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Twente Milieu werkt dagelijks zichtbaar en herkenbaar aan een 

‘schone, gezonde en frisse’ leefomgeving voor bijna 500.000 

inwoners van Twente. Twente Milieu ontzorgt zijn aandeelhoudende 

gemeenten op het gebied van afvalinzameling en buurtonderhoud. 

Continu verbeteren

Bij Twente Milieu is de basis op orde. We werken vanuit een heldere en breed gedragen 

strategie en zijn gedreven en betrokken. Vanuit deze basis willen we onszelf en onze 

activiteiten blijven ontwikkelen. We zijn in goede verbinding met onze omgeving en zitten 

vol ambities. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en partners werken we toe 

naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Daar gaan en staan we voor. Onze omgeving is 

continu in verandering, dat vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van ons allemaal. 

Twente Milieu werkte ook in 2018 hard aan het realiseren van de volgende vier ambities:

1. Vergroten partnerschap

2. Optimalisatie kernactiviteiten

3. Kennis & innovatie

4. Gezonde ontwikkeling

Partner voor gemeenten en inwoners

Twente Milieu wil als proactieve en betrouwbare partner continu in verbinding zijn met 

zijn omgeving. Dat zijn naast de aandeelhoudende gemeenten en ketenpartners ook 

inwoners. Vanuit deze centrale positie kunnen we snel inspelen op de wensen, behoeften 

en actualiteiten rondom afvalinzameling en buurtonderhoud. Er is naast veelvuldig 

regulier overleg, ook aandacht voor kennisdeling tijdens het Ketenoverleg met de 

ambtenaren van onze gemeenten. Met de verantwoordelijke wethouders is er twee keer 

per jaar overleg. Voor de opdrachtgevende wethouders is dat ook twee keer per jaar 

tijdens het zo genoemde ‘Gemeenteoverleg’. Met de financieel verantwoordelijke 

wethouders vindt twee keer per jaar de Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) plaats.
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Voorwoord 

Voor u ligt de eerste jaarrapportage voor de gemeente Wierden.  

Wij zijn er trots op dat de gemeente Wierden voor onze dienst- 

verlening heeft gekozen. In deze jaarrapportage rapporteren wij over 

de dienstverlening die wij aan de inwoners van Wierden leverden in 

2018. Ook vindt u informatie over de algemene resultaten van het 

afgelopen jaar. Op deze manier krijgt u als lezer een mooi totaalbeeld 

van alle activiteiten die Twente Milieu heeft uitgevoerd in 2018.  

Boeiend en bloeiend 2018

Twente Milieu kijkt terug op een boeiend en bloeiend 2018. Een jaar waarin we het 

Buurtonderhoud in de gemeente Haaksbergen overnamen en we vlak voor het einde van 

2018 hoorden dat we daar vanaf 2019 ook de afvalinzameling uitvoeren. Ook werden we 

belangrijke partner op het gebied van afval voor de gemeente Wierden. Naast ontwikkelingen 

op het gebied van de gladheidbestrijding en rioolservice, voerden we samen met onze 

gemeenten ook verschillende beleidswijzigingen door op het gebied van afvalinzameling. 

In 2018 is de gezamenlijke hoeveelheid restafval van onze aandeelhoudende gemeenten 

met 6% gedaald. We komen daarmee op een gemiddelde van 124 kilogram restafval per 

inwoner per jaar.

Kennen is niet zomaar kunnen

We zien dat bij grote trajecten het goed en helder informeren van inwoners essentieel is. 

Samen met gemeenten pakken we dat goed op. Wat steeds zichtbaarder wordt is dat weten 

hoe het afval gescheiden moet worden zeker niet altijd betekent dat het ook op die 

manier wordt gedaan. Kennen is niet zomaar kunnen. Twente Milieu en gemeenten kijken 

daarom steeds meer naar interventies om het gedrag van de inwoner te beïnvloeden. 

Van preventie tot recycling

De rol van Twente Milieu gaat op het gebied van afval veel verder dan alleen de inzameling. 

We pakken ook onze rol op het gebied van preventie door bewustwording te creëren bij 

inwoners, door ons educatieplatform Twente Zonder Afval en door onze stem te laten horen 

in landelijke discussies, bijvoorbeeld rondom statiegeld. Ook op het gebied van hergebruik 

maakten we in 2018 belangrijke stappen. Zo introduceerden we de deelcontainer, 

waarmee inwoners producten of etenswaren een tweede leven kunnen geven in hun buurt 

of wijk. Ook versterkten we onze samenwerking met Kringloopbedrijven en ondersteunen 

we landelijke campagnes op het gebied van recycling van bijvoorbeeld glas en e-waste.

Eerste Startpunters stromen uit

Twente Milieu is een belangrijke partner als het gaat om het organiseren van werk- 

gelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor ontvingen we 

verschillende, waardevolle keurmerken, waar we echt trots op zijn. We zijn ook trots op 

ons eigen leerwerkbedrijf Startpunt, waarvan in 2018 de eerste deelnemers met diploma en 

werkervaring op zak doorstroomden naar een reguliere baan. Daar doen we het voor!
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1. Jaarrapportage Wierden

Partner gemeente Wierden

Sinds 2018 voert Twente Milieu diverse taken uit voor de gemeente Wierden. Deze taken 

bestaan uit het containerbeheer en het legen van ondergrondse containers voor restafval. 

Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Wierden gebruikmaken van de website en 

app en nemen zij voor vragen contact op met onze klantenservice. Twente Milieu maakt 

voor de aandeelhoudende gemeenten jaarlijks een analyse van de ingezamelde 

afvalsoorten en maakt daarbij een intergemeentelijke vergelijking. In deze jaarrapportage 

zijn de cijfers van de gemeente Wierden opgenomen in de intergemeentelijke vergelijking. 

Werkbezoek nieuwe wethouders 

Op woensdagmiddag 21 november 2018 kwamen zeven wethouders, waaronder 

wethouder Kortenhoeven, op bedrijfsbezoek bij Twente Milieu. Doel van de middag was 

om de (vooral nieuwe) wethouders van onze gemeenten een kijkje achter de schermen te 

geven. Aan de hand van een case liet Twente Milieu zien welk proces we intern doorlopen 

nadat een gemeente een besluit neemt over de afvalinzameling. Bij elke stap vertelde de 

verantwoordelijke medewerker iets over zijn of haar werk. Na een rondleiding langs de 

Klantenservice en door de Werkplaats werd de middag afgesloten met een verhaal van 

Olaf Prinsen, de directeur van de brancheorganisatie NVRD. 

Onvergetelijk ontbijt 2018

Op 13 september 2018 nodigde Twente Milieu raadsleden, wethouders, 

samenwerkingspartners en andere relaties uit voor een onvergetelijk ontbijt in de vroege 

ochtend. Ruim honderd genodigden, waaronder enkele raadsleden van de gemeente 

Wierden, bezochten het ontbijt. Ook Annemieke Traag, Gedeputeerde van de provincie 

Overijssel, was aanwezig. De stalling van onze locatie in Hengelo werd voor deze ochtend 

omgetoverd tot restaurant met meubilair, servies en bestek van kringloopbedrijf Het 

Goed. Het ontbijt stond in het teken van het voorkomen van verspilling. Daar was het 
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eten ook op aangepast, bijvoorbeeld broodjes met beleg dat bijna over de datum was en 

dus bijna zou worden weggegooid. Maar ook jam gemaakt van overtollig fruit, ketchup 

van de kontjes van tomaten die door McDonald’s anders worden weggegooid en 

smoothies van fruit dat niet geschikt is om te verkopen in de supermarkt. Na een 

speeddate met medewerkers uit de uitvoering van Twente Milieu, gingen we met elkaar in 

gesprek over de thema’s Buurtonderhoud, het afvalbeleid in Twente, communicatie, 

gedragsbeïnvloeding en (voedsel)verspilling. Wethouder Kortenhoeven was in zijn rol als 

bestuurlijk trekker Afvalloos Twente onderdeel van het panel over communicatie & 

gedragsbeïnvloeding.

 
Benchmark Huishoudelijk Afval

De afvalbranche is een open branche waarin kennis en cijfers veel met elkaar worden 

gedeeld. Ook worden er regelmatig vergelijkingen gemaakt tussen gemeenten en 

inzamelaars. Een betrouwbare en uitvoerige vergelijking hierin is de Benchmark 

Huishoudelijk Afval, georganiseerd door de branchevereniging NVRD, Rijkswaterstaat en 

Cyclus. Jaarlijks doen 130 gemeenten mee aan deze benchmark, waardoor het een 

betrouwbaar beeld oplevert. Twente Milieu deelt zijn cijfers in deze benchmark voor al zijn 

aandeelhoudende gemeenten, waardoor per gemeente een vergelijk kan worden gemaakt 

op stedelijkheidsklasse. Bedrijfsmatig wordt voor heel Twente Milieu tevens een apart 

rapport opgemaakt.

Twente Milieu behaalt goede resultaten in de benchmark. Bij alle stedelijkheidsklassen 

laten de verschillende gemeenten goede resultaten zien als het gaat om kosten en 
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efficiency van de inzameling, zeker wanneer deze gerelateerd worden aan de 

inzamelresultaten van de gemeenten. De benchmark 2017 laat zien dat Twente Milieu 

gemiddeld gezien zelfs 50% goedkoper is, efficiënt werkt en dat de Twente Milieu 

gemeenten minder restafval hebben per inwoner per jaar vergeleken met de gemeenten 

in dezelfde stedelijkheidsklassen. De relatief lage kosten zijn voor een groot deel te 

danken aan het dynamisch inzamelen van restafval.

Dynamisch en efficiënt inzamelen

Twente Milieu zamelt het restafval uit (ondergrondse) verzamelcontainers dynamisch in. 

De containers registreren hoe vaak de container gebruikt wordt. Wanneer de container 

voor ongeveer 80% gevuld is gaat er automatisch een signaal naar het planningssysteem. 

De containers wordt dan in de route opgenomen voor de volgende dag. Op deze manier 

wordt voorkomen dat er gereden wordt voor (half)lege containers. Daarnaast houdt het 

systeem ook rekening met de locatie van de container: de containers met de grootste 

afstand tot afvalverwerker Twence worden als eerste geleegd. Hoe voller en zwaarder de 

inzamelwagen, hoe dichterbij Twence. Deze manier van inzamelen bespaart tijd en 

brandstof. Twente Milieu heeft het dynamisch inzamelen in 2012 zelf ontwikkeld en was 

daarmee de eerste ter wereld die dit systeem gebruikt. Dit soort innovatieve 

vernieuwingen zorgen er mede voor dat Twente Milieu goed scoort in de landelijke 

benchmark.

Containermanagementsysteem

De gemeenten en Twente Milieu willen alle afvalcontainers die inwoners hebben op een 

duurzame en professionele manier beheren en onderhouden. Daarom worden de 

containers voorzien van een geautomatiseerd containermanagementsysteem (CMS). Dit 

houdt in dat Twente Milieu een elektronische administratie en registratie van containers 

bijhoudt. In het containermanagementsysteem worden alle containers geregistreerd. Om 

deze automatisering mogelijk te maken, zijn de containers voorzien van een chip. De chip 

is gekoppeld aan een adres (object). De informatie van de chip wordt bijvoorbeeld 

gebruikt om de voorraad containers die bij inwoners in omloop zijn in de gaten te houden 

Efficiënte en duurzame routes en een digitale afvalkalender 

Door het chippen van de containers krijgen inwoners een persoonlijke afvalkalender te 

zien in de app en de website. De afvalkalender is op maat gemaakt voor de inwoner, 

afgestemd op de containers die hij of zij ook daadwerkelijk aan huis heeft staan. 

Het containermanagementsysteem is daarnaast ook gekoppeld aan de bedrijfsvoering van 

Twente Milieu. Zo wordt gemonitord hoeveel containers de medewerkers per dag legen en 

de duur van de routes. De routes kunnen daardoor efficienter gebouwd worden. Ook kan 

op deze manier berekend worden hoe de vuilniswagens zo min mogelijk CO2 uitstoten.
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Intergemeentelijke vergelijking

Op basis van de bij Twente Milieu bekende gegevens, is een scheidingsresultaat 

opgemaakt voor de zeven aandeelhoudende gemeenten en de gemeente Wierden. De 

deelstromen fijn en grof huishoudelijk restafval worden gezien als ‘ongescheiden’. De 

overige stromen zijn de gescheiden stromen (in kg per inwoner).

De grove deelstromen zijn apart weergegeven in de grafiek omdat hiervan een deel wordt 

nagescheiden en een deel alsnog wordt verbrand. De meeste grove afvalstromen zijn 

meegenomen voor zover deze via de gemeentelijke afvalinzameling verlopen.  

De gemeenten in de Regio Twente hebben zich ten doel gesteld om in 2030 nog slechts  

50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. 

Fijn restafval

• Gemiddelde hoeveelheid fijn restafval is gedaald naar 119 kg per inwoner per jaar.  

De gemeente Wierden zit hier fors onder. 

