10 kilo textiel per inwoner 
per jaar in de grijze container. Het doel van de Twentse 
Textielcirkel is om dit in 2020 gehalveerd te hebben. Voor 
de gemeenten die aandeelhouder zijn van Twente Milieu 
(Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, 

Losser en Oldenzaal) komt dit in totaal neer op 1600 ton 
extra textiel per jaar. De doelstelling wordt naar alle waar-
schijnlijkheid ruimschoots gehaald.

WERKGELEGENHEID
Het doel van de samenwerking is niet alleen om meer 
textiel bij de bron te scheiden, maar ook om de lokale 
werkgelegenheid te stimuleren. Voor elke 40 ton textiel 
die wordt ingezameld komt één persoon met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in de textielsortering aan het werk. De 
sortering van het textiel vindt plaats bij kringloopbedrijf 
Het Goed in Enschede en bij het kledingsorteercentrum 
van De Beurs, Anna-Tex in Tubbergen. Het herdraagbare 
textiel wordt in de kringloopwinkels verkocht. 

NIET DRAAGBAAR
Een deel van het textiel is niet meer draagbaar volgens de 

Nederlandse normen. Dat deel gaat naar ontwikkelingslan-
den. Het overige textiel gaat naar Frankenhuis, waar het tot 
vezels wordt verwerkt. De vezels dienen weer als basis voor 
nieuwe garen. De garen zijn voor 50 procent samengesteld 
uit gerecycled textiel. Ook hierdoor ontstaat er extra werk-
gelegenheid. Bovendien blijft op deze manier een groot 
deel van de textielketen binnen de regio Twente. 

HOGE MILIEUDRUK
Recycling van textiel is belangrijk voor het milieu. Voor de 
productie van één t-shirt is ongeveer 150 gram pesticide 
en 2500 liter water nodig. Wereldwijd is 10 procent van 
alle pesticiden bestemd voor de katoenteelt. Met het 
recyclen van textiel verminder je daarom de hoge milieu-
druk. Met de textielcirkel loopt Twente voorop. Het tex-
tiel, de opbrengst en de werkgelegenheid blijven op deze 
manier in Twente.
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WIE IS DE 

TWENTSE 
TEXTIEL
CIRKEL?
De Twentse Textielcirkel is een 
samenwerking tussen Twente 
Milieu, Frankenhuis en kringloop-
bedrijven De Beurs en Het Goed.

Twente Milieu is verantwoordelijk voor de inza-
meling van huishoudelijk afval in zeven gemeen-
ten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van 
Twente, Oldenzaal en Losser. Als partner van de 
gemeenten wil Twente Milieu een zichtbare meer-
waarde bieden aan de beeldkwaliteit van de open-
bare ruimte. Naast de inzameling en het transport 
van huishoudelijk afval, biedt Twente Milieu de 
gemeenten ook diensten aan rondom het beheer 
van de openbare ruimte. Hierbij kunt u denken 
aan vegen, maaien, gladheidbestrijding, rioolbe-
heer en plaagdierbestrijding. Verder biedt Twente 
Milieu de gemeenten advies en ondersteuning op 
het gebied van communicatie en beleid en houdt 
zij zich bezig met voorlichting en educatie rondom 
afvalscheiding. Daarnaast repareert en onderhoudt 
Twente Milieu materiaal en voertuigen van derden, 
verkeerslichten, ondergrondse containers en uiter-
aard het eigen materieel. 

(Voor meer informatie: www.twentemilieu.nl) 

Het Goed is een landelijke organisatie met 26 kring-
loopwarenhuizen. In Twente zijn de winkels geves-
tigd in Hengelo en Enschede. In Enschede zit tevens 
het textielsorteercentrum voor de winkels van Het 
Goed in Enschede, Hengelo, Deventer, Wijhe en Nij-
megen. 

De winkels in Hengelo en Enschede zijn een erkend 
leer- & werkbedrijf. Zoek jij een stageplek bij een 
erkend leerbedrijf? Neem dan contact met ons op. 

Wij zijn door het Kenniscentrum Handel beoordeeld 
als een erkend leer- & werkbedrijf voor BBL- en 
BOL-opleidingen en werken samen met ROC Twente.

