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 Twitter tijdlijn | Januari

17 januari 12 
Diftar Hengelo 
@diftarhengelo

Voor wie het nog niet wist dat @gemeentehengelo vanaf 1 januari 
#diftar in heeft gevoerd. Het hangt aan de container!

12 januari 12

Twente Milieu 
@twentemilieu

Twente Milieu wint Lean and Green Award; 20% besparen op CO2 
uitstoot, zie http://www.twentemilieu.nl/nl/nieuws/actueel-nieuws/
twente-milieu-wint-lean-and-green-award 
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Wij hebben ons daarvoor laten inspireren door het 
mooie gedicht van Antoine de Saint-Exupery in zijn 
boek ‘De kleine prins’:

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen,
breng dan geen mensen bijeen 
om timmerhout te sjouwen
of te tekenen alleen
voorkom dat ze taken ontvangen
deel evenmin plannen mee
maar leer eerst de mensen verlangen
naar de eindeloze zee.
 
In dit jaarverslag blikken wij dus niet alleen terug op 
een bewogen jaar, waarin veel gebeurd is en wij soms 
snel moesten schakelen. Maar wij blikken ook voor-
uit naar onze droom die in 2030 uitkomt. Een wereld 
waarin afval niet meer bestaat, maar wij het alleen nog 
maar over grondstof of brandstof hebben. Een wereld 
waarin onze klanten het scheiden van afval normaal 
vinden en ze graag een afvalbrengpunt bezoeken, 
omdat men er warm en hoffelijk wordt ontvangen. 
Een wereld met mooie milieueilanden rondom winkel-
centra, waarin het afval aan de bron wordt gescheiden. 
Met elkaar dragen wij bij aan een schoon, gezond en 
fris Twents milieu, waarbij onze kinderen in 2030 blij 
zijn dat wij in 2012 al deze keuzes hebben gemaakt.

Het jaar 2012 was fi nancieel een goed jaar. Wij hadden 
een resultaat van 340.000 euro begroot, maar zijn 
met het werkelijke resultaat van 792.000 euro op een 
omzet van bijna 29 miljoen euro erg tevreden. Dit 
is mede veroorzaakt door diverse effi ciency-maat-
regelen, een stevige winter met veel ‘strooiuren’ en 
meer werk dan verwacht van onze aandeelhoudende 
gemeenten. Al met al zijn wij trots op de mensen die 
deze omzet en het resultaat wisten te realiseren. 

Als trotse directeur wens ik u veel leesplezier met onze 
terugblik.

Met vooruitziende blik, 

Albert van Winden,
Algemeen directeur 
Twente Milieu

In 2012 hebben wij onze droom bepaald: een afvalloze maatschappij in 2030. Al het afval 

wordt dan verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten of dient als brandstof voor duur-

zame energie. Om die droom uit te laten komen, draagt Twente Milieu graag dagelijks bij 

aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. 

Een terugblik begint met een vooruitblik 
naar 2030
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Samenstelling
Het aantal leden van de RvC is in 2012 uitgebreid met 
twee leden, waarmee het totaal komt op vijf leden. 
Naast de zittende leden, de heren W. Meulman (voor-
zitter), K. Pool en D. Schiphorst (herbenoemd), zijn 
twee nieuwe leden in de in 2011 vrijgegeven vacatures 
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AvA) benoemd, te weten mevrouw S. Ayranci en de 
heer W. van Leijsen. 

Bijeenkomsten
De RvC kwam in 2012 dertien keer bijeen, waarvan drie 
keer met de aandeelhouders in de AvA, twee keer met 
de Ondernemingsraad (OR) in het kader van het zoge-
naamde artikel 24 Overleg en acht keer in het  
kader van de toezichts- en adviesfunctie. Naast de  
jaarrekening 2011, die door de AvA werd goedgekeurd, 
bespreekt de RvC het Duurzaamheidsverslag en de 
Contourennota in het kader van de op te stellen begro-
ting voor 2013. Uitgangspunt voor de begroting  
is dat de tarieven niet stijgen en dat nieuwe ontwikke-
lingen zo veel mogelijk meegenomen worden. Nadien 
is tijdens de vaststelling van de begroting voor 2013 
door de AvA besloten een taakstellende bezuiniging 
van 275.000 euro op te nemen. Van de invulling wordt 
de AvA op de hoogte gehouden. 