•  Uit het overzicht blijkt dat nu ook Borne en Losser de weg naar fors minder restafval 

zijn ingeslagen met respectievelijk 145 kg en 89 kg restafval per inwoner per jaar.

• Met uitzondering van Almelo is in de aandeelhoudende gemeenten de hoeveelheid 

restafval verder afgenomen of gelijk gebleven ten opzichte van 2017.  

 Fijn restafval per inwoner per gemeente
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Groente-, fruit- en tuinafval (Gft)

De hoeveelheid gft-afval per inwoner per jaar bedraagt gemiddeld over de zeven aandeel-

houdende gemeenten genomen 120 kg. De gemeente Wierden zamelt met 131 kg gft meer in 

dan het gemiddelde. Opvallend is dat bij de gemeenten Wierden, Borne, Hof van Twente, 

Losser en Oldenzaal de hoeveelheid gft (veel) hoger ligt dan het ingezamelde restafval.  

Dit is een belangrijke kentering in de omslag naar meer afvalscheiding.

Gft per inwoner per gemeente

Papier 

Gemiddeld over de zeven aandeelhoudende gemeenten wordt per inwoner 60 kg papier 

per jaar ingezameld. Er is sprake van een afname in het inzamelen van papier. Deze is ook 

zichtbaar bij de gemeente Wierden (89 kilo in 2013, 78 in 2018). De dalende trend is te 

verklaren door de toename van digitale media en als gevolg van de toename van 

kartonnage (meer pakket bezorging, karton is lichter dan gedrukt papier). Mogelijk is hier 

ook het effect van de fluctuerende marktprijs voor papier van invloed.

Papier per inwoner per gemeente

De onderlinge verschillen zijn zichtbaar groot, variërend van 38 kg per inwoner in Almelo 

tot 78 kg in Wierden, nagenoeg het dubbele. 
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Verpakkingen 

De gemeenten Borne, Losser, Oldenzaal, Hengelo, Hof van Twente en Wierden (laagbouw) 

zamelen in met de minicontainer voor verpakkingen. In Wierden (hoogbouw) en Enschede 

worden verpakkingen met zakken ingezameld en in Almelo wordt in 2018 ingezameld met 

verzamelcontainers. De gemiddeld ingezamelde hoeveelheid verpakkingen voor de 

aandeelhoudende gemeenten is gestegen naar 40 kg per inwoner per jaar. De gemeente 

Wierden zit met 38 kg net onder het gemiddelde van de overige zeven gemeenten. Naast 

de inzamelmethode is ook van betekenis of er sprake is van Diftar in de gemeente. Deze 

maatregel geeft een flinke impuls aan de gescheiden inzameling van verpakkingen.

Verpakkingen per inwoner per gemeente

Glas

De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is ingezameld per inwoner van de diverse 

gemeenten. Het gemiddelde is toegenomen, namelijk een stijging met 2 kg naar 23 kg per 

inwoner (aandeelhoudende gemeenten). De gemeente Wierden zit met 24 kg net boven het 

gemiddelde. Duidelijk is dat onderling het beeld nogal fluctueert; bij Enschede en Almelo is 

de hoeveelheid glas beduidend minder. In alle gemeenten wordt het glas ingezameld bij 

verzamelcontainers op centrale locaties, regulier gesitueerd bij winkelcentra.

Glas per inwoner per gemeente

Textiel 

Het textiel wordt in de meeste gemeenten ingezameld via geplaatste verzamelcontainers. 

Soms is er een aanvullend haalsysteem met speciale textielzakken door (lokale) 

organisaties. Het overzicht van ingezameld textiel is niet volledig, doordat niet alle 

gemeenten een compleet overzicht van de textielinzameling hebben. Gemeente Almelo 

heeft geen gegevens op dit terrein en is daarom niet meegenomen in de ‘gemiddelde’ 

berekening. Met die kanttekening bedraagt de gemiddelde hoeveelheid ingezameld 

textiel ruim 6 kg per inwoner per jaar. De gemeente Wierden zamelt 8 kg textiel in.  
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Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit geen compleet zuiver beeld geeft.  

Deze 8 kg bestaat namelijk ook uit ‘goedzooi’. Dit zijn alle bruikbare artikelen die door het 

kringloopbedrijf in de winkel worden aangeboden. Een deel hiervan bestaat dus uit andere 

goederen dan textiel.

Textiel per inwoner per gemeente

 
Totaal resultaten

Totaal resultaten 2015 t/m 2018 en doelstellingen restafval 2020 en 2030

In de bovenstaande grafiek zijn de hoeveelheden van de grootste gescheiden fracties en 

het grof en fijn restafval van alle aandeelhoudende gemeenten samen genomen en 

weergegeven vanaf 2015 tot en met 2018. In 2013 stemden alle gemeenten in met de 

ambitie om in 2030 een ‘afvalloos Twente’ te willen realiseren. Op basis van deze grafiek is 

te zien hoe ver de gemeenten zijn op de ingeslagen weg. 

Uit de grafiek van de aandeelhoudende gemeenten blijkt dat de gewenste dalende trend 

van het restafval nog voortduurt: de hoeveelheid (grof) restafval daalt en de hoeveelheid 

gescheiden afval stijgt. Na een daling van 10% in 2016 werd over 2017 een scherpe daling 

met zelfs 28% bereikt. Recent over 2018 werd de daling 6%, terwijl de komende twee jaren 

10% afname per jaar nodig is om gemiddeld op 100 kg uit te komen. De daling van de 

afgelopen jaren had als voornaamste reden dat in de gemeenten Oldenzaal, Enschede,  

Hof van Twente (alle in 2017) en in Losser (in 2018) inmiddels Diftar is ingevoerd.
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De belangrijkste resultaten die zichtbaar zijn in de grafiek en de beoogde resultaten die 

daarmee samenhangen: 

• in de periode 2018 is een vermindering van 6% van het restafval behaald, tegenover 

28% afname in het jaar 2017.

• om tot maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020 te komen, is in de komende twee 

jaar gemiddeld een afname van 10% per jaar noodzakelijk, dat is 12 kg per inwoner per 

jaar minder.

• bij de gescheiden fracties is de volgorde in omvang nog steeds papier, gft, 

verpakkingen en daarna glas, waarbij de verpakkingen fractie de meest stijgende lijn 

heeft.

• de hoeveelheid grof afval blijft gemiddeld gezien lichtelijk dalen.

Gemeente Wierden

Totaal resultaten 2015 t/m 2018 en doelstelling restafval 2030 in Wierden

De gemeente Wierden zit met het totale restafval onder het gemiddelde van de 

aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu. Een forse daling is ingezet in 2018 met 

de invoering van Diftar. In het algemeen is te zeggen dat de gemeente Wierden het ook 

beter doet dan het gemiddelde voor wat betreft de gescheiden reststromen.

 
Klantenservice

In 2018 startte de klantenservice met het sturen op servicelevel in plaats van op alleen 

wachttijden. Twente Milieu vindt het belangrijk om te kijken naar de tevredenheid 

van inwoners, in plaats van alleen naar de wachttijden. Twente Milieu streeft ernaar 

dat 70% van de telefoontjes binnen honderd seconden wordt beantwoord. Daarnaast 

wil Twente Milieu dat inwoners tevreden zijn over het contact. Om goed te kunnen 

bepalen wat onze inwoners daarin belangrijk vinden, is Twente Milieu een doorlopend 

klanttevredenheidsonderzoek gestart. Dit betekent dat er na elk klantcontact een simpele, 
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korte vragenlijst wordt verstuurd per e-mail. De respons hiervan is hoog te noemen voor 

dergelijke onderzoeken, namelijk 25%. We vragen inwoners om de volgende zaken te 

beoordelen: klantvriendelijkheid medewerker, openingstijden, algemene tevredenheid, 

bereikbaarheid en service. Daarnaast is er ook ruimte voor feedback van inwoners. We 

ontvangen daarin tips om onze klantenservice continu te verbeteren, die we meenemen 

in onze ontwikkeling. De resultaten van de eerste maanden onderzoek laten zien dat onze 

inwoners heel tevreden zijn over onze klantenservice.

*) De opvolging van meldingen vroegen in 2018 veel aandacht. De klant is tevreden over de 
klantenservice van Twente Milieu, de opvolging van klachten en meldingen door de derde partij  
vroeg in 2018 continu zorg en aandacht. 

Inwoners
Wierden

Totaal  
gemiddelde

Algemene tevredenheid 8,1 8,3

Bereikbaarheid (contactgegevens, openingstijden, reactiesnelheid) 8,1 8,3

Service (Duidelijk, gegeven oplossing, nakomen afspraken) 7,6* 8,3

Medewerker (deskundig, vriendelijk, behulpzaam) 8,5 8,9

“Niets beter kunnen 

doen, ik krijg steeds 

binnen 24 uur 

reactie”

- inwoner van Wierden

“Het was goed, om 

dit vast te houden 

is veel inzet nodig. 

De kracht van het 

enthousiasme is 

de bron van jullie 

succes”

- inwoner van Wierden
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In 2018 is ook geïnvesteerd in de medewerkers van het team door middel van 

trainingsdagen en is er een traject gestart om een goed en toekomstbestendig 

klantinformatiesysteem te implementeren. 

Soorten en aantal meldingen die in 2018 voor de gemeente Wierden zijn binnenkwamen: 

*) mini niet geleegd geregistreerd vanaf juni 2018 

 
Communicatie

De afdeling communicatie van Twente Milieu is verantwoordelijk voor zowel de in- als 

externe communicatie binnen en buiten Twente Milieu. De afdeling Communicatie 

ondersteunt de gemeente Wierden in de communicatie en informatie naar de inwoners 

over de gevolgen van het afvalbeleid. Voor de andere gemeenten werkten zij onder 

andere aan de invoering van het omgekeerd inzamelen in Hengelo, de invoering 

van de verpakkingencontainer in Almelo, het inwonersonderzoek in Enschede, de 

inwonerparticipatie rond het afvalbeleid in Borne, de verpakkingencampagnes in 

Oldenzaal & Hengelo, de diftarevaluaties van Enschede, Hengelo, Hof van Twente & 

Oldenzaal en de voorbereidingen van de afvalinzameling in Haaksbergen.

Gedragsbeïnvloeding

Samen met de communicatieverantwoordelijken van onze gemeenten zet de afdeling 

Communicatie van Twente Milieu zich in om inwoners te informeren over afval en 

buurtonderhoud. De juiste, heldere en tijdige communicatie naar inwoners leidt zeker niet 

altijd tot het gewenste gedrag. Het feit dat mensen weten wat ze moeten doen, betekent 

niet zomaar dat ze het ook doen. Kennen is niet zomaar kunnen. Kennis over het menselijk 

gedrag (dus waarom doet iemand iets wel of juist niet) wordt steeds belangrijker in onze 

communicatie- en informatiestromen. Twente Milieu, en ook verschillende gemeenten, 

zoeken daarom steeds meer de verbinding met de gedragswetenschap. Een voorbeeld 

Meldingen over milieupassen 592

Meldingen niet geleegde container 527*

Melding storing ondergrondse container 62

Meldingen over indicatie afval 74

Melding onterechte lediging 12

Totaal 1267

Huisbezoek om een nieuwe container te brengen/omwisselen 848

Enkele redenen: 

Defecte containers

in wagen gevallen/vernietigd

Nieuwbouw/verhuizing 

118

30

114

Verstuurde milieupassen 682
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hiervan zijn de containercoats, zoals inmiddels toegepast door de gemeenten Enschede, 

Oldenzaal en Almelo. 

Doorontwikkeling website en app

Inwoners kunnen gebruik maken van de website en app van Twente Milieu voor de 

informatievoorziening rond al hun afvalzaken. Een belangrijk onderdeel van de website 

en app is de digitale afvalkalender, waarop inwoners kunnen zien op welke dagen er 

bij hen de containers worden geleegd. Zo ook de inwoners van de gemeente Wierden. 

Helaas hadden de inwoners van de gemeente Wierden door een storing geen toegang 

tot onze digitale afvalkalender op het moment dat het nieuwe afvalbeleid, met nieuwe 

inzameldagen, startte (januari 2018). Met man en macht zorgde Twente Milieu ervoor 

dat alle inwoners in de eerste paar dagen van het nieuwe jaar alsnog een papieren 

afvalkalender ontvingen. 

Dit incident leidde ertoe dat er met name is geïnvesteerd in de zekerheid en toekomst- 

bestendigheid van onze digitale kanalen. Ook zijn er stappen gezet in de doorontwikkeling 

van de app (niet alleen voor afval, maar ook voor Buurtonderhoud) en is de afvalkalender 

verder doorontwikkeld en afgestemd op de de specifieke inzamelmiddelen per huishouden. 

Inzameling Klein Chemisch Afval

Sinds 2018 zamelt Twente Milieu voor de gemeente Wierden het chemisch afval van alle 

huishoudens in. Inwoners kunnen hun chemisch afval inleveren bij twee standplaatsen. 