Het Repair Café is gevestigd in Hengelo. Heeft u 
elektrische apparaten die het niet meer doen en die u 
graag wilt repareren? Dat kan in ons Repair Café. Het 
Repair Café vindt twee keer per jaar plaats in onze 
winkel. U kunt dan onder begeleiding deze appara-
ten repareren. Houd onze activiteitenkalender in de 
gaten!

In Twente zijn de winkels van Het Goed gevestigd in 
Enschede (Lonnekerbrugstraat 99) en 
Hengelo (Hamerstraat 21). 

(Voor meer informatie: www.hetgoed.nl)

Wist u dat u naast gebruikte kleding nog veel meer 
in de textielbak of –zak mag doen? Zo zijn oude gor-
dijnen, versleten spijkerbroeken, kapotte schoenen 
en gebruikte dekbedovertrekken ook zeer bruikbaar 
en waardevol. Al het textiel is recyclebaar: nieuw, 
gebruikt, kapot en versleten.

WAT WEL…
• (Onder)kleding: nieuw, oud of kapot, zolang het 

maar schoon is
• Schoenen, wel per paar samenbinden
• Huishoudtextiel zoals schoonmaakdoekjes, theedoe-

ken etc.
• Lakens en dekens
• Lappen groter dan 25x25 cm
• Stropdassen, shawls en riemen
• Gordijnen en vitrage

WAT NIET…
• Vloerbedekking: matten en tapijt
• Matrassen, kussens en dekbedden
• Met verf of olie vervuilde of natte 

kleding/textiel en schoenen
• Vulmateriaal (voor kussens of speelgoed), 

breigaren en lappen kleiner dan 25x25 cm.

WIST U DAT…
• U door het sorteren en hergebruiken van textiel zorgt 

voor regionale werkgelegenheid? 
• U door het sorteren en hergebruiken van textiel goed 

voor uw portemonnee zorgt? Wanneer er minder 
restafval wordt aangeboden, maakt de gemeente 
minder kosten voor het verbranden ervan. De kosten 
van verwerken rekent de gemeente door naar haar 
inwoners. Minder restafval = minder kosten.

WAT MAG ER ALLEMAAL 
IN DE TEXTIELBAK EN -ZAK? WAT GEBEURT 

ER MET AL UW 
INGELEVERD 
TEXTIEL?

Inzameling door 
Twente Milieu

Afzet:
producten worden 

verkocht

Vezels worden verwerkt tot 
producten door Frankenhuis 

en partners

van verwerken rekent de gemeente door naar haar 
inwoners. Minder restafval = minder kosten.

Twente Milieu is verantwoordelijk voor de inza-

WIE IS DEWIE IS DE
TWENTSE TWENTSE 

De Twentse Textielcirkel is een De Twentse Textielcirkel is een 
samenwerking tussen Twente samenwerking tussen Twente 
Milieu, Frankenhuis en kringloop-Milieu, Frankenhuis en kringloop-
bedrijven De Beurs en Het Goed.bedrijven De Beurs en Het Goed.



5

Iedereen kent ze wel: de grote textielcontainers in 
de stad of het dorp. Aan het begin van een nieuw 
seizoen komt onze oude kleding achter uit de kast 
en gaat het door de kritische keuring. Als we een-
maal een keuze hebben gemaakt, dan vertrekken 
we zeulend met zakken achterop de fi ets of een 
volgepropte auto richting de containers. Als het 
eenmaal verdwenen is, denken velen van ons er niet 
meer aan terug. Maar waar blijft al dat afgedankte 
textiel nu eigenlijk? 

Al het textiel dat achtergelaten wordt in de textielcontai-
ners komt terecht bij textielsorteercentra van Het Goed 
(textielcontainers in Enschede en Hengelo) of van kring-
loopbedrijf De Beurs (alle overige textielcontainers in 
gemeenten aangesloten bij de Twentse Textielcirkel). 

Als het textiel daar aangekomen is, sorteren de mede-
werkers van de sorteercentra het textiel uit in een aantal 
fracties. Als eerste wordt al het afval eruit gehaald. 
Daarna beoordelen de medewerkers of het textiel nog 
geschikt is voor verkoop in de winkels. Zo ongeveer 20% 
tot 25% van het ingezamelde textiel wordt in de kring-
loopwinkels van Het Goed en De Beurs weer verkocht. 
Het gaat hierbij om kleding, schoenen, dekens, tassen en 
allerlei accessoires (riemen, stropdassen, handschoenen, 
sjaals, mutsen, hoeden, knuffels). Een deel van het textiel 
dat niet meer in de winkels kan worden verkocht, komt 
ook niet in aanmerking voor direct hergebruik. 