Relatie met de directeur
De voorzitter van de RvC heeft elke maand bilateraal 
overleg met de directeur. Samen met hem worden 
aandeelhouders, zusterbedrijven, symposia en derge-
lijke bezocht. Er is een remuneratiecommissie inge-
steld die de directeur voor zijn werkzaamheden lovend 
heeft beoordeeld.

Meerjarenvisie
Ten aanzien van de strategische koers van Twente  
Milieu is afgesproken met de AvA dat een meerjaren-
visie wordt opgesteld met als belangrijk kader het 
Tweede Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2), de brief van 
voormalig staatssecretaris Joop Atsma en het resultaat 
van het voornemen van Twentse gemeenten, onder  
leiding van wethouder Janneke Oude Alink, om te  
komen tot een gemeenschappelijk afval- c.q. grond-
stoffenbeleid. Een thema dat ook aan de orde kwam 
tijdens het werkbezoek van Atsma aan Twente Milieu 
en een symposium onder verantwoordelijkheid van  
de Regio Twente.

Toekomstige koers
Onderwerpen die verder de aandacht van de RvC  
hebben gehad betreffen de nieuwbouw in Hengelo, 
het te voeren pr-beleid, het functioneren van de leden 
van de RvC op basis van de door de voorzitter gehouden 
interviews, een vervolg op de Governance Code en het 
jaarplan 2013. Ook is regelmatig stilgestaan bij de  
mogelijke participatie van de gemeente Borne in 
Twente Milieu. Inmiddels is daarvoor een gunning- 
procedure gestart. De AvA is bij de eventuele partici-
patie betrokken. In een tweedaagse conferentie heeft 
de RvC onder meer gesproken over de toekomstige 
koers van Twente Milieu in relatie tot de positie en rol 
van de aandeelhouders, alsmede de toedeling van aan-
dachtsgebieden aan de onderscheiden leden van de 
Raad. Ten slotte heeft de Raad kennisgemaakt met de 
Raad van Commissarissen van Twence. Een bedrijf dat 
– naast het verwerken van Nederlands brandbaar afval 
ook afval importeert vanuit het buitenland – een 
steeds belangrijkere rol op de energiemarkt lijkt te 
gaan innemen.

Allereerst wil de Raad van Commissarissen (RvC) zijn waardering uitspreken aan de 

medewerkers en medewerksters die onder bekwame leiding van de directeur van Twente 

Milieu een mooi en financieel gezond bedrijf hebben gemaakt. De slag die de organisatie 

sinds enkele jaren maakt om Twente Milieu te veranderen van een afvalinzamelingsbedrijf 

naar een bedrijf met als ideaalbeeld om grondstoffen te redden – en daar inmiddels 

behoorlijke vorderingen in heeft gemaakt – roept bewondering op. 

Verslag van de Raad van Commissarissen
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De heer W. Meulman (voorzitter)
Benoemd: 16 november 2011
Zittingstermijn tot: 16 november 2015 (eerste termijn) 
Profi el: geboren in 1946, oud-burgemeester van de 
gemeente Hardenberg, oud-burgemeester van de 
gemeente Den Ham en oud-wethouder van de 
gemeente Hilversum.
Nevenfuncties: bestuurslid van een stichting voor hulp 
aan mensen in fi nanciële noodsituaties, voorzitter 
van een stichting met als doel het bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek naar de relatie van 
voeding en kanker, voorzitter Vivax en bestuurslid van 
de stichting bijzondere leerstoel en onderwijsrecht, 
voorzitter van de raad van commissarissen van de 
Terminal Coevorden-Emmen-Hardenberg, adviseur 
vastgoedbedrijf.

