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Met ruim 400 collega’s werkt Twente Milieu iedere dag aan een toekomstbestendige 
leefomgeving. We doen dit samen, buiten en gewoon goed. Bij Twente Milieu houden 
we van onze regio en zijn daar trots op! We zijn dus ook echte buitenmensen, zowel voor 
het beheer van de openbare ruimte als de afvalinzameling. Volop zon of 20 centimeter 
sneeuw: onze medewerkers zorgden er ook in 2021 voor dat Twente schoon, groen en 
leefbaar was. Zodat niet alleen wij, maar iedereen trots is om hier te wonen, te werken 
en te leven!

JAAROVERZICHT 2021

Ons werkgebied

Enschede

159.640 inwoners,
79.459 huishoudens

Losser

22.683 inwoners,
9.392 huishoudens

Haaksbergen

24.311 inwoners, 
10.217 huishoudens

Oldenzaal

31.836 inwoners, 
14.035 huishoudens

Borne

23.312 inwoners,
9.738 huishoudens

Almelo

73.107 inwoners,
32.714 huishoudens

Wierden 

24.440 inwoners, 
9.633 huishoudens

Hof van Twente

35.017 inwoners,
14.937 huishoudens

Hengelo

81.140 inwoners, 
38.016 huishoudens

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Twenterand

Gemeente waar Twente Milieu werk uitvoert

Aandeelhoudende 

Gemeente

Tubbergen Dinkelland

We geven uitvoering aan het duurzame afvalbeleid van gemeenten en het duurzaam onderhouden en 

inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast kijken we ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. De inkoop 

van producten en het uitvoeren van diensten doen we zo duurzaam en efficiënt mogelijk.

Duurzaam inkopen

Als de container 80% vol is, ontvangt 
Twente Milieu een seintje en wordt de 
container geleegd.

Eigen energievoorziening
met zonnepanelen

20% CO2 reductie door thuiswerkbeleid 

Efficiënte routes voor onze diensten

Kabelkunst
Vrijwel iedereen heeft thuis een plek waar ongebruikte kabels 

en snoeren bewaard worden. Zonde, want ze bevatten 

schaarse metalen en vertegenwoordigen waarde. Daarom 

startte Twente Milieu een project waarbij kabels en snoeren 

worden ingezameld op de afvalbrengpunten. Van de 

‘opbrengst’ worden workshops gegeven aan de groepen 6 en 

7 van de basisscholen in onze gemeenten. Tijdens de 

workshops maken leerlingen van de ingezamelde kabels en 

snoeren kunstwerkjes, naar een idee van kabelkunstenaar 

Elian Rabahia. Project Kabelkunst is in samenwerking met 

Betekeniseconomie in Twente, Meesterwerk Werkprojecten, 

Eshuis Accountants & Adviseurs, Saxion en HKS Metals.

Schoon en fris de weg op

Duurzaamheid, Innovatie en Circulariteit

Bij Twente Milieu zijn we trots op ons mooie wagenpark! Daarmee zijn we zichtbaar in heel 

Twente. We vinden het belangrijk om ook op dat gebied onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen. Daarom hebben wij ons verbonden aan het ‘Convenant 

Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Hierin hebben het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat en 23 grote gemeenten en partijen uit de reinigingsbranche 

afspraken gemaakt voor schoon vervoer en de aanschaf van uitstootvrije voertuigen.

Eerste twee elektrische zijladers in gebruik genomen

Bij Twente Milieu maakten we al gebruik van 10 elektrische personenauto’s en 3 elektrische 

werkbussen, maar in 2021 namen we ook de eerste twee volledig elektrische vrachtwagens 

(zijladers) in gebruik! Voertuigen die jaarlijks ruim 200.000 containers van de inwoners van 

Twente gaan legen. Hoewel alle Twente Milieu voertuigen al deels op een duurzame brandstof 

rijden waar 8% CO₂ uitstoot mee bespaard wordt, is de overstap naar volledig elektrisch nog 

schoner en frisser: volledig elektrisch en dus geen uitstoot van vervuilende gassen in onze lucht.

ONZE MEDEWERKERS
Sociale werkgever

Sociaal ondernemen speelt een 

belangrijke rol in de bedrijfsvoering van 

Twente Milieu. Wij maken structureel 

werk van sociaal ondernemen en nemen 

onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. In 2021 vond er 

een hercertificering plaats van het 

PSO-keurmerk. Twente Milieu mocht 

ook deze keer de PSO-certificering Trede 

3 in ontvangst nemen. 