Elke eerste woensdagavond van de maand bij de brandweerkazerne aan de Vonderweg 

in Enter en elke laatste woensdagavond van de maand bij de gemeentegarage aan de 

Anjelierstraat in Wierden. Twente Milieu neemt alle chemicaliën in ontvangst en de 

medewerkers sorteren en verpakken alles direct in de juiste verpakkingen. Ook wordt 

er advies aan inwoners gegeven over hoe ze hun afval het beste kunnen verpakken en 

aanbieden in de toekomst, bijvoorbeeld naalden in jampotjes en vloeistoffen het liefst 

in de originele, afgesloten, verpakkingen. Na de inzameling wordt alles op het depot in 

Enschede gewogen en klaargezet voor definitieve afvoer naar de verwerker(s).  
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Plaagdierbeheersing

Twente Milieu is gecertificeerd om ratten in gebouwen en voedselopslagplaatsen 

te beheersen. Twente Milieu is één van de eerste bedrijven in de branche met een 

certificaat, waarmee we kunnen aantonen dat we op verantwoorde wijze de overlast 

van plaagdieren kunnen beheersen. Onze plaagdierbeheersers zijn in het bezit van een 

vakbekwaamheidsdiploma en werken volgens het handboek ‘Beheersing ratten rondom 

gebouwen en opslagplaatsen’.

In 2018 legden de plaagdierbeheersers van Twente Milieu 546 huisbezoeken af bij 

particulieren die last hadden van ongedierte (ratten). Een aantal herhaalbezoeken per 

woonadres zijn hiervoor nodig. 

SMART Rioleringsvallen

De wetgeving in Nederland omtrent het buitengebruik van Rhodenticiden (rattengif) bij 

plaagdierbeheersing is in 2017 gewijzigd. Gif dat ernstige schade toebrengt aan zowel ons 

landelijke rioleringsstelsel als de menselijke gezondheid, is alleen nog onder hele strenge 

voorwaarden in bepaalde omstandigheden toegestaan. Twente Milieu ging in 2017 op zoek 

naar een innovatieve gifvrije oplossing om problemen met ratten te voorkomen en kwam 

uit op de effectieve en milieuvriendelijke rioleringsval. Na het succes van de pilot in 2017, 

is deze werkwijze in 2018 voortgezet. 

De val werkt met behulp van sensortechnologie en geeft feedback vanuit het riool 

wanneer er een rat gevangen is. Twente Milieu krijgt een melding, maar hoeft geen 

actie te ondernemen. De rat wordt weggespoeld in het riool en de val reset zich voor de 

volgende rat. In 2018 zijn er in totaal 261 ratten gevangen in de gemeenten waar Twente 

Milieu de plaagdierbeheersing doet.

Accu’s 232

Olie en vetten 2.587 

Batterijen 1.080 

Bestrijdingsmiddelen 515

Bijtende stoffen 288 

Brandbare stoffen 8.891 

Brandblusapparaten 152 

Medisch afval 1.529 

Spuitbussen 886 

Lampen TL 261 

Verfafval 5.466 

Overig 280

Totaal 22.167 

Ingezameld Klein Chemisch Afval (in kilogram)
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Schouwen

In 2018 zijn gesprekken geweest en voorbereiding getroffen om vanaf 2019 het schouwen 

van de buitenruimte in de gemeente Wierden over te dragen aan Twente Milieu. Vanaf 

2019 gaat dit dus geëffectueerd worden. Hieronder staat beschreven hoe Twente Milieu 

werkt als het gaat over schouwen in de openbare ruimte. 

Schouwmodule Twente Milieu

Al enkele jaren werkt Twente Milieu voor het schouwen van de openbare ruimte met de

CROW beeldkwaliteitsystematiek. Daar waar voorheen werkzaamheden in de openbare

ruimte met een bepaalde frequentie werden uitgevoerd, wordt er nu gekeken naar de

norm die CROW stelt voor beeldkwaliteit. Dat betekent dat een gazon niet automatisch

een bepaald aantal keer per jaar gemaaid wordt, maar dat gekeken wordt naar de norm

waaraan de beeldkwaliteit van het gazon moet voldoen. Afhankelijk van de gestelde norm

vinden de werkzaamheden plaats.

CROW beeldkwaliteitsystematiek

Kennisplatform CROW heeft landelijke normen voor beeldkwaliteit in de openbare 

ruimte bepaald. Deze liggen vast in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. In de 

Kwaliteitscatalogus worden voor verschillende beeldmeetlatten, zoals zwerfafval, 

onkruid, verkeersborden en beplanting, beeldkwaliteitscategorieën (A+ tot en met D) 

weergegeven. A+ is daarbij de hoogste categorie, met de beste beeldkwaliteit.

Totstandkoming schouwwerkzaamheden

De schouwwerkzaamheden komen tot stand in samenwerking met gemeenten. In een 

dienstverleningsovereenkomst liggen de diensten die een gemeente afneemt vast. Voor 

de verschillende diensten wordt bepaald of de beeldkwaliteit gemeten wordt en aan welke 

beeldkwaliteit (A+, A, B, C, D) het moet voldoen. De afspraken met gemeenten rondom

beeldkwaliteit worden verwerkt in een online schouwmodule die Antea samen met 

Twente Milieu ontwikkelde.
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Schouwmodule Antea

Jaarlijks worden er per gemeente duizend punten geschouwd. In een jaar zijn er tien 

termijnen, waarbij in elk termijn honderd punten worden geschouwd. De schouwmodule 

van Antea genereert elk termijn honderd willekeurige punten (ad random). Elk punt wordt 

geschouwd op basis van de beeldmeetlatten die met de gemeente zijn overeengekomen, 

zoals zwerfafval, onkruid, verkeersborden en beplanting (indien van toepassing). In de 

online schouwmodule is per beeldmeetlat de beeldkwaliteitscategorie vastgelegd (A+, 

A, B, C, D). Op het moment dat de beeldkwaliteit niet aan de vastgestelde norm voldoet, 

dan stuurt het systeem een incidentmelding richting de verantwoordelijke, zodat erop 

gestuurd wordt dat de kwaliteit aan de norm voldoet.

Sturen op kwaliteit en efficiëntie

Elke schouwtermijn levert een analyse op die inzichtelijk maakt in hoeverre aan de 

vastgestelde norm wordt voldaan. Dit geeft ruimte om bij te sturen en processen 

efficiënter in te richten, als blijkt dat de kwaliteit op het ene punt boven de vastgestelde 

norm scoort en op een ander punt net of net volgens de norm scoort. Op die manier wordt 

de beeldkwaliteit in de gemeente nagestreefd.

CROW gecertificeerd

Twente Milieu is CROW gecertificeerd voor beeldkwaliteit. Dit betekent dat er objectief 

onafhankelijk wordt geschouwd. Hiervoor vindt jaarlijks een schouwijking plaats. Daarbij 

wordt getoetst of Twente Milieu volgens de normen schouwt.
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Diensten Buurtonderhoud Twente Milieu

Winterdienst

Plaagdierbeheersing

Groenonderhoud

Openbare verlichting

Schouwen

Boomonderhoud

Calamiteiten

Reiniging

Verkeerslichten

Rioolservice

Parkeerbeheer

Speeltoestellen

Evenementen

Alle diensten met een groen vinkje worden door 

Twente Milieu in de gemeente Wierden uitgevoerd
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Afvalinzameling in 
de regio 
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2. Afvalinzameling in de regio 

Educatie & inzameling bij scholen

Vanwege educatieve, opvoedkundige doelstellingen vinden scholen het belangrijk dat 

kinderen bewust worden gemaakt van het feit dat afval in de meeste gevallen juist 

grondstof is. Deze grondstof kan opnieuw van waarde zijn. Daarom is het zonde om die 

zomaar weg te gooien. Uit de sorteeranalyses van de scholen blijkt dat het restafval veel 

kunststof, verpakkingen, gft en papier bevat. Hierdoor gaan veel waardevolle grondstoffen 

verloren. Dit is niet alleen een sociaal-maatschappelijk en milieutechnisch probleem, maar 

ook een economisch probleem. Scholen kunnen geld besparen door betere afvalscheiding

Twente Milieu wil als proactieve en betrouwbare partner, die samen met haar 

aandeelhoudende gemeenten op weg is naar een ‘Afvalloos Twente’, ook nadrukkelijk een 

rol spelen op het gebied van educatie. Om de doelstelling van maximaal 50 kg restafval per 

inwoner per jaar in 2030 te kunnen realiseren is educatie een belangrijk middel. De jeugd 

heeft de toekomst. Zij moeten over de juiste kennis beschikken en het juiste gedrag kunnen 

laten zien. De afgelopen jaren is op verschillende manieren geprobeerd om op een 

structurele wijze te werken aan educatie. Wereldverbeteraars, het project afvalmeter met 

VCO/Consent scholen en de website twentezonderafval.nl zijn daar voorbeelden van. 

Alle betrokkenen zijn het er wel over eens dat een educatieprogramma succesvoller kan 

worden ingezet als het afval vervolgens ook gescheiden wordt ingezameld bij de scholen. 

Verschillende gemeenten vragen Twente Milieu om te komen met oplossingen voor de 

inzameling bij (met name basis)scholen. Twente Milieu heeft enkele jaren geleden besloten 

De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van de evaluatie van 

Diftar in de gemeente Enschede, Hof van Twente en Oldenzaal. 

Inwoners zijn door de invoering van Diftar in 2017 het afval significant 

beter gaan scheiden. De hoeveelheid restafval is in deze gemeenten 

hierdoor fors gedaald. 
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de inzameling van bedrijfsafval af te stoten, mede gezien de regels vanuit de Wet Markt en 

Overheid. In deze wet heeft de overheid bepaald dat gemeenten geen rol mogen spelen in 

de inzameling van bedrijfsafval, om zo de kans op oneerlijke concurrentie en marktverstoring 

te voorkomen. Bij basisscholen zijn vanuit de markt weinig initiatieven ontwikkeld om afval 

gescheiden in te zamelen. Om de landelijke doelen van 2050 te realiseren moet gescheiden 

afvalinzameling niet alleen bij huishoudens, maar ook op scholen de norm worden. Daarbij 

snijdt het mes aan twee kanten: betere scheiding en bewustere inwoners in de toekomst. In 

2018 is Twente Milieu daarom samen met de gemeente Almelo, Losser en Oldenzaal gestart 

met een pilot om het gescheiden afval van (scholieren van) scholen in de huishoudelijke 

routes mee te nemen. Daaraan gekoppeld is een programma ontwikkeld voor leerkrachten 

op het educatieplatform Twente Zonder Afval. 

Verpakkingencontainer in Almelo

Op donderdagmiddag 20 september 2018 overhandigde wethouder Eugène van Mierlo de 

eerste verpakkingencontainer aan één van de inwoners van Almelo. Dit was het resultaat 

van een zorgvuldig proces dat de gemeente en Twente Milieu samen doorliepen, waarbij het 

doel is om de service richting inwoners te verbeteren, het scheiden van afval te stimuleren 

en kosten te verlagen. Naast de invoering van de verpakkingencontainer, heeft Twente 

Milieu ook geheel nieuwe, duurzame en efficiënte routes gebouwd. 

Hengelo zamelt omgekeerd in

Per 1 juli 2018 is het nieuwe afvalsysteem in de gemeente Hengelo van start gegaan: het 

omgekeerd inzamelen. Verreweg de meeste huishoudens gaan nu met hun restafval naar 

één van de ruim driehonderd (ondergrondse) verzamelcontainers. Daarmee is Hengelo de 

eerste aandeelhoudende gemeente van Twente Milieu die koos voor het omgekeerd 

inzamelen. De overstap naar het omgekeerd inzamelen ging, ondanks grote inzet op het 

gebied van communicatie en informatie richting inwoners, niet zonder slag of stoot. 

Om de inwoners tegemoet te komen, besloot de gemeente Hengelo een ‘keuzecontainer’ 

aan te bieden. De keuzecontainer is een extra service om inwoners toch de kans te geven 

een grijze container aan huis te houden, maar is om die reden wel duurder. Ook wordt de 

keuzecontainer één keer in de acht weken geleegd, in plaats van één keer in de twee weken. 
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Uiteindelijk gaf 11,4% van de huishoudens aan een keuzecontainer te willen. 

In 2018 heeft Twente Milieu, als onderdeel van het omgekeerd inzamelen, in opdracht van 

de gemeente Hengelo driehonderd ondergrondse verzamelcontainers voor restafval in 

Hengelo geplaatst. Inwoners van Hengelo hebben met hun milieupas toegang tot alle 

ondergrondse verzamelcontainers in de gemeente. Hiervoor zijn de paslezers en de 

software aangepast. Ook kregen de containers een zonnepaneel om de accu met zonne-

energie bij te laden.

Avondopenstelling Milieupark Hengelo

Service naar de inwoners is een terugkerend thema binnen onze gemeenten. Het Milieupark 

aan de Wegtersweg in Hengelo is zes dagen per week geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 

Vanuit inwoners en politiek werd de wens geuit om ook ’s avonds open te gaan, om zo 

inwoners buiten kantoortijden ook de kans te bieden hun spullen te brengen naar het 

Milieupark. In de maanden juni, juli en augustus is het Milieupark bij wijze van proef open 

geweest op de donderdagavonden tot 20.00 uur. In deze periode was dat mogelijk omdat 

het ’s avonds lang licht is. Er is niet voldoende verlichting aanwezig om ook open te kunnen 

wanneer de zon eerder ondergaat. Van de avondopenstelling is goed gebruik gemaakt.  