De heer D. Schiphorst
Benoemd: 1 oktober 2008
Zittingstermijn tot en met: 2016 (tweede termijn)
Profi el: geboren in 1945, oud-algemeen directeur 
Cogas Energie
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen 
Vredehof, lid AB Waterschap Regge en Dinkel, 
voorzitter Bio-energiecluster Oost-Nederland, 
lid Raad van Toezicht Trombosedienst Almelo.

De Raad van Commissarissen is per ultimo 2012 als volgt samengesteld:

Profi el van de Raad van Commissarissen 
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De heer K. Pool 
Benoemd: 26 mei 2010 
Zittingstermijn tot: 26 mei 2014 (eerste termijn) 
Profiel: geboren in 1958, directeur-eigenaar van 
interim-management en consultancybureau 
‘Pool Management & Organisatie BV’. 
Nevenfuncties: voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Rabobank Noord Twente.

Mevrouw S. Ayranci
Benoemd: 1 april 2012
Zittingstermijn tot: 1 april 2016 (eerste termijn)
Profiel: geboren in 1972, districtsdirecteur 
Particulieren ABN AMRO Bank voor district Twente
Nevenfuncties: geen.

De heer W. van Leijsen
Benoemd: 9 november 2012 
Zittingstermijn tot: 9 november 2016 (eerste termijn) 
Profiel: geboren 1960, directeur Saver NV te 
Roosendaal, een overheidsgedomineerd 
afvalinzamel- en reinigingsbedrijf. 
Bestuurder “Stichting de Kringloper” 
Nevenfuncties: ledenraadslid Rabobank Roosendaal 
Woensdrecht, bestuurslid EVO regiobestuur 
Noord-Brabant, penningmeester stichting beheer 
bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid vereniging van 
eigenaren bedrijvenpark Borchwerf II, 
bestuurslid StartersCentrum Roosendaal.
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Kerncijfers

Almelo Enschede Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

aantal inwoners 72.757 72.599 158.048 157.838 80.939 80.747 35.599 35.573 22.673 22.664 32.176 32.176

aantal aansluitingen 31.755 31.630 67.750 67.500 36.940 36.940 14.650 14.360 9.000 8.939 13.516 13.516

in kilogram per inwoner

Restafval 238,1 249,1 230,23 235,4 168,8 231,7 212,5 210,8 206,9 219,5 218,7 211,1

grof restafval (grofvuil)* 6,5 31,1 34,6 39,7 15,05 35,4 37,7 44,2

gft-afval 95,5 97 74 73 77,3 99,2 111,5 113,7 124,7 126,9 106,4 110,7

grof tuinafval (snoeiafval)* 18,1 24,6 10,8 10,4 54,2 53,1 31,2 37,9

Afvalhout* 15,3 21,2 17,6 18 20,9 14,8 25 25,2

papier en karton* 46,6 48,9 42,8 43,5 66,26 64 61,2 64,9

Verpakkingsglas 16,6 16,7 15,5 15,5 23,3 20,6 26,1 25,9 21,9 22,4 24,4 25,3

kunststof verpakkingen 4,5 3,8 3,4 3,2 14,9 9,2 6,5 6,2 6 5,4 4,7 4,3

overige reststromen 17,1 20,5 14,9 15,6 20,8 19,4 47,7 53,1

Totaal 458,33 512,9 443,78 454,3 461,5 547,4 356,6 356,6 359,5 374,2 557 576,7

 * Twente Milieu zamelt in de gemeenten Hof van Twente en/of Losser deze afvalstromen niet in.