Opleiding en ontwikkeling

Opleiden en ontwikkelen past bij Twente Milieu als 

professionele, duurzame en sociale werkgever. Wij 

staan voor kwaliteit en vitaliteit van onze 

medewerkers. Ook biedt Twente Milieu als 

leerwerkbedrijf op diverse plekken in de 

organisatie kansen aan stagiaires en afstudeerders.

5
BBL geslaagden 

(Startpunt), totaal 9 
medewerkers met een 

BBL-traject

538X
Een opleiding gevolgd

1
afstudeerder

7 
stagiaires

411 totaal aantal medewerkers
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Flex

298
In dienst

15,1%
Vrouw

84,9%
Man

48 Jaar
Gemiddelde leeftijd

41
Via sw-bedrijven

LOCATIES: ALMELO, BORNE, ENSCHEDE, HAAKSBERGEN, HENGELO, OLDENZAAL

Voertuigen
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achterladers
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zijladers

2
Elektrische

zijladers
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bovenladers

6
veegwagens

2
kolkenzuigers

4
rioolreinigers
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strooiwagens

3
kraanwagens

4
containerwagens

Lees het volledige 

jaarverslag 2021 op 

onze website! 

Afvalinzameling

163.011
verzamelcontainers 

geleegd

2020: 157.849

5.176.836
Containers aan 

huis geleegd 

2020: 5.313.334

8.982x
Grof afval 

opgehaald aan huis

2020: 5.864X

545.363
Bezoekers 

afvalbrengpunten

2020: 581.666

Schouwen PlaagdierbeheersingCalamiteiten Evenementen

Winterdienst BegraafplaatsenSpeeltoestellen

Reparatie, technische services en onderhoud

Verkeers lichten Straat verlichtingParkeer beheer Werk plaatsenVerzamel containers

Buurtonderhoud

BoomonderhoudGroenonderhoud RioolserviceReiniging

Onze diensten

Ook in 2021 is onze energievoorziening met 
zonnepanelen uitgebreid. Daarnaast zijn 
verschillende van onze diensten buiten, zoals 
de Afvalbalie en inspectiebus rioolservices, 
zelfvoorzienend.

Bij het inkopen houden we rekening  
met sociale aspecten, materiaalkeuze, 
kwaliteit en preventie van afval.

We maken dagelijks de routes voor de container-
distributie en het (op afroep) legen van de  
zorgcontainers zo efficiënt mogelijk. En rijden 
deze routes met zo min mogelijk uitstoot van 
vervuilende gassen.

Twente Milieu voerde flexibel werken in, waarbij 
medewerkers in afstemming thuiswerken en 
aanwezig zijn op kantoor.

Startpunt; het leerwerkbedrijf van Twente Milieu

Van een betaald traject met veel randvoorwaarden naar arbeid ontwikkelplaatsten. Twente Milieu 

biedt leerwerkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij leerwerkbedrijf Startpunt. 

Deelnemers kunnen sinds 2021 flexibel in- en uitstromen binnen het leerwerktraject. Hoe lang een 

deelnemer werkervaring opdoet, wordt afgestemd met onze praktijkbegeleider en de (externe) 

begeleider van de deelnemer. Maatwerk dus, toegespitst op wat iemand nodig heeft om ervaring op 

te doen om straks goed voorbereid de arbeidsmarkt (weer) op te gaan. In de regel duurt een traject bij 

Startpunt tussen de drie en twaalf maanden.

Omschrijving 2021 2020

Ziekteverzuim 6,2 % 7,4 %

Aantal ongevallen 
met verzuim

5 9

Omzet  
(x €1.000)

43.979 41.026

Netto resultaat  
(x €1.000)

1.257 1.369

Balanstotaal  
(x €1.000)

30.659 32.114

Eigen vermogen  
(x €1.000)

12.576 12.232

Solvabiliteit 41,0 % 38,1 %

Kerngetallen Kwaliteitscertificaten

VCA** 

(Rioleringsbeheer en 

Technische Services)

Kwaliteitsmanagementsysteem 

(ISO9001)

Arbo- en veiligheidsmanagement -

systeem (ISO45001 )

Informatiebeveiliging

(ISO27001)

Milieumanagementsysteem 

(ISO14001)

IPM Rattenbeheersing 

Buiten

Richtlijn 3000A Type II Assurance

kabels en snoeren

Periodiek Medisch Onderzoek 
Twente Milieu heeft veel aandacht voor de veiligheid en 
gezondheid van zijn medewerkers. Daarom kregen alle 
medewerkers het afgelopen jaar een Periodiek Medisch 
Onderzoek (PMO) aangeboden. Hier maakten 89 medewerkers 
gebruik van.