De gemeente Hengelo overweegt om ook de komende jaren in de zomerperiode ’s avonds 

het Milieupark te openen.

Inwoners praten mee over afval in Borne

Borne wil verdere maatregelen treffen om de landelijke, regionale en lokale doelstellingen 

op het gebied van afval scheiden te realiseren. De invoering van de verpakkingencontainer 

aan huis heeft al veel geholpen, maar om de doelstellingen te halen is er meer nodig. De 

gemeente Borne wil zoveel mogelijk ideeën bij inwoners ophalen, voordat een voorstel voor 

nieuw afvalbeleid aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op 20 november 2018 werd 

daarom in samenwerking met Twente Milieu een ‘open podium’ georganiseerd, waar 

inwoners konden meepraten over het afvalbeleid. 
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De strijd tegen illegale bijplaatsingen

Het bijplaatsen van afval bij containers is van alle tijden. Eerder werd bijvoorbeeld het 

grofvuil naast de grote blokcontainers bij hoogbouw geplaatst en nu verplaatst zich dat naar 

de containers verspreid over de stad. Een doorn in het oog voor ons allemaal, waar Twente 

Milieu in samenwerking met gemeenten al op verschillende manieren op inspeelt. Daarbij 

wordt er per locatie gekeken naar de best mogelijke aanpak. Denk daarbij aan speciale 

teksten op containers, ‘ogen die je in de gaten houden’, de inzet van afvalcoaches en schriklicht.

Gedragsbeïnvloeding

Twente Milieu ging in 2018 op zoek naar interventies om bijplaatsingen tegen te gaan. Een 

toepassing die op basis van wetenschappelijk onderzoek in twee gemeenten in Nederland al 

tot goede resultaten lijkt te leiden, zijn de containercoats. Dit zijn fleurige tuintjes rondom 

ondergrondse containers, ontwikkeld door ANDC in samenwerking met een bureau voor 

gedragsbeïnvloeding, DNB. Door de coats die groen, gras en bloemen laten zien, ontstaat in 

het brein van de inwoner een associatie met schoon, zonnig en gezond. Het doel hiervan is 

minder vervuiling. In Almelo, Enschede en Oldenzaal zijn deze coats aangelegd. De eerste 

resultaten zijn goed. Niet alleen wordt het afval naast de containers minder, ook het feit dat 

omwonenden zien dat zowel gemeente als Twente Milieu werken aan dit probleem, is een 

belangrijk signaal.

Enschede vraagt inwoners naar gewenste manier van inzamelen

In 2018 hield de gemeente Enschede een peiling onder haar inwoners over de gewenste 

manier van afval inzamelen. Inwoners kregen vragen als: welke containers wilt u graag aan 

huis hebben? Welke afvalsoorten brengt u liever weg? Wilt u een grote of een kleine 

container? En hoe vaak moet de container eigenlijk geleegd worden? De Enschedese 

gemeenteraad neemt in het najaar van 2019 een besluit over hoe het afval in de gemeente 

Enschede ingezameld moet worden. 

Twente Milieu en Grolsch stimuleren glasinzameling in Twente

Bierbrouwerij Grolsch en Twente Milieu ontwikkelden in 2018 een bierviltje om de 

glasinzameling in Twente te blijven stimuleren. Oud glas is namelijk de grondstof voor 

nieuw glas. Het bierviltje met de boodschap ‘Het volgende rondje langs de glasbak?’ werd 

verspreid in Twentse horecagelegenheden.
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3. Buurtonderhoud

Voor een schoon riool

Twente Milieu voert in alle aandeelhoudende gemeenten de reiniging en het onderhoud 

uit van het rioolstelsel. Daaronder vallen in totaal 200.000 kolken in de aandeelhoudende 

gemeenten. Om nog efficiënter te kunnen werken, leidt Twente Milieu medewerkers op 

voor dit specialistische werk, maar ook is hiervoor een aantal nieuwe, duurzame 

voertuigen aangeschaft.  

Uitbreiding werkzaamheden Rioolservice

Twente Milieu voerde in 2018 in Borne en Haaksbergen de reiniging en inspectie van 900 

drukrioolgemalen en hoofdgemalen uit. De reiniging en inspectie van 350 drukrioolunits 

en 65 hoofdgemalen in Hof van Twente is daar in 2019 aan toegevoegd. En nog tot 2022 

wordt de reiniging en inspectie door Twente Milieu in Hof van Twente jaarlijks uitgebreid. 

In 2018 trof Twente Milieu om die reden voorbereidingen voor een centrale organisatie, 

van waaruit Borne, Haaksbergen en Hof van Twente worden bediend. De dienst 

onderhoud drukrioleringen valt onder de afdeling Rioleringsservice van Twente Milieu. 

Door de centrale bediening van Borne, Haaksbergen en Hof van Twente worden 

mankracht en materieel efficiënter ingezet. Ook is het streven om ondanks de verschillen 

van de gemeenten, te komen tot een uniforme werkwijze om de werkzaamheden zo 

efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Met de kennis van onze opdrachtgevers en de 

gebiedskennis van onze monteurs, heeft Twente Milieu daarnaast de ambitie om 

gedifferentieerd onderhoud uit te voeren. Oftewel, onderhoud dat afhangt van de mate 

van vervuiling. Hierdoor worden de kosten voor het onderhoud van drukrioolsystemen 

voor onze opdrachtgevers geoptimaliseerd. 

De afdeling Buurtonderhoud van Twente Milieu is verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de 

gemeenten Borne en Haaksbergen. Voor het uitvoeren van deze 

taken zijn de hierbij betrokken medewerkers en de bijbehorende 

budgetten door middel van opdrachten of dienstverlenings- 

overeenkomsten overgedragen aan Twente Milieu. Voor de overige 

aandeelhoudende gemeenten verschillen de taken op het gebied 

van Buurtonderhoud sterk. Voor iedere gemeente voeren wij één of 

meerdere taken uit, waaronder gladheidbestrijding, plaagdier- 

bestrijding, marktreiniging, parkeerbeheer en de calamiteitendienst. 

Ook het beheer en onderhoud van begraafplaatsen en het onderhoud 

van riolering, openbaar groen, (straat)meubilair, bruggen en tunnels, 

speelondergronden, wegen, watergangen en sloten behoren tot de 

taken van Buurtonderhoud. 
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Borne en de BuurTman

Vanaf 2018 werkt de gemeente Borne met een BuurTman. De BuurTman is in dienst van 

Twente Milieu en is het aanspreekpunt in Borne voor inwoners, vrijwilligersorganisaties 

en verenigingen waar het om buurtonderhoud gaat. De BuurTman is– als spin in het web 

- de schakel tussen Twente Milieu, gemeente Borne, verenigingen, wijkraden en andere 

organisaties in Borne. Hij zorgt ervoor dat het werk dat Twente Milieu uitvoert tijdig 

gecommuniceerd wordt naar de betrokken inwoners en organisaties. De BuurTman haalt 

ook proactief informatie en wensen vanuit de wijkraden, verenigingen en organisaties op 

zodat Twente Milieu daar rekening mee kan houden of invulling aan kan geven tijdens de 

uitvoering. 

Begraafplaats Borne

Op de gemeentelijke begraafplaats van Borne, die in het beheer van Twente Milieu is, 

wordt niet alleen begraven. Ook zijn er jaarlijks tussen de dertig en veertig bijzettingen 

van asbussen/urnen. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, is in 2017 een 

landschapsarchitect ingeschakeld voor het ontwerp van een urnenveld. In het voorjaar van 

2018 is het urnenveld geopend. Twente Milieu verzorgde samen met verschillende 

partners uit Borne de uitvoering. 
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Naast de opening van het nieuwe urnenveld, heeft Twente Milieu in 2018 een 

heetwatermachine voor onkruidbeheersing in gebruik genomen. Dit is een systeem dat 

kokend water over het onkruid sproeit. Het voordeel is dat met deze machine ook de 

graven, beelden en muurtjes schoon worden gemaakt. De nieuwe machine is een boiler op 

een elektrisch onderstel. Het is een machine die vrij geluidloos is, wat voordelig is voor 

een begraafplaats. 

Tot slot voert Twente Milieu sinds mei 2018 de wettelijke taken en het onderhoud op de 

begraafplaats uit, zoals de voorbereiding van het graf, het onderhoud van de graven, het 

voorlopen tijdens de begrafenis en informatieverstrekking richting bezoekers. 

Haaksbergen en Borne trekken samen op in boomonderhoud

Voor het boomonderhoud in Haaksbergen startte Twente Milieu in 2018 een samenwerking 

met Borne. Het hele jaar rond worden er in Haaksbergen zevenduizend bomen en in Borne 

vierduizend bomen onderhouden door medewerkers van zowel de locatie Haaksbergen als 

Borne. Door deze werkwijze worden mens en materieel optimaal ingezet. 

Bewoners praten mee met nieuwe bomen Stroom Esch

Met het planten van nieuwe bomen aan het Blauwgras en de Stroom-Eschlaan in Borne,  

is in 2018 een groot project van Twente Milieu afgerond. Bij dit project waren bewoners 

van beide straten nauw betrokken. De bewoners gaven aan welke boomsoort zij het liefst 

terugzagen in hun wijk. Nadat in september met de kap van de bomen was begonnen en 

de trottoirs zijn hersteld, zijn midden november de nieuwe bomen geplant. Een mooi, 

gezamenlijk resultaat. 
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Overname werkplaats gemeente Oldenzaal

In juni is er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de afdeling Stadswerken van de 

gemeente Oldenzaal afgesloten. Dit houdt in dat de werkplaatsen van Twente Milieu de 

uitvoering van de werkplaats van de gemeente Oldenzaal hebben overgenomen. 

Omvormingsprojecten Borne

Samen met de gemeente werkt Twente Milieu in Borne aan een aantal omvormingsprojecten. 

In 2018 waren er in totaal veertig verschillende opdrachten voor omvormingen en nieuwe 

aanleg. De aanleiding voor omvorming is versleten groen. Er worden bomen geruimd, 

planten worden vervangen of plantvakken worden opnieuw ingericht. 

Aanleg gemeentewapen Haaksbergen

In 2018 legde Twente Milieu aan de Enschedesestraat, Eibergsestraat en Goorsestraat met 

beplanting het gemeentewapen van Haaksbergen aan. In het gemeentewapen is een ster 

verwerkt. Elke ster bestaat uit ongeveer 1800 planten. In de zomerperiode wordt de ster 

beplant met geraniums in de kleuren van het wapen en in de winterperiode met violen in 

de kleuren blauw en geel. Ook in het centrum van Haaksbergen zijn 52 zandsteenbakken 

gevuld met violen. 
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Parkeerbeheer gemeentelijke garages

Met 1700 parkeerplekken is de Van Heekgarage in Enschede de grootste ondergrondse 

parkeergarage van Nederland, en daar voert Twente Milieu het parkeerbeheer en 

onderhoud uit. Vanuit de Van Heekgarage wordt ook het parkeerbeheer voor de 

Irenegarage, Stationsgarage, Hermandadgarage, Brouwerijgarage, Mooienhofgarage en 

het PR-plein aan de Zuiderval geregeld. Daarnaast houdt Twente Milieu toezicht op 

rijwielstallingen De Graaff, Van Heek en Wilmink en bewaakt het de toegangswegen van 

de stad. In de Van Heekgarage wordt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gewerkt. In totaal 

staan er 32 medewerkers, vanuit Twente Milieu in samenwerking met de DCW, in 

ploegdiensten dag en nacht paraat.

In 2018 is Twente Milieu voor het onderhoud van de Van Heekgarage gestart met het 

schouwen van de beeldkwaliteit. Elke maand wordt de parkeergarage geschouwd, om te 

meten of de kwaliteit voldoet aan de vastgestelde norm door de gemeente. Met de 

analyses die hieruit voortkomen, heeft Twente Milieu zicht op optimalisaties en kan er 

efficiënter worden gewerkt. Daarnaast is Twente Milieu in 2018 gestart met het 

verwijderen van kauwgom met droogijs. 
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Samen werken aan een veilig Twente

 In 2018 verzorgde Twente Milieu de winterdienst in Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo,  

Hof van Twente en Enschede. Met in totaal 52 routes staat Twente Milieu in de top 3 van 

Nederland qua grootte van het strooigebied, het aantal voertuigen en het aantal mensen.  

Het is een stevige ambitie van Twente Milieu om kernactiviteiten te optimaliseren.  

Zodoende zijn er in 2018 voorbereidingen getroffen voor een efficiencyslag in strooien. 