Ingenomen afvalstromen en grondstoffen uit huishoudens in 2012

Ontwikkeling van kerncijfers van Twente Milieu

2012 2011 2010 2009 2008

ingezamelde afval totaal x 1000 kg 202.600 222.643 220.774 214.800 221.537

aantal aansluitingen 173.611 172.885 172.930 171.923 170.964

aantal werknemers* fte 326 317 287 277 266

ziekteverzuim % fte 7,3 8,3 6,5 5,0 5,7

bruto marge x 1000 euro  25.463 24.467 24.912 23.482 21.955

bedrijfsresultaat x 1000 euro 1.082 1.049 1.995 2.605 2.100

netto resultaat x 1000 euro 792 701 1.630 2.123 1.503

balanstotaal x 1000 euro 23.079 22.947 22.893 22.626 20.450

eigen vermogen x 1000 euro  7.856 7.064 6.363 4.733 2.611

 *Inclusief uitzendkrachten & WSW
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Missie
Twente Milieu werkt met de zes aandeelhoudende  
gemeenten en inwoners aan een schoon, gezond en 
fris Twents Milieu. 

Schoon: wat schoon is, moet schoon blijven. Daarom 
vegen wij de straten en maken wij de pleinen na de 
(week)markten weer netjes schoon en halen wij huis-
houdelijk afval gescheiden op.
Gezond: het is hygiënisch, bovendien als wij het afval 
niet inzamelen ontstaan er ongezonde situaties. 
Fris: wij doen dit alles op een frisse manier, in frisse 
kleding, met frisse blik en met plezier.

Visie
Als partner van onze gemeenten willen wij op basis  
van betekenismaximalisatie een zichtbare meerwaarde 
bieden. Dit doen wij door: 
•	 	de	grondstoffen	verantwoord	in	te	zamelen	en	 

te laten verwerken;
•	 te	werken	aan	een	schone	leefomgeving;
•	 	constructief	bij	te	dragen	aan	het	gemeentelijk	 

afvalbeleid;
•	 met	plezier	een	prestatie	neerzetten;
•	 	gebruik	te	maken	van	een	adequaat	 

voertuigenpark;
•	 	het	milieubewustzijn	bij	burgers,	bedrijven	en	

scholen te bevorderen door middel van  
voorlichting en educatie.

De droom van Twente Milieu is een afvalloze samenleving. Daarin is afval niet waardeloos, 

maar een waardevolle grondstof. Onze vuilnismannen worden in de toekomst dan ook 

steeds meer grondstofmanagers. Wij vinden het echter ook belangrijk dat onze collega’s 

zich grondstofmanager voelen. Wij richten onze blik daarom ook meer en meer op de 

toekomst en willen iedereen leren wat de waarde van grondstoffen is. 

Van vuilnisman naar grondstofmanager

Profiel Twente Milieu
-   Totaaldienstverlener van afvalinzameling, 

beheer openbare ruimte (vegen, onkruid- 
bestrijding), rioleringsbeheer, materieel- 
beheer, calamiteiten-, gladheid- en 

 plaagdierbestrijding. 

-   Eigen wagenpark en beheer en exploitatie 
van zes afvalbrengpunten en twee KCA-
depots

100 procent overheids-
gedomineerd nv met  
aandeelhouders Enschede, 
Hengelo, Almelo,  
Hof van Twente, 
Losser, Oldenzaal;

Ruim 300 medewerkers, 
van wie 215 fte´s in  
vaste dienst;

34 mensen met een 
handicap of afstand tot 
de arbeidsmarkt (WWB)

Afvalinzameling: 172.000 
huisaansluitingen  
(67 procent van Twente)

Beheer openbare 
ruimte voor sommige 
gemeenten
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Strategie
Twente Milieu wil op een maatschappelijk verantwoor-
de wijze bijdragen aan een duurzame samenleving, 
waarbij de lineaire economie zo veel mogelijk plaats-
maakt voor een circulaire economie. Dit is noodzake-
lijk, omdat wij anders de natuurlijke grondstoffen in 
onze wereld uitputten. Recyclen, het hergebruiken van 
grondstoffen, is een belangrijke voorwaarde voor de 
circulaire economie. 
Onze strategie is om hier op een duurzame manier aan 
bij te dragen. Wij gooien echter in Twente nog steeds 
heel veel grondstoffen weg. Uit onderzoek blijkt dat 
75 procent van onze grijze container vol zit met grond-
stoffen. Onze droom is om dit apart in te zamelen 
en te laten recyclen. Twente Milieu gaat daarbij voor 
betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisa-
tie, een zo hoog mogelijk milieurendement behalen en 
een schone, gezonde en veilige leefomgeving creëren.