Dit textiel wordt bij Frankenhuis in Haaksbergen verve-
zeld. Vervezelen is een proces waarbij de kleding hele-
maal wordt uitgeplozen totdat er alleen nog maar vezels 
over zijn. Van de vezels kunnen dan weer nieuwe pro-
ducten worden gemaakt. Door ons samen in te zetten 
voor het inzamelen van zoveel mogelijk textiel, zorgen we 
ervoor dat er in Twente geen vezel verloren gaat! 

In de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Losser en Din-
kelland zamelt kringloopbedrijf De Beurs bij particulieren 
herbruikbare goederen in. De Beurs sorteert en repa-
reert deze goederen en biedt ze te koop aan in één van 
hun kringloopwinkels. Bij kringloopbedrijf De Beurs kunt 
u van alles kopen. Van kleding tot speelgoed en boeken; 
van unieke verzamelobjecten tot praktische huisraad. 
Ook voor het aanschaffen van retro spullen en design-
meubilair bent u bij de Beurs aan het goede adres. 

In Tubbergen heeft De Beurs naast de winkel het kle-
dingsorteercentrum Anna-Tex. Hier komt al het inge-
zamelde textiel van Twente Milieu binnen en wordt de 
kleding gesorteerd. Mooie, niet beschadigde kleding 
komt in de winkels te hangen. Er wordt heel veel kle-
ding ingeleverd. Hierdoor is er elke week weer nieuwe 
voorraad in de winkels aanwezig.

De Beurs telt naast een team van meer dan 25 
betaalde medewerkers ook nog eens een team van 
meer dan 200 vrijwilligers! De winst die het bedrijf 
maakt wordt geïnvesteerd in de eigen organisatie én  
mensen. Naast de investeringen in de panden en het 
onderhoud is er vooral veel aandacht voor de ontwik-
keling van medewerkers en vrijwilligers. Het creëren en 
onderhouden van goede arbeidsplekken staat bij De 
Beurs hoog in het vaandel. De jaarlijkse uitjes en atten-
ties zijn daar slechts een klein onderdeel van. Vooral 
voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen 
kans wordt geboden is bij De Beurs veel aandacht. 

Kortom, De Beurs is een bedrijf met gepassio-
neerde medewerkers, waar veel mensen de kans 
krijgen in het arbeidsproces te blijven. Hierbij wordt 
hulp geboden, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien. 
(Voor meer informatie: www.kringloopbedrijfdebeurs.nl)

Frankenhuis, gevestigd in Haaksbergen, is een 
internationaal opererende onderneming in textiele 
grondstoffen. De kernactiviteit van Frankenhuis is het 
vervezelen van textiel afval. Begin 2000 is het 
onderzoek gestart om ook post-consumer kleding 
te kunnen verwerken en door vervezeling terug te 
brengen naar de basisgrondstof. Een uitdaging hier-
bij is het verwijderen van de niet textiele delen aan 
de kleding, bijvoorbeeld knopen en ritsen. In 2010 
is als resultaat van dit onderzoek een nieuw ontwik-
kelde vervezelmachine geplaatst, die dit mogelijk 
maakt. Het ultieme doel is om kleding zo te ver-

vezelen dat hiervan weer garens kunnen worden 
gesponnen om zo de crikel rond te maken. Het 
proces om van vervezelde kleding garens te spinnen 
is nog volop in ontwikkeling. Daarnaast is Franken-
huis actief in het vertrouwd vernietigen van textiel. 
Frankenhuis is als enige TüV gecertifi ceerd voor de 
duurzame vertrouwelijke vernietiging van textiel. De 
vervezelaar beschikt over het certifi caat “norm voor 
proces van textielvernietiging”. Dit geldt voor de 
vernietiging van textiel met een hoog risicoprofi el, 
zoals (politie)uniformen, bedrijfskleding en textiel 
met logo’s, maar ook voor vernietiging om commer-
ciële redenen. Hiermee vervult Frankenhuis een zeer 
belangrijke schakel in de keten van circulaire econo-
mie in de textiel.