Grensoverschrijdend

Samen met de zes gemeenten heeft Twente Milieu in 2018 het hoofd gebogen over 

grensoverschrijdend strooien, wat inhoudt dat de zes gemeenten samen kunnen worden 

gevoegd tot één strooigebied. Het gevolg hiervan is dat Twente Milieu de routes efficiënter 

in kan richten, waardoor er minder routes gereden hoeven te worden en minder mankracht 

hoeft worden ingezet. Neem de fietssnelweg (F35), die verbindingen heeft met Almelo, Borne, 

Hengelo en Enschede. Bij het aanhouden van de gemeentegrenzen betekent het dat elke 

gemeente een deel van deze fietssnelweg strooit. Maar door grensoverschrijdend te strooien 

vervallen de gemeentegrenzen en maakt de fietssnelweg deel uit van slechts één route. 

Meetpunten 

Ook wil Twente Milieu samen met de gemeenten een efficiencyslag maken door te strooien aan 

de hand van meetpunten in het strooigebied, ook wel meetsensoren genoemd. De sensoren 

worden aangebracht op de koudste punten in het strooigebied en meten het zoutgehalte, 

de temperatuur, de vochtigheid op het wegdek, etc. De parameters worden verwerkt in een 

computersysteem die gekoppeld is met Meteo Group, waar samen met een meteoroloog een 

analyse van de weersverwachting wordt gemaakt. Op het moment dat het zoutgehalte en 

andere parameters onder de norm komen, samen met de analyse van de meteoroloog, wordt 

er uitgerukt. Deze methode maakt het mogelijk om te sturen op harde data en minder op 

verwachtingen. Hierdoor wordt alleen uitgerukt wanneer het echt mogelijk is. 

Strooien op GPS

Tot slot heeft Twente Milieu in 2018 voorbereidingen getroffen voor GPS-strooien. Zodra 

een bepaalde GPS-locatie wordt bereikt, voert de strooimachine zelf de instellingen door. 

Ook is het automatische systeem ingesteld op de exacte breedte van wegen en fietspaden. 

Dankzij deze techniek van strooien wordt er niet meer zout gestrooid dan strikt noodzakelijk. 

De chauffeurs op de wagen hoeven niet meer zelf aan de knoppen te draaien, waardoor ze 

volledige focus hebben op de weg. 

Van plan naar praktijk

In 2018 is door de zes gemeenten positief op de voorgenomen plannen gereageerd. Er is samen 

een akkoord bereikt, waarvoor in 2019 de verdere voorbereidingen worden getroffen. Zo bereiden 

we ons voor op de veranderingen van de toekomst en werken we samen aan een veilig Twente.

Winterdienst start 

op 1 november en 

eindigt op 1 april.

200 medewerkers 

staan 24/7 paraat.

28.000 uur aan inzet 

(gemiddelde winter). 

4.000.000 kilo  

zout in voorraad 

(Hengelo, Almelo, 

Enschede).  

 

 

50 strooiroutes  

door heel Twente.

162 objecten 

bestaande uit 

voertuigen, ploegen 

en strooiers.

Cijfers
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Iedereen doet mee
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4. Iedereen doet mee 

Wat betekent het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben? 

Hoe vinden vraag en aanbod elkaar beter? En hoe zorgen we dat de juiste mensen op de 

juiste plek aan het werk kunnen? Vragen die niet alleen bij Twente Milieu spelen en die we 

ook zeker niet alleen kunnen oplossen. Daarom gingen we op 24 januari 2018 het gesprek 

aan met verschillende partners tijdens de themamiddag ‘Iedereen doet mee’. Gemeenten, 

Werkplein/ UWV, Sociale Werkplaatsen en ondernemers namen deel aan een succesvolle 

middag. Nieuwe verbindingen werden gemaakt, nieuwe oplossingen werden bedacht.

In Nederland streven we naar een arbeidsmarkt waar plek is voor 

iedereen. De inclusieve arbeidsmarkt, noemen we dat. Dat staat voor 

zorg en bescherming van mensen die kunnen uitvallen, maar ook 

voor participatie van mensen met een verminderd arbeidsvermogen. 

Sinds de oprichting in 1997 speelt sociaal ondernemen een 

belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van Twente Milieu.  

Wij zijn een belangrijke partner als het gaat om het organiseren van 

werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In 2017 werd Twente Milieu al gecertificeerd op het hoogste niveau 

van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO trede 3). De PSO 

is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van 

sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt.
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Begin gewoon en werk samen

De middag kende twee belangrijke conclusies. De eerste: het advies aan iedere ondernemer 

of organisatie is ‘om gewoon te beginnen’. Doen dus. Om dat begin gemakkelijker en 

aantrekkelijker te maken, zou de oprichting van een ‘Twents HRM-punt’ – waar werkgevers 

terecht kunnen met vragen – kunnen helpen. De tweede conclusie: het is goed als 

bedrijven die al goed op weg zijn, laten zien hoe het werkt, dat het werkt en hoe zij zover 

gekomen zijn. We sloten de middag af met de voorstelling ‘Van zessen klaar’ door mensen 

van Laborijn uit de doelgroep. 

Twente Milieu als sociale partner 

Voor werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap heeft 

de gemeente Enschede het Werkpakt-keurmerk. De gemeente verstrekt het keurmerk aan 

werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan 

duurzame oplossingen voor werkzoekenden. Twente Milieu is al jarenlang één van de 

partners voor de gemeente op dit gebied. 

Sinds 2018 werkt Twente Milieu ook in Haaksbergen samen met Gildebor. Dit is een sociale 

werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Haaksbergen heeft 

Gildebor achttien medewerkers. Zij hebben een ondersteunende rol bij het werk van 

Twente Milieu. Gildebor is op dezelfde locatie gevestigd als Twente Milieu, aan de 

Elektrostraat. Door de korte lijnen en goede communicatie is er sprake van arbeids- 

intensieve samenwerking. Dit komt de kwaliteit buiten ten goede. 

In de gemeente Almelo werken we op deze manier ook samen met Soweco. Het vegen en 

de onkruidbeheersing op verharding wordt op die manier samen met arbeidskrachten die 

zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden, opgepakt en uitgevoerd.
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‘Startpunt is een veilige thuisbasis 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt’

Twente Milieu opereert al jaren als maatschappelijk betrokken werkgever. We bieden werk- 

gelegenheid aan 37 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is onze ambitie dit aantal 

nog verder te laten groeien. Vanuit die ambitie is in 2017 het leerwerkbedrijf Startpunt opgericht. 

Aan het woord: John van der Tonnekreek, praktijkopleider Startpunt

 “Met mijn ervaring als praktijkdocent metaal/hout in het speciaal onderwijs en mijn kennis 

over het uitdenken, opzetten en begeleiden van productielijnen, ben ik sinds september 2017 

praktijkbegeleider bij Startpunt. Startpunt is een leerwerkbedrijf waarbij we een jaar lang werk 

bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gecombineerd met een 

mbo-opleiding op niveau 1. Met een team van collega’s zetten deelnemers van Startpunt 

ondergrondse containers en veiligheidsvloeren in elkaar op onze locatie in Borne.” 

Een veilige thuisbasis 

“Bij Startpunt werk ik met een diverse groep mensen, zoals statushouders, mensen uit de WW, 

met een Wajong-uitkering of een SW-indicatie. De deelnemers worden aangereikt door het 

Werkplein Hengelo en de SWB. Via de SWB worden de deelnemers bij ons gedetacheerd. De 

cultuurverschillen zijn groot en soms is er sprake van een taalbarrière. Wat ik ervaren heb is dat 

veiligheid bieden de eerste steen is die je moet leggen om verder te kunnen. Soms weet je de 

voorgeschiedenis maar deels en ontdek je gaandeweg zaken die fijn waren om vooraf te weten. 

Zo’n veilige omgeving creëren kost veel energie, maar het is de belangrijkste basis en het levert 

veel op”, aldus John. 

Scorekaart 

Als er een veilige omgeving is, dan is er ruimte om te ontwikkelen. Bij Startpunt krijgen 

deelnemers theorie- en praktijklessen, maar ze worden ook gecoacht aan de hand van een 

scorekaart met vaardigheden en competenties die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Op 

individueel niveau wordt gekeken waarin en hoe de deelnemer zich verder kan ontwikkelen.

Uitdagingen 

Na een jaar stopt het leerwerktraject bij Twente Milieu. Daarna hebben deelnemers betere 

kansen op een baan bij diverse andere werkgevers. John: “We zijn nu al bezig om diverse 

potentiële werkgevers te bezoeken om draagvlak te creëren voor de uitstroming van de 

deelnemers. Dit doen we in samenwerking met het UWV en SWB.  Mijn ervaring is dat bedrijven 

hier enthousiast op reageren en nieuwsgierig zijn naar het aanbod. De kers op de taart is 

natuurlijk dat we na dit jaar voor elke deelnemer een geschikte vervolgstap hebben gevonden.”  
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Werkplaats biedt plek voor mensen met SW-indicatie

Vanuit de MVO-gedachte is er invulling gegeven aan de participatiewet. Zeven medewerkers 

met een sociale werkvoorziening (SW) indicatie, zijn gedetacheerd en werkzaam bij de 

werkplaats. Zij verrichten daar allerlei werkzaamheden. Hieronder vallen naast monteur-

werkzaamheden, ook extern onderhoud (wasplaats) en diverse ondersteunende 

werkzaamheden op bijvoorbeeld administratief gebied.

Impactanalyse participatietrajecten

In 2018 voerde het ‘Impact Institute’ in opdracht van Twente Milieu, Meerlanden, ROVA  

en Dar onderzoek uit naar de impact van de inzet van mensen vanuit de banenafspraak. 

Berekend is dat gemeenten per werknemer uit de doelgroep zo’n vijfhonderd euro per 

maand besparen ten opzichte van een situatie waarin geen participatietrajecten worden 

aangeboden. De grootste impact is echter te zien op het vlak van het menselijk kapitaal. 

Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van deze kwetsbare groep. 

De eigenwaarde en autonomie nemen sterk toe en ze breiden in korte tijd het aantal 

sociale contacten uit. 

Gepassioneerd deelnemer jaarlijkse TruckRun 
 

Jaarlijks nemen zo’n dertig chauffeurs en 

voertuigen van Twente Milieu deel aan de 

TruckRun. Tijdens de populaire TruckRun 

worden verstandelijk beperkte mensen uit 

talloze instellingen door truckers door Twente 

gereden. Van de TruckRun worden veel meer 

mensen blij of ontroerd. Het publiek dat hier 

en daar massaal langs de weg zit om uitbundig 

te zwaaien, de meer dan vierhonderd chauffeurs, de politieagenten, de verkeersregelaars, 

de truck-spotters met camera’s om hun nek, de mensen die de gehandicapten begeleiden: 

allemaal vinden ze het even prachtig. Ook de medewerkers van Twente Milieu zetten zich 

vol passie in om de doelgroep ‘de dag van hun leven’ te bezorgen.

Damian was één van de bijrijders tijdens de TruckRun in 2018. Zijn moeder Jolanda heeft 

namens hem een dankwoordje geschreven: “Mijn zoon is al jaren fan van Twente Milieu. 

Hij zet thuis de bakken aan de weg en ook van de mensen hier in de straat. Als de bakken 

leeg zijn brengt hij ze netjes weer terug. Damian was helemaal blij dat hij met de TruckRun 

in een Twente Milieu wagen mocht meerijden. Zijn dag kon niet meer stuk, een wens die in 

vervulling ging. Damian en ik hebben genoten van deze mooie en leuke middag. Hij kreeg 

van de chauffeur nog een mooie pet, dat vond hij helemaal geweldig. Hij wil later graag bij 

Twente Milieu werken.” 
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5. Circulariteit en duurzaamheid

De afgelopen jaren investeerde Twente Milieu al veel op het gebied van duurzaamheid. 

Het wagenpark is al een paar jaar ‘lean & green’, het kantoorpand in Hengelo is helemaal 

circulair, op kantoren brandt de ledverlichting alleen als het kantoor gebruikt wordt en we 

gebruiken alleen groene stroom. Een greep uit een groot pakket aan maatregelen dat 

Twente Milieu de afgelopen jaren nam om de organisatie te verduurzamen. We kijken 

daarbij niet alleen naar onze eigen duurzaamheid, maar ook naar de footprint van onze 

leveranciers. In aanbestedingen is de duurzaamheid waarmee een product of dienst tot 

stand komt een belangrijk beoordelingscriterium. 

De thema’s duurzaamheid en circulaire economie zijn steeds 

belangrijker. Bewust omgaan met onze omgeving, het klimaat en de 

aarde in zijn geheel zijn bittere noodzaak. Reden voor Twente Milieu 

om hier blijvend aandacht voor te hebben. Die aandacht is tweeledig: 

enerzijds door uitvoering te geven aan het duurzame afvalbeleid van 

de gemeenten en het duurzaam onderhouden en inrichten van de 

openbare ruimte. Hierdoor worden grondstoffen behouden door 

recycling en vindt in de openbare ruimte bijvoorbeeld klimaat- 

adaptatie plaats. Anderzijds wordt kritisch gekeken naar de eigen 

bedrijfsvoering. Alle producten en diensten die we uitvoeren 

proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te pakken.