Twente Kwartier
Twente Milieu heeft zich ook met een 25-tal andere 
maatschappelijke organisaties verbonden aan het 
Twente Kwartier van FC Twente en van daaruit zijn 
projecten voortgekomen die bijdragen aan onze missie 
om voor een afvalloze samenleving te gaan. Onder an-
dere zijn hier de contacten gelegd met de stichtingen VCO 
en Consent. In 2013 wordt het educatieprogramma 
verder uitgewerkt en geïntroduceerd. Ook is in 2012 
Keep it Clean Day in Twente vormgegeven met 
woningcorporatie Domijn (Enschede) en Welbions 
(Hengelo) en zijn hier kaarten voor FC Twente als 
beloning aan gekoppeld. 

Vestigingen
Ons hoofdkantoor staat in Enschede. Op dezelfde 
locatie bevindt zich de centrale werkplaats. Onze twee 
andere vestigingen bevinden zich in Almelo en Hengelo. 
In Almelo is eveneens een werkplaats aanwezig. Wij 
exploiteren in de gemeente Enschede drie afvalbreng-
punten en in Hengelo, Almelo en Oldenzaal ieder één. 

Klanten
Onze dienstverlening is primair gericht op onze aan-
deelhoudende gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, 
Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Ook verrichten 
wij, op beperkte schaal, diensten voor andere overheden 
of overheidsgerelateerde en commerciële bedrijven. 
De in dat kader uitgevoerde dienstverlening moet 
altijd kosten- én milieueffectief zijn en de leefbaarheid 
bevorderen. In 2012 zijn wij bijvoorbeeld gestart met 
het gescheiden inzamelen van grondstoffen voor 51 
basisscholen van de stichtingen VCO en Consent. 
Het educatieve aspect hierin, het opstellen van een 
educatief programma voor komend schooljaar, en het 
inzamelen van papier en plastic naast restafval is hier-
in een pijler die perfect past bij de missie van Twente 
Milieu. 

Stakeholders
Onze stakeholders zijn onze aandeelhoudende ge-
meenten, Twentse niet-aandeelhoudende gemeenten, 
overheidsgerelateerde organisaties in de regio, Twence, 
Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, het mkb, 
leveranciers en bewoners. Wij houden onderweg veel 
contact met hen en blikken vooruit op basis van open-
heid en vertrouwen. Ook werken wij intensief samen 
met Circulus en Berkel Milieu, twee soortgelijke 
organisaties als Twente Milieu. Dit heeft effi ciency-
voordeel door gezamenlijke inkoop en het delen van 
kennis en kunde. Daarnaast bestaat er een gezamen-
lijke ICT-dienst (Cibas) die alle gegevens beheert voor 
containermanagement, afval- en milieupassen en diftar. 



12



Grondstoffen duurzaam inzamelen
De inzameling van diverse soorten grondstof uit huis-
houdens is onze grootste activiteit. De stromen gft, 
papier, glas, klein chemisch afval, plastic verpakkings-
materiaal, grof vuil en restafval zamelen wij gescheiden 
in. Op de afvalbrengpunten kan een groot aantal deel-
stromen ingeleverd worden. Daarnaast halen wij het 
afval op bij 51 basisscholen en bij diverse bedrijven en 
instellingen.

Beheer openbare ruimte
Het beheer van de openbare ruime (machinale straat-
reiniging, maaien, plaagdier-, onkruid-, gladheid- en 
calamiteitenbestrijding) voeren wij per gemeente op 
maat uit. Door een integrale aanpak voeren wij dit 
effi ciënt uit en Twente Milieu wordt hierin steeds meer 
de regievoerder tussen de verschillende instanties. 
Ook verlenen wij ondersteuning bij woninguitzettingen. 
Het reinigen, inspecteren, restaureren en onder-
houden van riolen en kolkenzuigen, zijn ook diensten 
die wij uitvoeren.