(Voor meer informatie: www.frankenhuisbv.nl)

U heeft uw kledingkast opgeruimd. En de berg met 
kleding, schoenen en riemen naar de textielcontainer 
gebracht. Voor uw weggebrachte textiel begint hier 
de reis. Nadat de textielcontainers zijn geleegd door 
Twente Milieu, wordt het textiel gesorteerd door Het 
Goed en De Beurs. Vervolgens wordt het goede tex-
tiel weer verkocht in de kringloopwinkels en gaat het 
niet-herdraagbare textiel naar Frankenhuis in Haaks-
bergen. Zij vervezelen het textiel, om er daarna nieuwe 
producten van te maken en af te zetten in de markt. 

Sorteren:
Het textiel wordt 

gesorteerd door Het 
Goed en De Beurs

Vervezeling:
Frankenhuis vervezelt het 
niet-herdraagbare textiel

Hergebruiken:
textiel van goede kwaliteit 

wordt verwerkt tot 
tweedehands kleding

HERGEBRUIK IN 
KRINGLOOPWINKELS

GEEN VEZEL VERLOREN!
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“Goede winkels,” dat is volgens Van Rijn de crux achter 
het succes van Het Goed. Mensen moeten graag naar 
de kringloopwinkels komen en er mooie spullen vinden. 
Dat leidt tot de inkomsten die het mogelijk maken nog 
meer producten te hergebruiken en meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

AFSPRAKEN, LEERDOELEN EN 
EVALUATIEMOMENTEN
De mensen die bij Het Goed komen, beginnen met een 
snuffelperiode van een maand. Daarna worden ze bege-
leid volgens een speciaal ontwikkelde methodiek die Het 
Goed de hoogste trede op de PSO-ladder (Prestatieladder 
Socialer Ondernemen) leverde. “Elke begeleiding is maat-
werk en hangt simpelweg af van het niveau dat mensen 
hebben. We werken met duidelijke afspraken, individuele 
leerdoelen en evaluatiemomenten.”

Van Rijn denkt dat Het Goed een grotere toegevoegde 
waarde op re-integratievlak heeft als medewerkers na 
enkele maanden doorstromen naar een andere werkge-
ver. “Wij hebben talloze soorten werk: met klanten in 
de winkel, maar ook in de transport of in het magazijn. 
Bij ons kunnen mensen dus echt kijken waar ze goed in 
zijn en wat ze leuk vinden. Omdat wij helemaal gericht 
zijn op het werken met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, vormen wij een ideale opstap.” Dan ligt 
een vervolgstap voor de hand. Als je achter de kassa 
van een kringloopwinkel niet zenuwachtig wordt van 
een fl inke rij, kun je immers ook aan de slag in een wille-
keurige andere winkel. “Een groot deel van de mensen 
zal dat niet kunnen of willen omdat ze bij ons een veilig 
nest vinden. En het hoeft ook niet, wij stellen dat niet 
verplicht”, aldus Van Rijn.

MEDEWERKER 
DE BEURS AAN 
HET WOORD
“NIEUWE LOOKS 
CREËREN VIND IK 
HET LEUKST!”
Emma Knaken is nog maar 18 jaar, maar heeft 
inmiddels al anderhalf jaar ervaring bij kringloop-
bedrijf De Beurs. Vanuit haar opleiding Design & 
Styling aan het AOC in Almelo is ze nu werkzaam 
in Oldenzaal. 

HOE BEN JE BIJ DE BEURS TERECHT 
GEKOMEN?
Vanuit mijn opleiding Design & Styling is het verplicht 
stage te lopen in het bedrijfsleven. Ik werd door een 
docent getipt kringloopbedrijf De Beurs eens te 
benaderen. Ze bleken nog iemand nodig te hebben, 
dus ik heb meteen contact gezocht. 

WAAROM HEB JE VOOR DE BEURS GEKOZEN?
Ik hoorde van studiegenoten dat het best vaak voor-
komt dat je bij grote bedrijven als stagiaire veel rot-
klusjes moet opknappen. Daar is ook het stylingplan 
vaak al helemaal uitgedacht op het hoofdkantoor. 
Dan is het in de winkel alleen nog maar een kwestie 
van uitvoeren. Bij De Beurs is dat niet het geval en 
krijg ik de vrijheid om veel van mijn eigen ideeën uit 
te werken. 