Elektrische voertuigen
Steeds meer voertuigen van Twente Milieu zijn 
elektrisch, zoals zijladers, personenauto’s, 
werkbussen en scooters.

Dynamisch inzamelen



De begraafplaats aan de Von Bönninghausenstraat in Borne is een gedenkpark 

geworden. Hier kunnen bezoekers niet alleen hun overleden dierbaren bezoeken, 

maar ook op een bankje genieten van de rust in de natuur. Het beheerdersgebouw 

heeft daarnaast een metamorfose ondergaan. Het nieuwe gebouw is gebouwd door 

Bornse ondernemers en is duurzaam: het is gasloos, energieneutraal en het heeft 

een mosdak met zonnepanelen. 

Sinds 2021 beheert en onderhoudt Twente Milieu ook de begraafplaatsen in 

Haaksbergen.

Ook afgelopen jaar zetten onze gemeenten verdere stappen op weg 

naar een Afvalloos Twente in 2030. Zo is de inzameling van groente-, 

fruit- en etensresten (gfe) via de 356 gfe-verzamelcontainers bij de Enschedese 

hoogbouwbewoners succesvol van start gegaan. Ook in Oldenzaal is de inzameling van 

gfe-afval bij hoogbouw gestart. De voorbereidingen werden oorspronkelijk getroffen voor een 

invoering in 2022, maar de Oldenzaalse hoogbouwbewoners kunnen al sinds november 2021 terecht

bij de 59 gfe-verzamelcontainers in hun gemeente. 

De gemeenteraad van Hof van Twente besloot om de inzamelfrequentie te wijzigen: vanaf 1 juli 2022 

wordt het gft-afval tweewekelijks ingezameld, verpakkingen driewekelijks en restafval vierwekelijks. 

Nu is dat nog tweewekelijks.

Alle gemeenten zetten daarnaast door middel van communicatie, gedragsinterventies en 

voorloopacties stappen om de kwaliteit van het gfe-afval en het verpakkingenafval te verbeteren.

Ontwikkelingen afvalbeleid

Onze aandeelhouders 

ONZE INWONERS

INWONERSONDERZOEK

Kwaliteit gescheiden 
afval verbeteren
Afval geschikt maken 
voor recycling.

Zwerfafvalaanhanger BuurtmanEducatie en 
voorlichting  

(basis)scholen

Afvalcoach Afvalbalie 
Hengelo

Extra diensten voor inwoners 

Informatie en communicatie
Twente Milieu communiceert met inwoners over veranderingen op het gebied van afval of beheer 

openbare ruimte. Ook krijgen inwoners informatie over afval scheiden, bewust omgaan met de 

leefomgeving en tips voor een schoon, groen en leefbaar Twente, waar het samen fijn wonen is.

In september en oktober 2021 voerde Twente Milieu 

een onderzoek uit naar de tevredenheid van de 

inwoners in onze gemeenten. We vroegen wat 

inwoners verwachten van Twente Milieu, hoe 

tevreden ze zijn over de dienstverlening en wat 

Twente Milieu nog beter kan doen. In totaal namen 

3.551 inwoners deel aan het onderzoek. We zijn trots 

op de resultaten en blijven ons ook de komende jaren 

verbeteren.

Klanttevredenheid

8,3

Inwoners geven het klantcontact 

gemiddeld een 8,3.

In contact 
met inwoners

ruim 1 miljoen 
websitebezoeken

2020: 1 miljoen

147.825  
app downloads

2020: 149.492 

98.483
telefoontjes
2020: 100.513

Gemiddelde wachttijd: 105 seconden

39.431 
contactformulier/mail

2020: 48.180

95-100% ontvangt op werkdagen 

binnen 24 uur een reactie

8741
volgers Facebook en Twitter

2020: 8.559

88.050 
ontvangers digitale 

nieuwsbrief
2020: 82.143

Gfe-inzameling bij 
hoogbouw 
Inzameling groente-, fruit- en 
etensresten (gfe) bij hoogbouw.

Opening gedenkpark Borne

Sneeuwweek

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per 

jaar in te zamelen. Dit legden de gemeenten gezamenlijk vast in de regionale visie Afvalloos Twente. Ook in 

2021 zijn de gemeenten weer een stapje dichter bij dit doel.