41

JAARRAPPORTAGE 2018

Gemeente Wierden

Van diesel over op Gas To Liquid (GTL)

Met de komst van Euro 6 motoren wordt de uitstoot van dieselmotoren steeds schoner en 

de uitlaten, de filters en de katalysatoren steeds omvangrijker. Toch zitten er nog steeds 

schadelijke stoffen in de uitlaatgassen van dieselmotoren. Twente Milieu ging daarom op 

zoek naar een goed en werkbaar alternatief voor de dieselolie. In 2017 vonden we dit in de 

nieuwe in Qatar geproduceerde brandstof GTL. 

GTL wordt gewonnen uit aardgas en heeft dezelfde eigenschappen als diesel. Echter, het is 

veel schoner en de uitstoot bevat minder schadelijke stoffen dan bij diesel het geval is. 

GTL draagt bij aan een schonere werkomgeving voor de medewerkers en een betere 

luchtkwaliteit in de stad. GTL is volledig mengbaar met diesel. De motoren hoeven dus 

niet omgebouwd te worden en er zijn geen investeringen of aanpassingen nodig om het  

te gebruiken. 

CO2 Monitor

Om grip te krijgen op de duurzaamheid van Twente Milieu is de CO2-uitstoot inzichtelijk 

gemaakt. Door een extern bureau is de totale uitstoot van de bedrijfsvoering van Twente 

Milieu geanalyseerd en gerapporteerd. In totaal werd er 4.935 ton CO2 uitgestoten in 2017. 

Met deze nulmeting gaat Twente Milieu de komende jaren actief aan de slag om de 

uitstoot te verminderen. Hiervoor is een speciale projectgroep samengesteld en voor 2019 

is het als speerpunt opgenomen in het bedrijfsjaarplan.

859 zonnepanelen in gebruik genomen

Eind januari 2018 zijn 859 zonnepanelen op de daken van Twente Milieu aan de Marssteden 

in Enschede feestelijk in gebruik genomen. Dit alles vond plaats in aanwezigheid van 

Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel, wethouder Eelco Eerenberg van 

de gemeente Enschede, bestuur en leden van de coöperatie Enschede Energie en andere 

genodigden. Samen met directeur Lisette Bosch stonden zij stil bij dit bijzondere moment. 
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De samenwerking met Twente Milieu is het eerste project van Enschede Energie, dat tot 

doel heeft om Enschede te verduurzamen op het gebied van energie door middel van 

groene stroom (stroom opgewekt uit natuurlijk bronnen als zon en wind) uit de eigen 

stad. De 859 zonnepanelen leveren samen een hoeveelheid energie die goed zou zijn voor 

zo’n zeventig huishoudens. Twente Milieu gebruikt de energie zelf voor haar eigen 

bedrijfsvoering. De energie die over is wordt doorgegeven aan het netwerk van Enschede 

Energie.

Van afval naar bouwstof

Op 25 september 2018 is op het terrein van Twente Milieu aan de Wegtersweg de eerste 

“groene” klinker gelegd, geproduceerd met onder andere bodemassen van Twence. 

Eerder werd het kantoor in Hengelo al voor een groot deel opgetrokken uit gerecyclede 

(kunststof)materialen. 

Het terrein aan de Wegtersweg in Hengelo wordt uitgebreid. Voor de aanleg hiervan 

wordt gebruikgemaakt van betonklinkers met grondstoffen van Twence. In de klinker is 

bodemas verwerkt. Bodemas komt vrij bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval.  

Na opwerking kan het gebruikt worden als bouwstof, ter vervanging van zand en grind in 

betonklinkers. Daarmee draagt Twente Milieu als afvalinzamelaar en beheerder van de 

openbare ruimte bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. 

De betonklinker, genaamd Dualton, wordt geproduceerd door Morssinkhof Groep. De 

toegepaste grondstoffen in de klinker zijn 85% CO2-reducerend ten opzichte van betonnen 

stenen, tegels en  banden die met standaard grondstoffen zijn gemaakt. Kenmerkend voor 

de klinker is dat het gemaakt wordt van CO2-arm cement in combinatie met minimaal  

15% herbruikbaar materiaal. Ook wordt er voor de productie minder cement gebruikt dan 

gebruikelijk bij betonnen bestrating, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Bovendien 

past de Morssinkhof Groep olivijn toe, een mineraal dat CO2 bindt.
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‘Twente Milieu is groen bezig!’

 Jos Vogelzang (boven), Gerbert Stegehuis (midden) en Joop Punte (onder) staan in de 

voorhoede van de beweging naar duurzaamheid die Twente Milieu al jaren maakt. Gedreven 

vertellen zij over de stappen die binnen Twente Milieu al genomen zijn en die nog komen gaan. 

“Langzaam maar zeker wint duurzaamheid het van andere belangen als geld of efficiency.”

Een groot spandoek met de tekst ‘Wij zijn groen bezig’ prijkte fier aan de voorgevel van ons 

hoofdkantoor. Het duidt op de 859 zonnepanelen die op ons dak in Enschede liggen. Mooie PR 

en maar een fractie van wat Twente Milieu doet op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het 

onderwerp staat al jaren hoog op onze agenda.

Belangen

Toch zijn de stappen die we als organisatie zetten, niet altijd even groot. “Dat komt vooral omdat 

duurzaamheid het vaak moet afleggen tegen andere belangen”, denkt Joop Punte, wagenpark- 

beheerder bij Twente Milieu. “Dat kan geld zijn, efficiency of belangen van medewerkers. Maar 

gelukkig verschuift die balans. Niet alleen in de maatschappij, ook bij ons. We zijn bereid meer 

te betalen voor een product of dienst als dat bijdraagt aan duurzaamheid. Dat was tien jaar 

geleden niet denkbaar.” Inkoper Jos Vogelzang vult aan met een voorbeeld: “We zijn net 

overgestapt van diesel naar Gas to Liquid (GTL) als brandstof voor onze auto’s. Dat kost 8 cent 

meer per liter. Maar het is beter voor het milieu en beter voor de gezondheid van onze 

chauffeurs. Dat is ons die 8 cent meer dan waard!” Hij verwacht dat het vervangen van de 

huidige containers voor de circulaire containers, voor 100% van gerecycled materiaal maar  

2 euro duurder, de volgende stap zal zijn.

Lean & green

De afgelopen jaren investeerde Twente Milieu al veel op het gebeid van duurzaamheid. Het 

wagenpark is al een paar jaar ‘lean & green’, onze nieuwe pand in Hengelo is helemaal circulair, 

op kantoren brandt de ledverlichting alleen als het kantoor gebruikt wordt, poetsdoeken in de 

garage worden hergebruikt, wegwerpspuitbussen zijn vervangen door herbruikbare systemen en 

we gebruiken alleen groene stroom. Het is zo maar een greep uit een groot pakket aan maatregelen 

die we de afgelopen jaren namen om onze organisatie te verduurzamen. Jos Vogelzang: 

“Daarnaast kijken we niet alleen naar onze eigen duurzaamheid, maar ook naar de footprint van 

onze leveranciers. In aanbestedingen is de duurzaamheid waarmee een product of dienst tot 

stand komt een belangrijk beoordelingscriterium.”

Durven dromen

Hoewel er al veel gebeurt, is Twente Milieu nog lang niet tevreden. Gerbert Stegehuis: “Als je 

goed om je heen kijkt, merk je dat er nog veel te verbeteren valt. Maar nog niet voor alles is al 

een oplossing. Neem ons ICT-serverpark. Elk uur stroomt daar 7 KW aan warmte weg, terwijl we 

5 KW stroom nodig hebben om de zaak te koelen. Dat moet gewoon anders kunnen.” De beweging 

naar duurzaam is volop gaande en het einde is nog lang niet in zicht. 
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Statiegeldalliantie

Twente Milieu staat voor een schoon, gezond en fris Twente. Samen met onze 

aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we toe naar een ‘Afvalloos Twente in 

2030’. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan.  

Daarom sloten wij ons – net als onze aandeelhoudende gemeenten – in 2018 aan bij de 

Statiegeldalliantie.

Flesjes en blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval. Door aan de blikjes en flesjes 

een financiële waarde toe te kennen (statiegeld) gaan inwoners bewuster met deze 

materialen om. Hierdoor belanden er minder blikjes en flesjes in de openbare ruimte.  

Daar komt bij dat flesjes en blikjes die wel in de openbare ruimte belanden, door het 

statiegeld eerder en sneller worden opgeruimd. Op deze manier worden er meer blikjes  

en flesjes ingezameld. Deze kunnen circulair verwerkt worden tot nieuwe producten.

Statiegeld op blikjes en flesjes draagt dus op verschillende manieren bij aan de Twentse 

Afvalvisie: op naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030.

Samenwerking Kringloopbedrijven geïntensiveerd

De samenwerking met kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs is in 2018 geïntensiveerd. 

Samen is ook gekeken naar het optimaliseren van het transport en de verwerking van 

afvalstromen van de kringloopbedrijven. De textielinzameling is wederom gegroeid 

waardoor de sorteerlocaties in Enschede en Tubbergen nog meer textiel aangeleverd 

hebben gekregen uit Twentse gemeenten. Daarnaast wordt gekeken naar verregaande 

samenwerking rondom de inzameling van grove afvalstromen in diverse gemeenten en 

inzameling van herbruikbare goederen op de afvalbrengpunten met kringloopcontainers. 

Daarnaast bestaat in zowel Hengelo als Enschede de wens om qua locatie dichter bij 

elkaar te zitten om synergie te bevorderen.

Preventie en hergebruik staan hoog in de Ladder van Lansink. Twente Milieu wil hier  

graag een bijdrage aan leveren. Samen met de kringloopbedrijven kunnen we voor veel 

producten de levensduur verlengen en voorkomen dat het afval wordt. Hiermee levert het 

direct resultaat op voor een afvalloos Twente.
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6. Kennis en Innovatie

Schouwmodule Twente Milieu 

Al enkele jaren werkt Twente Milieu voor het schouwen van de openbare ruimte met de 

CROW beeldkwaliteitsystematiek. Daar waar voorheen werkzaamheden in de openbare 

ruimte met een bepaalde frequentie werden uitgevoerd, wordt er nu gekeken naar de 

norm die CROW stelt voor beeldkwaliteit. Dat betekent dat een gazon niet automatisch 

een bepaald aantal keer per jaar gemaaid wordt, maar dat gekeken wordt naar de norm 

waaraan de beeldkwaliteit van het gazon moet voldoen. Afhankelijk van de gestelde norm 

vinden de werkzaamheden plaats. 

Zie voor meer informatie pagina 19.

SMART Rioleringsvallen

De wetgeving in Nederland omtrent het buitengebruik van Rhodenticiden (rattengif) bij 

plaagdierbeheersing is in 2017 gewijzigd. Twente Milieu ging in 2017 op zoek naar een 

innovatieve, gifvrije oplossing om problemen met ratten te voorkomen en is uitgekomen 

op de effectieve en milieuvriendelijke rioleringsval. 

Zie voor meer informatie pagina 18.

Textiel voertuig met walking floor

In 2018 namen we bij Twente Milieu een nieuw voertuig in gebruik voor het inzamelen van 

textiel. Deze aankoop is Europees aanbesteed. De auto wordt ingezet om het textiel in te 

zamelen. Dit wordt gelost bij de kringloopbedrijven Het Goed in Enschede en De Beurs in 

Tubbergen. Aangezien we bij Het Goed in een hal lossen waar vanwege de hoogte niet 

gekiept kan worden, is gekozen voor een walking floor container. De vloerplanken van 

deze container kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen, waarbij tijdens het lossen de 

lading naar buiten schuift. 

Efficiëntere inzameling

Vanwege de grote inhoud van de container kunnen we het textiel nog efficiënter 

inzamelen. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we bij de kraanopbouw niet gekozen 

Twente Milieu loopt graag voorop. Niet als doel op zich, maar omdat 

we geloven dat we daardoor nog beter onze rol kunnen vervullen. 

Innovatie is voor ons geen toverwoord, maar een vanzelfsprekendheid 

in onze doelstelling om tot een afvalloos Twente te komen. Ook in 

2017 initieerden we verschillende pilots en zochten we op veel 

terrein de noviteiten in onze en andere sectoren op.
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voor een hoogsta-plateau. Om de chauffeur toch een goed zicht in de container te bieden 

hebben we de container voorzien van een camerasysteem met aan beide zijden van het 

voertuig een monitor, vergelijkbaar met de  nieuwe bovenladers. 

Stichting TexPlus

Twente Milieu zamelt in zeven Twentse gemeenten textiel in via verzamelcontainers.  

Dit textiel wordt gesorteerd bij kringloopbedrijven Het Goed in Enschede en De Beurs in 

Tubbergen. Herdraagbare kleding wordt verkocht in winkels, overig gesorteerd textiel 

wordt verhandeld en verwerkt tot nieuw textiel. De keten is echter nog niet te sluiten, 

waardoor helaas een gedeelte nog wordt verbrand, doordat niet voor iedere gesorteerde 

stroom een (technische) oplossing is.