WAT DOE JE BIJ DE BEURS?
Tijdens de zogeheten blokstages ben ik soms een 
aantal weken achtereen fulltime bij De Beurs, maar 
normaal gesproken werk ik hier twee dagen per 
week. Ik help dan met allerlei bezigheden als orga-
niseren, opruimen en kassabediening. Maar ik houd 
me toch vooral bezig met de styling van de winkel. 
Er komen iedere dag nieuwe spullen binnen, dus je 
kunt hier echt eindeloos variëren. 

WAT VIND JE HET LEUKST OM TE DOEN?
Dat is toch wel het creëren van nieuwe looks. Gezel-
lige hoeken maken met net binnengekomen meu-
belen of het presenteren van de nieuwe voorjaars-
kleding. Dan kleden we een etalagepop van top tot 
teen aan om klanten het echte lentegevoel te geven. 

KOOP JE ZELF OOK KLEDING BIJ DE BEURS? 
Ja, zeker! Het leukst aan winkelen bij De Beurs is dat 
je echt bijzondere dingen tegenkomt. De spullen die 
je hier vindt, heeft niet iedereen. Zo kun je je eigen 
unieke outfi t creëren. 

WAT VIND JE 
TYPEREND VOOR 
DE BEURS? 
Ik bezoek ook regel-
matig andere kring-
loopwinkels en dan 
vallen me natuurlijk 
wel dingen op. Het is 
bij De Beurs gewoon 
altijd heel goed 
georganiseerd. Een 
nette winkel is niet 
alleen fi jn voor mij 
om in te werken, ook 
klanten kunnen zo 
optimaal van al het 
moois genieten. 

HET GOED: WIJ VORMEN DE IDEALE 
OPSTAP NAAR DE ARBEIDSMARKT
Het Goed is een keten van kringloopwinkels met 26 vestigingen en circa 1.100 medewerkers. Een groot deel 
daarvan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens directeur Willem van Rijn passen de doelgroep en 
het werk van Het Goed als een maatpak: “Het mooie is dat wij voor alle interesses en capaciteiten wel werk 
hebben.”

CREËREN VAN WERKGELEGENHEID
PLEK GENOEG! 
Rond een uurtje of elf kleurt het appeltjesgroen in 
de gezellig ingerichte koffi ehoek bij kringloopbe-
drijf De Beurs in Oldenzaal. Medewerkers komen 
uit alle hoeken van het pand bij elkaar voor een 
kopje koffi e of thee. Velen van hen dragen een 
fl eecevest in de herkenbare kleur groen van het 
bedrijf. “Kom erbij zitten, plek genoeg!” wordt 
er geroepen.
 
Een kleine rondvraag leert dat er zich hier een 
gemengd gezelschap heeft verzameld. Vrijwilligers, 
vaste medewerkers, stagiaires en ook de directeur 
van het bedrijf drinken een kopje koffi e. “Over onze 
vier locaties verspreid zijn er op dit moment zo’n 
200 mensen werkzaam” vertelt Karin Mulder, HRM. 
“Daarvan is maar slechts een klein deel betaalde 
kracht”. Kringloopbedrijf De Beurs kent een groot, 
maar vooral een heel gevarieerd team. Het zijn 
mensen van verschillende leeftijden, nationalitei-
ten en met allemaal een eigen achtergrond. “We 
begeleiden mensen uit diverse doelgroepen. Zo 
bieden we hier onder andere plek aan mensen met 
een Wajong-, WW- of bijstandsuitkering, langdu-
rig werklozen, mensen met een taalachterstand en 
taakstraffers. De textieltak vormt hierin een belang-
rijk platform. Zowel bij het kledingsorteercentrum 
Anna-Tex als in de winkels van De Beurs komt hulp 
bij het sorteren, verwerken en verkopen van textiel 
goed van pas, legt Mulder uit. “We hopen mensen 
een stapje hoger op de participatieladder te bren-
gen. Vorig jaar konden we iedere maand twee 
mensen door laten stromen naar betaald werk. Een 
mooi aantal waarvan we uiteraard hopen dat dit 
komend jaar alleen maar toeneemt.” 
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