Adviesdiensten
Twente Milieu wordt naast adviezen op het gebied van 
afvalinzameling ook steeds meer door gemeenten en 
andere partijen benaderd voor adviezen op het terrein 
van beleid en communicatie omtrent het behalen van 
de milieu- en marketingdoelstellingen. De invoering 
van diftar in 2012 in de gemeente Hengelo is hiervan 
een goed voorbeeld. In 2012 is bovendien een start 
gemaakt met de communicatie van het Afvalbeleid 
“Zeg ook JA tegen afval scheiden”. Ook heeft Twente 
Milieu in 2012 advies gegeven aan de gemeente 
Ameland op het gebied van afvalinzameling en duur-
zaamheid. Ondersteuning – of ontzorging – van onze 
aandeelhoudende gemeenten bij communicatie aan 
bewoners, beleidsontwikkeling en evaluatie staan 
centraal in onze adviesdienstverlening. Het bundelen 
van alle kennis in een Twents netwerk (zoals de 
Duurzame Twentse Evenementen) is een belangrijk 
streven van Twente Milieu.

Kernactiviteiten 
Twente Milieu

 Twitter tijdlijn | Februari

2 februari 12
Ruud Steltenpool 
@steltenpower

@twentemilieu Dit hoort niet in de groene bak, maar op je bord! Voor 
afval scheiden komt bestemmen en evt. herbestemmen

2 februari 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

@steltenpower eens! Afvalpreventie is beter! Zie ook de weggooitest 
en tips om voedselverspilling te voorkomen op www twentemilieu.nl.

12 februari 12

Twente Milieu 
@twentemilieu

Twente Milieu verwelkomt zo staatssecretaris @atsma, 
vertegenwoordigers provincie Overijssel en gemeentebestuurders, 
thema: afval in Twente! 

13 februari 12
Myra Koomen 
@myrakoomen

Prima debat met staatssecretaris @atsma bij @twentemilieu over 
inzamelen, scheiden en verwerken #afval

19 februari 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu

Vanmorgen gestrooid, nu weer volop bezig om de wegen in #Almelo, 
#Hengelo, #Enschede begaanbaar en veilig te houden #gladheid 
#strooien

27 februari 12 
Daphne Dijkerman 
@DaphneDijkerman 

@twentemilieu Komt er dit jaar ook weer een compost actie voor 
inwoners van Hengelo? #dtv

29 februari 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu

@DaphneDijkerman ja, ook dit jaar een dank je wel ism #gemHengelo 
en #twence voor scheiden van gft. Houd onze website en krant in de 
gaten.

13
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ISO 9001:2008 certifi caat
Twente Milieu heeft haar kwaliteitssysteem conform 
ISO 9001 gecertifi ceerd om de kwaliteit van haar dien-
sten te borgen. De jaarlijkse controle door de onafhan-
kelijke kennisorganisatie Dekra verliep in 2012 succes-
vol. Ons bedrijfsmanagementsysteem voldoet daarmee 
aan de norm.

ISO 14001:2004 certifi caat
Het door Twente Milieu opgezette en geïmplemen-
teerde milieumanagementsysteem ontving in mei 
2012 het ISO 14001-certifi caat. Hiermee tonen wij aan 
dat Twente Milieu de milieuprestaties continu wil 
verbeteren en milieuverontreiniging wil voorkomen 
door het treffen van maatregelen. Een in 2012 opgeleid 
intern auditteam controleert minimaal eens per jaar of 
procedures worden nageleefd. Daarnaast checkt het 
team of wij voldoen aan wet- en regelgeving. Het 
milieumanagementsysteem is geïntegreerd in het 
KAM-managementsysteem.

VCA**:2008/5,1-certifi caat
De veiligheid en de arbeidsomstandigheden staan 
centraal binnen Twente Milieu. Om dit te borgen 
gebruiken wij sinds 2006 de checklist VCA**. In 2012 
voldeden wij wederom aan de eisen van VCA**. 