Alle reden om met partijen uit de gehele textielketen de samenwerking te zoeken en 

oplossingen te bedenken en initiëren om de gehele textielketen circulair te maken in de 

toekomst. Dit is gebeurd in Stichting TexPlus, waar naast bovengenoemde partijen ook 

Saxion, SaXcell, Frankenhuis, Enschede Textielstad en Alcon Advies in participeren. 

Gezamenlijk zijn we bezig om met Regio Twente en de Provincie Overijssel deel te nemen 

aan de Regiodeal Twente, om met diverse projecten in de keten het ingezamelde textiel 

circulair te maken en terug te brengen in de keten. Medio 2019 wordt de Regiodeal Twente 

ondertekend en kunnen de projecten definitief van start.

Evaluatie biobak

Begin 2017 introduceerde Twente Milieu de biobak. De biobak is een aangepaste 

minicontainer voor gft. Beide zijkanten zijn geperforeerd, onderin de container zit een 

rooster en onder de deksel zitten rubbers zodat hier een kier ontstaat. Al deze 

maatregelen moeten ervoor zorgen dat de container extra belucht wordt en het gft zo 

sneller droogt. Droog gft stinkt minder snel, is lichter en het volume neemt ook nog eens 

af. Allemaal voordelen. 
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In 2018 onderzochten we of de biobak ook voor de inwoners prettig in gebruik is en geen 

nadelen kent. We hebben inwoners opgeroepen om deze nieuwe container voor gft voor 

ons te testen. Binnen enkele dagen waren alle vijfhonderd exemplaren vergeven.  

De inwoners hebben twee keer een enquête ingevuld over de container en hebben de 

container van een beoordeling voorzien. 

92% behoudt de biobak 

Ruim 70% van de deelnemers vindt de biobak een verbetering ten opzichte van de 

standaard gft-container. Als rapportcijfer krijgt de biobak een 7,6. Na een jaar testen 

mochten de deelnemers kiezen of ze met de biobak verder gaan of terug willen naar de 

standaard gft-container. Slechts 8% van de deelnemers heeft dit laatste gedaan. Bij 92% 

van de deelnemers staat de biobak dus nog steeds. Met de gemeenten gaan we nu verder 

kijken hoe we de biobak in de toekomst gaan inzetten. Gemeenten kunnen hier 

verschillende keuzes in maken. We hebben in ieder geval aangetoond dat we een 

verbeterde versie van de gft-container hebben gevonden. 

Vernieuwde Twente Milieu app 

Sinds begin 2018 is de Twente Milieu app vernieuwd. Voor inwoners uit de gemeente 

Borne is het vanaf nu mogelijk om via de app meldingen van buurtonderhoud te maken, 

zoals een losse stoeptegel, een defecte lantaarnpaal of een overhangende tak. 

Deze mogelijkheid is in eerste instantie alleen beschikbaar voor inwoners van Borne.  

Dit houdt in dat je de buurtonderhoud meldingen alleen in het menu te zien krijgt als je 

inlogt met een postcode en huisnummer in Borne. Omdat we in Borne veel doen op het 

gebied van buurtonderhoud, kijken we hoe deze manier van meldingen maken bevalt. 

Vervolgens onderzoeken we of en hoe we deze optie ook in andere gemeenten uit  

kunnen rollen.  

Met de vernieuwde versie heeft de app ook een nieuw design gekregen. Daarnaast 

worden inwoners per mail op de hoogte gehouden van de status van hun melding, 

bijvoorbeeld wanneer de melding in behandeling wordt genomen en wanneer deze 

afgehandeld is. 

Zwerfafvalaanhanger

Tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart 2018 heeft Twente Milieu de 

zwerfafvalaanhanger geïntroduceerd. De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van Twente 

Milieu voor buurtbewoners, scholen en verenigingen, die zich inzetten voor een schone 

buurt. In de aanhanger, waarvan er zes beschikbaar zijn, zitten alle benodigde materialen 

voor een opruimactie van zwerfafval in de buurt, zoals bezems, vuilniszakken, hesjes en 

handschoenen. De aanhanger is gratis te bestellen op twentemilieu.nl/aanhanger.
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Volle Bak Samen Delen! 

Twente Milieu introduceerde in 2018 een nieuwe dienst om verspilling tegen te gaan: een 

container om volle bak samen te delen! In deze vrolijk bestickerde container, voorzien van 

een deurtje en planken, kunnen buurtbewoners spullen of etenswaren een tweede leven 

geven door het te delen met anderen. De deelcontainer wordt geplaatst bij inwoners uit 

Twente die deze container vrijwillig onder hun hoede nemen. Gebruikers kunnen spullen 

in de container zetten of juist eruit halen. Daarmee wordt de 240 liter-container niet voor 

afval, maar voor hergebruik en preventie gebruikt. 

Met de container gaan Twente Milieu en de gebruikers ervan verspilling tegen. En niet 

alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk is. Spullen of etenswaren die voor de 

één afval zijn, zijn voor een ander namelijk nog heel waardevol. Een tweede leven dus.  

Zo wordt er gezorgd voor minder afval en beter gebruik van grondstoffen. Delen is geven. 

Aan anderen én om een schoon, gezond en fris Twente. 

De deelcontainer werd geïntroduceerd in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel 

(NMO). De nieuwe dienst vraagt betrokkenheid van de inwoner die zorgdraagt voor de 

deelcontainer en de andere gebruikers. 
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Met heet water onkruid te lijf

Sinds het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp voor professioneel gebruik in de openbare 

ruimte verboden werd, zijn er diverse nieuwe middelen op de markt gekomen om toch dat 

lastige en ontsierende onkruid op stoepen en straten kwijt te raken. In de straten van 

Borne gebeurt dat sinds 2017 met hete lucht. Maar voor de gemeentelijke begraafplaats 

aan de Von Bönninghausenstraat was dat geen goed alternatief. De oplossing werd 

gevonden in een systeem dat kokend water over het onkruid sproeit. Dit is een systeem 

dat in Frankrijk blijkbaar veelvuldig wordt toegepast, maar voor Nederland nog 

betrekkelijk nieuw is. Het voordeel is dat je hiermee ook de graven, de beeldengroep, 

muurtjes en dergelijke kunt schoonmaken. Voorheen deden we dat met een 

hogedrukspuit, maar dat heeft het nadeel dat er toch slijtage optreedt. Feitelijk is de 

nieuwe machine een boiler op een elektrisch onderstel. Dat maakt de machine tevens  

vrij geluidloos. 

Doorontwikkeling Ximmio voor digitaal en efficiënt werken

Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen Twente Milieu en biedt veel kansen.  

Ook in 2018  investeerden we veel in Ximmio, een uniek softwaresysteem voor papierloos 

werken. In 2018 kregen vijfentwintig voertuigen een boordcomputer waarop Ximmio 

draaide. Via deze boordcomputer krijgen de chauffeurs ’s morgens digitaal de werkorder 

door, kan de chauffeur met routebegeleiding zijn route rijden en kunnen pauzes digitaal 

worden doorgegeven. Daarnaast kunnen, bij containerdistributie en grofvuilinzameling, 

de adressen die bezocht moeten worden, via de boordcomputer geselecteerd worden.  

De chauffeur wordt dan automatisch naar deze adressen genavigeerd en hoeft deze 

adressen niet meer handmatig in te voeren. Dit scheelt ook voor opleidingsuren voor 

nieuwe chauffeurs.
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‘Gevangen in het verpakkingendossier’

Het hele dossier rondom de inzameling van verpakkingen is complex. Bas Assink, programma- 

manager Strategie & Innovatie bij Twente Milieu, neemt u mee in dit boeiende dossier.

Verpakkingen

Bas: “Het begint al met de naam. Landelijk wordt vaak de afkorting PMD gebruikt, voor plastic, 

metaal en drankenkartons. Zelfs wanneer je hem uitschrijft is hij onduidelijk: mogen alle 

metalen erin? Nee, alleen verpakkingen die van metaal gemaakt zijn, zoals blik. Daarom hebben 

we bij Twente Milieu bewust gekozen voor de term ‘verpakkingen’. Wanneer we uitgebreider 

communiceren over deze afvalsoort, dan hebben we het over eenmalige verpakkingen van 

plastic, blik en drankenkartons. Simpeler kan niet, maar je krijgt niet altijd de kans om het uit te 

schrijven of uit te leggen”.

Werkbaar en betaalbaar

De achterkant van het verpakkingendossier is nog veel complexer dan de voorkant. Dit wordt 

geregeerd door het geld uit de verpakkingsindustrie, waar de gemeentelijke vergoeding 

vandaan komt. Bas: “De producenten zijn enkel bereid een vergoeding te betalen voor de 

eenmalige verpakkingen. Andere producten van plastic, metaal of samengestelde verpakkingen 

tellen niet mee. Daarom is de sortering hier ook op gericht en niet op het herkennen van een 

specifiek materiaal. Dat zou veel logischer zijn: plastics die geen verpakking zijn, zijn natuurlijk 

wel gewoon te recyclen. Dat is nu niet aantrekkelijk, omdat er geen geld voor wordt verkregen 

en het dus als ‘stoorstof’ wordt gezien. Leg dat maar eens uit op een verjaardagsfeestje.  

Na 2022 loopt de huidige ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ af. Er wordt nu al druk overleg 

gevoerd over nieuwe afspraken die duidelijker en werkbaarder moeten zijn voor alle partijen. 

Maar ook betaalbaar voor de producenten, gemeenten én inwoners. Samen kunnen we ervoor 

zorgen dat deze materialen goed gerecycled kunnen worden in een simpel systeem”. 

Transparant & simpel

Bas: “Voor inwoners moet het ook transparanter en simpeler. Ik zou er voor pleiten om meer  

op materiaalsoort te gaan letten. Dat kan echter alleen wanneer iedereen het doet, omdat je de 

sorteerinstallaties niet per contract af kan stellen. Je hebt volle sorteerinstallaties nodig met 

materiaal dat volgens dezelfde afspraken wordt gesorteerd. Nu is de raamovereenkomst 

leidend, dus zijn de installaties afgesteld op die afspraken. We zijn met z’n allen bang om de 

vergoeding te verliezen. Het gaat slechts om tien euro per huishouden in de afvalstoffenheffing, 

maar we richten de complete inzameling erop in”.

Vechten tegen beeldvorming

Volgens Bas is het goed en belangrijk dat de NVRD namens de branche actief gesprekspartner is in 

de verpakkingendiscussie: “Op deze manier worden onze wensen ook gedeeld aan de onder- 

handelingstafels, waardoor we hopelijk over enkele jaren een beter systeem kunnen organiseren!”.
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Ophalen en delen van kennis

Afvalinzameling en buurtonderhoud zijn dynamische vakgebieden waarin ontwikkelingen 

elkaar in snel tempo opvolgen. Twente Milieu volgt de ontwikkelingen op de voet en 

vervult een belangrijke verbindende en initiërende rol tussen de Europese en landelijke 

ontwikkelingen en de gemeenten. Om deze rol optimaal te kunnen vervullen, werken wij 

continu aan het verbreden en up-to-date houden van onze kennis. Zo zijn we vanzelfsprekend 

lid van vakbladen en vervullen we verschillende (bestuurs)rollen binnen de Nederlandse 

Vereniging Reinigings Diensten (NVRD) en Stadswerk. 

We zijn kennisexperts op het gebied van afval en buurtonderhoud voor gemeenten, 

inwoners en partners. Door onderzoek te doen en te experimenteren met innovatieve 

ontwikkelingen, lopen wij op verschillende gebieden voorop in de branche. Omdat we, 

naast een regionaal, ook een landelijk en mondiaal doel dienen, dragen we onze kennis  

en expertise graag over aan branche- en vakgenoten. Dat deden we ook in 2018 tijdens 

verschillende bijeenkomsten, congressen en werkbezoeken. Vooral op het gebied van 

beleid en communicatie vervullen de adviseurs van Twente Milieu ook een netwerkfunctie 

op landelijke bijeenkomsten en trainingen, waarbij zij ook de aandeelhoudende 

gemeenten vertegenwoordigen.

ISWA World Congress 2018

De ISWA (International Solid Waste Association) is de organisatie voor de afvalketen in  

de wereld. Ze bundelt kennis en kunde van over de hele wereld en brengt organisaties en 

landen bij elkaar op verschillende thema’s. Jaarlijks wordt een wereldcongres georganiseerd 

waar leden met elkaar in gesprek gaan en kennis delen.

Twente Milieu is als lid van de NVRD en ISWA in 2018 deelnemer geweest aan het ISWA 

World Congress in Kuala Lumpur, Maleisië. Twente Milieu verzorgde twee presentaties 

over dynamisch inzamelen en afvalcoaches, welke zeer goed zijn ontvangen en hebben 

geleid tot diverse vervolgafspraken. Daarnaast hebben we samen met de NVRD en de 

gemeente Rotterdam ons land vertegenwoordigd en mede mogelijk gemaakt dat de ISWA 

het hoofdkantoor vestigt in Rotterdam. Nu is zij nog gevestigd in Wenen, Oostenrijk.  