Op weg naar een Afvalloos Twente

Jaar Restafval (kg)

2015 203

2016 184

2017 131

2018 124

2019 114

2020 109

2021 106

2030 50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030
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In februari lag de inzameling van het huishoudelijk afval een aantal dagen grotendeels stil, 

vanwege de extreme sneeuwval. De wegen waren op dat moment niet begaanbaar voor onze 

inzamelvoertuigen. Voor het eerst in de geschiedenis van Twente Milieu moesten we 

besluiten om een week lang geen container aan huis in te zamelen. Op de inzameling van gft 

na is alles een week later ingehaald. Verzamelcontainers zijn gedurende de week bereikbaar 

gemaakt en zo goed mogelijk geleegd. 

De meeste inwoners toonden begrip voor de situatie. Zij hebben weinig tot geen hinder 

ondervonden van het overslaan van de gft-inzameling in deze winterse periode.

7,5

Inwoners waarderen ons 

met een 7,5

De medewerkers van Twente Milieu…

Hoe kijkt de inwoner tegen Twente Milieu aan? 

… zijn klantvriendelijk en behulpzaam

… nemen goed de tijd om te helpen

… hebben de juiste kennis om goed te helpen

De medewerkers en het materiaal van Twente Milieu zien er netjes en 
verzorgd uit.

Twente Milieu informeert inwoners over hoe zij het beste afval kunnen 
scheiden 

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

82%

74%

74%

70%

78%

63%

 % = (geheel) mee eens

 % = (geheel) mee eens

Afvalbrengpunt 8,1

Afvalinzameling 
aan huis

8

Communicatie-
middelen

8,3

Groenonderhoud 6,3

Klantenservice 7,7

Onderhoud en 
reiniging straten

6,6

Straatmeubilair 6,6

Verzamel-
containers

7,3

Hoe tevreden is de inwoner over...?

Welke afvalsoorten worden door inwoners gescheiden?

Inwoners beoordelen hier de kwaliteit van ons werk zoals zij dat zien of ervaren in hun straat 

of buurt. De inwoner weet niet welke afspraken wij maakten met de gemeenten.

Groene-,fruit- en tuinafval/etensresten (gft of gfe)

Papier en karton

Verpakkingen (plastic, blik, drankenkartons)

Glas

Textiel

Klein Chemisch Afval (KVA) (bijvoorbeeld accu’s, 
verfproducten en bestrijdingsmiddelen)

Piepschuim

Batterijen

Elektrische apparaten

Olien en vetten (bijvoorbeeld frituurvet of 

zonnebloemolie)

Check of het klopt, wat je in de oranje verpakkingencontainer stopt!

Meer informatie www.twentemilieu.nl/verpakkingen

Is de verpakking van plastic, 
blik of een drankenkarton?*

Is de verpakking leeg? 
Helemaal schoon hoeft niet.1 2

Volle verpakkingen
Leeg deze eerst in de juiste 
container, daarna mag de 
verpakking in de oranje 
verpakkingencontainer.

Piepschuim
 Bijvoorbeeld verpakkings-
materiaal om een televisie.

 Waar wel: Afvalbrengpunt.

Hard kunststof
Bijvoorbeeld tuinstoelen  
en speelgoed.

 Waar wel: Afvalbrengpunt.

Lege verpakkingen
Deze mogen direct in de oranje 
verpakkingencontainer.

Plastic
• Plastic flesjes 
• Wasmiddelflacons  
• Folies (max. 75 cm)

Blik
• Conservenblikjes 
• Frisdrankblikjes 
• Limonadesiroopblikjes

Drankenkarton
• Sappakken  
• Zuivelverpakkingen 
• Wijnverpakkingen

Spuitbussen
Bijvoorbeeld deodorant-  
en haarlakbussen. 

 W aar wel: Restafval.

Kitkokers
 Waar wel: Restafval.

Verfblikken
  Waar wel: Klein chemisch afval  
(met restje) of Restafval (leeg).

Dan mag het in de verpakkingencontainer, bedankt!

* En is het bedoeld om maar 1x te gebruiken?

3 Is het géén uitzondering?
Uitzonderingen zijn:

72% van de inwoners scheidt het afval vanwege het milieu

94%

95%

99%

95%

90%

91%

59%

92%

93%

78%

6%

5%

1%
5%

10%

9%

41%

8%

7%

22%

Groen = Scheidt dit type afval

Oranje = Scheidt dit type afval (nog) niet

ONZE GEMEENTEN