Een geslaagde missie, waardoor Nederland internationaal op de kaart komt te staan via  

de ISWA in Rotterdam vanaf 2020.
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‘We willen offline en online in 
verbinding zijn met onze omgeving’

De afgelopen jaren is Twente Milieu steeds actiever geworden op het online zakelijke kanaal 

LinkedIn. “Als organisatie die in de echte wereld altijd in verbinding is met gemeenten, 

inwoners en samenwerkingspartners, is dit een logische en waardevolle ontwikkeling”, licht 

Annemieke Braamburg, Manager Communicatie bij Twente Milieu, toe.

Kansen

“We willen daar aanwezig zijn waar onze omgeving dat ook is, zowel offline als online. Inwoners 

spreken zich online uit op Facebook en Twitter, dan moet je juist als overheidsgerelateerde 

organisatie ook daar het gesprek voeren. Dat is niet altijd de gemakkelijke weg, maar het biedt 

ons juist heel veel kansen. Annemieke vergelijkt het met een gesprek op een verjaardagsfeestje: 

“Dat mensen over ons en over het onderwerp afval praten is een feit. Op een verjaardag ben 

je als organisatie zelf geen onderdeel van het gesprek en kun je dus niet ook een andere kant 

belichten. Daarnaast zijn wij via social media voor veel inwoners gemakkelijk bereikbaar en 

benaderbaar. Daar moeten we juist gebruik van maken”.  

Kennispartner

Wat betreft de verbinding met gemeenten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners liggen 

de doelstellingen en dus de aanpak anders. “Zakelijk gezien biedt LinkedIn Twente Milieu 

en zijn medewerkers verschillende kansen. Voor onze gemeenten zijn wij kennispartner op 

het gebied van afvalbeleid en buurtonderhoud. Die kennis delen we in gesprekken met onze 

gemeenten, maar kunnen we via LinkedIn ook breder delen. Daarnaast wordt LinkedIn steeds 

belangrijker bij het vinden van het juiste personeel. Dat betekent dat we online ook werken 

aan het neerzetten van Twente Milieu als moderne en sociale werkgever. Dat kunnen we doen 

vanuit ons bedrijfsprofiel, maar veel waardevoller is het als onze medewerkers laten zien wat 

het werken bij Twente Milieu inhoudt en hoe wij daar vorm aan geven. Medewerkers worden op 

die manier ambassadeur van je organisatie”.

Loopbaanontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is bij Twente Milieu een belangrijk goed. “Naast 

opleiding en training, gaat het er daarbij ook juist om dat leidinggevenden met medewerkers in 

gesprek blijven over het werk, de passies en ambities. Medewerkers mogen hun hele leven bij 

Twente Milieu blijven werken, belangrijk daarbij is dat ze blijven doen waar ze blij van worden. 

Ook als dat buiten Twente Milieu is, ondersteunen we dat. Actief zijn op LinkedIn, jezelf en je 

kennis en kunde delen is dan ook niet alleen goed voor Twente Milieu als werkgever en merk, 

maar ook voor je eigen merk en toekomst.” 
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de schermen
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6. Een blik achter de schermen

 Dat betekent dat we goed zorgen voor onze medewerkers:

• We zetten hoog in op persoonlijke ontwikkeling en scholing.

• Vitaliteit van medewerkers is een belangrijk thema. 

• We geven binnen de kaders die het werk ons biedt, zoveel mogelijk vrijheid.  

Daarbij worden verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk in de organisatie gelegd. 

• We moedigen medewerkers aan zelfstandig keuzes te maken en binnen kaders te 

organiseren dat ‘het werk’ gedaan wordt.

• We streven naar een goede werk/privé balans.

Een leven lang leren

In 2018 behaalden 19 collega’s het AMBOR diploma. Dit maakt dat nu meer dan tachtig 

collega’s deze opleiding succesvol hebben afgerond. Eind 2018 zijn nog eens 11 

medewerkers gestart met de MBO 2 opleiding en 8 met het MBO 3 opleidingstraject. 

Daarnaast werden er veel trainingen gevolgd op het gebeid van code 95 en functiegerichte 

opleidingen. Ook investeren we steeds meer in BBL leerlingen op verschillende plekken 

binnen de organisatie.   

Kostprijsplus-methode

Twente Milieu werkt volgens de zogenoemde ‘kostprijsplus’ methode. Dit houdt in dat we 

voor elk product of dienst een totale kostprijs berekenen, inclusief manuren, materiaal en 

materieel. Daar bovenop komt een plus, oftewel een opslag voor risico’s. Momenteel 

wordt er gewerkt aan een herijking van dit model.

Kwaliteit, Arbo en Milieu

De dienstverlening van Twente Milieu stelt hoge eisen aan mens en organisatie. Daarom is 

het van belang dat er sprake is van continue ontwikkeling en verbetering. Bij Twente 

Milieu werken we met een gecertificeerd managementsysteem dat jaarlijks wordt getoetst. 

Conform dit systeem worden aangekondigde en onaangekondigde controles uitgevoerd. 

Twente Milieu is een organisatie die naast duurzaamheid, de 

thema’s diversiteit en sociaal ondernemen hoog in het vaandel 

heeft. De 370 betrokken en enthousiaste medewerkers zijn dagelijks 

zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 

500.000 inwoners van Twente. Twente Milieu is een organisatie die 

in beweging is. We geloven dat een sterke organisatie gemaakt 

wordt door de mensen die er werken. 
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Op deze manier houden we onszelf scherp en blijven we onszelf verbeteren. 

In 2018 is een gecombineerde toetsing uitgevoerd van de verschillende systemen: 

 Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) 

 Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem (OHSAS 18001) 

 Milieumanagementsysteem (ISO 14001)

 VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)

 Informatiebeveiliging (ISO 27001)

Invoering AVG

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet -de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)- van kracht. Het doel van deze wet is de privacy van 

personen nog beter te beschermen en hen meer  rechten te geven rondom hun privacy. 

Onderdeel van de nieuwe privacywet is dat Twente Milieu een Functionaris 

Gegevensbescherming aanstelde. Daarnaast is door interne betrokkenen gewerkt aan het 

AVG-proof maken van systemen en er is aandacht geweest voor bewustwording intern. 

Op gebieden laten wij ons juridisch adviseren om de juiste maatregelen te nemen. We zien 

dat er in  de afvalbranche en bij gemeenten nog onduidelijkheden spelen, bijvoorbeeld 

wat betreft de registratie van afvalgedrag van inwoners. Wij volgen dit dossier 

nadrukkelijk en blijven op het gebied van de AVG alert. 

Cijfers

¹ Met een arbeidsovereenkomst bij Twente Milieu NV
² Fulltime equivalent (1,0 fte is een volledige werkweek)
³ Jaargemiddelde

2018 2017

Totaal aantal medewerkers 410 355

Aantal medewerkers TM ¹ 286 251

Aantal fte’s ² 271,44 240,08

Gemiddelde leeftijd ³ 48,26 47,8

Aantal deeltijders 50 40

Aantal vrouwen/aantal mannen 37/249 33/218

Ziekteverzuim (in procenten) ³ 6,88 5,6

Flexibele schil (in fte) ³ 87 58,6

Gedetacheerd via sw-bedrijven 37 45
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‘Je blik verruimen helpt om je  
verder te ontwikkelen’

P&O-adviseur Francine Brink was één van de deelnemers aan de Winterschool-bijeenkomst 

over effectief communiceren. Een waardevolle middag, zo blikt ze terug. Dat ze uit haar 

comfort-zone werd gehaald, maakte het leereffect alleen nog maar groter.

Aan het woord: Francine Brink, P&O-adviseur 

“Mijn persoonlijke visie op leren en ontwikkelen is dat investering in je medewerkers allereerst 

belangrijk is voor een goede wisselwerking. Als je goed bent voor je medewerkers, dan zijn je 

medewerkers goed voor jou. Daarnaast heb je elkaar ook gewoon nodig. Kennisdeling is 

belangrijk om dezelfde boodschap en visie uit te dragen, vanuit je eigen discipline. Door te 

verbinden en kennis te delen, ontstaat een gemeenschappelijk beeld.” 

Je blik verruimen 

De middag over effectief communiceren sloot daar helemaal bij aan. “Ik denk dat het belangrijk 

is om af en toe je blik te verruimen. Tijdens deze middag werd ik uit mijn comfortzone gehaald. 

Doordat we met een kleine groep waren, voelde het al snel vertrouwd. Zo’n vertrouwde 

omgeving is belangrijk als basis voor het leerproces. Daardoor is er ruimte voor open en eerlijke 

feedback. Zulke momenten zijn altijd waardevol en nodig.”

Vakinhoudelijk en persoonlijk

Het ontwikkelen van medewerkers is voor Twente Milieu een belangrijke pijler. Daarbij gaat het 

enerzijds om vakinhoudelijke ontwikkeling en anderzijds om de persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. Daarnaast biedt Twente Milieu studenten de gelegenheid kennis te maken met 

het bedrijf door stage- en afstudeerplekken. Ook zijn op diverse afdelingen trainees werkzaam 

en is er gedurende de winter- en zomermaanden een ontwikkelprogramma voor de 

managementlaag. 

In andere keukens kijken

Naast interne programma’s ziet Francine ook meerwaarde in zogenoemde ‘cross-over 

projecten’. Dat zijn uitwisselingsprojecten waarbij medewerkers van verschillende bedrijven 

tijdelijk van werkgever wisselen. “Medewerkers werken dan tijdelijk in een andere omgeving 

vanuit de veiligheid van het behoud van het contract bij het eigen bedrijf. Deze ‘uitstap’ kan 

ontzettend leerzaam zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Het helpt je werkzaamheden in een 

ander perspectief te plaatsen. Hoe wordt er ergens anders gewerkt? Wat kan ik daarvan leren 

en wat doen we al heel goed? Deze frisse blik helpt bedrijven en medewerkers om te werken 

aan duurzame inzetbaarheid, binnen en buiten de organisatie.”
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‘Altijd een eerlijke prijs’

Sinds 2007/2008 hanteren we bij Twente Milieu het kostprijsplus model voor onze tarifering. 

Dit houdt in dat we voor elk product of dienst een totale kostprijs berekenen, inclusief 

manuren, materiaal en materieel. Daar bovenop komt een plus, oftewel een opslag voor risico’s. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van dit model. Bert van der Veen, manager 

Financiën is nauw bij dit project betrokken en deelt zijn visie op deze wijze van tarifering. 

Bert: “In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen Twente Milieu. We hebben er diensten 

bijgekregen, op het gebied van gemeentelijk beleid verandert er veel, er komen nieuwe 

manieren van inzamelen bij. Dit vraagt van ons om snel te kunnen schakelen. Het systeem achter 

het huidige kostprijsplus model is erg complex. De berekening is niet altijd eenduidig. De ene 

keer verrekenen we op basis van uren, terwijl het een andere keer op basis van lediging gebeurt. 

Met het nieuwe kostprijsplus model blijven de principes hetzelfde, maar wordt het systeem 

erachter simpeler gemaakt. Op die manier wordt het dynamischer en kunnen we sneller schakelen 

als er bijvoorbeeld een beleidswijziging plaatsvindt, zoals Diftar of omgekeerd inzamelen.”

Samen met gemeenten  

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om op een juiste wijze onze costdrivers en 

doorbelastingsmethodieken te bepalen. Berekenen we op basis van voorcalculatie of op 

nacalculatie, en over welke financiële posten worden de kosten verdeeld? Dat zijn vragen die 

we onszelf hebben gesteld en waarvan de antwoorden de basis vormen voor het vernieuwde 

model. “Productprijzen veranderen niet. 10 miljoen bijvoorbeeld, blijft 10 miljoen. Maar we 

kijken wel hoe we die 10 miljoen verdelen over de posten”, aldus Bert. Ook onze aandeel- 

houdende gemeenten worden actief betrokken bij deze overwegingen. 

Transparant en eerlijk 

Volgens Bert is het kostprijsplus model een transparant model. Gemeenten betalen altijd  

een eerlijke prijs. “Dit model past bij een organisatie als Twente Milieu. We hebben geen 

commerciële doelen; we zijn geen prijsvechters.” Over het kostprijsplus model zegt Bert ook 

dat de kosten voor de gemeenten in theorie verschillend kunnen zijn. “De ene gemeente ligt nu 

eenmaal dichter bij Twence dan de andere. Dat betekent in theorie dat de tansportkosten voor 

de ene gemeente hoger zijn dan voor de andere. Samen met de gemeenten spreken we over 

hoe we hiermee omgaan. Daarover kunnen we zeggen dat de gemeenten solidair zijn met 

elkaar zijn, wat past bij onze visie op partnerschap”. 

Dynamisch model 

De visie van Bert op de toekomst is dat we met dit systeem steeds dynamischer worden. 

 “Ik denk dat we over vijf jaar sneller inzicht hebben in de gevolgen van beleidswijzingen op  

de kostprijs. Maar ook zijn we dan zakelijker en eenduidiger voor de gemeenten en is er meer 

sprake van uniformiteit.” 
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