Onderzoek VCA-systeem
De KAM-coördinator van Twente Milieu heeft in samen-
werking met een afstudeerstudent van Saxion de 
effectiviteit van het VCA-systeem binnen de organisatie 
onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een advies waarin 
staat waarom een arbomanagementsysteem, conform 
de internationale norm Ohsas 18001, effectiever is dan 
het huidige VCA**-systeem. De directie van Twente 
Milieu heeft naar aanleiding hiervan besloten dat de 
onderneming per maart 2014 voor het Ohsas 18001-
certifi caat gaat. De afdeling Rioleringsservices behoudt 
haar certifi caat VCA**.  

RI&E
Twente Milieu heeft in 2012 zoals wettelijk verplicht 
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 
Deze is aangevuld met een RI&E voor het proces 
parkeerbeheer. Daaruit werden de risico’s van het 
parkeerbeheer inzichtelijk gemaakt, zoals: agressie en 
geweld, aanrijdgevaar, luchtkwaliteit parkeergarage en 
prik- en snijincidenten. Twente Milieu heeft naar aan-
leiding daarvan nieuw beleid geschreven. 

Om grote stappen richting de eindbestemming te kunnen maken, zijn veiligheid en 

kwaliteit essentiële voorwaarden. Alleen door deze continu te monitoren en te verbeteren, 

kunnen we de kwaliteit en de veiligheid voor de klant en de eigen medewerker garanderen. 

Zonder veiligheid geen voortgang
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Interne duurzaamheid
Intern voeren wij duurzaamheid door op alle aspecten 
van de bedrijfsvoering. In 2012 hebben wij ten opzichte 
van vorig jaar iets meer gas gebruikt door lagere 
temperaturen. Het gasgebruik is echter nog wel lager 
dan in 2010. Het elektriciteitsgebruik komt wel fors la-
ger uit door onder andere vervanging van de klassieke 
TL-verlichting door hoogfrequent TL5-verlichting (de 
meest energiezuinige TL-verlichting), in onder meer 
stallingen, werkplaatsen en gangen.

Afvalscheiding
Naast het gescheiden inzamelen van afval in onze 
gemeenten, scheiden wij uiteraard ook op de eigen 
werkvloer ons afval. Zo worden kunststof verpakkingen 
en papier apart gehouden, maar ook klein chemisch 
afval. Tevens houden wij de vetten in de keuken apart. 
Tijdens onder andere locatiebijeenkomsten wordt de 
nadruk gelegd op het belang van afvalscheiding op de 
werkvloer.  

Lean and Green 
Ons doel is binnen vijf jaar 20 procent op de CO2-
uitstoot te besparen. Om dit streven te behalen, worden 
onder andere de chauffeurs getraind, de logistieke 
processen verbeterd en technische aanpassingen aan 
het materieel gedaan. Dankzij de uitdaging die wij aan-
gaan, kende Connekt – uitvoerder van het programma 
Duurzame Logistiek namens het Ministerie van Infra-

structuur & Milieu – begin 2012 de Lean and Green 
Award toe aan Twente Milieu. Met de Award laten wij 
zien toonaangevend te zijn in het terugdringen van de 
CO2-uitstoot. Daardoor behoort Twente Milieu tot de 
top 250 in Nederland in de duurzame logistiek.

Milieu-inspectie
In 2012 zijn op de verschillende locaties van Twente 
Milieu controles uitgevoerd op grond van de Milieu-
wetgeving met betrekking tot de afvoer en opvang van 
oliën, benzine, vetten en slib. Deze controles worden 
uitgevoerd door het bevoegd gezag: het Waterschap 
Regge en Dinkel. Er is geconstateerd dat de betreffende 
opvangputten volledig aan de eisen voldoen.
Tevens is door de provincie Overijssel een controle bij 
het KGA-depot (Klein Gevaarlijk Afval) in Enschede uit-
gevoerd op grond van de Milieuwetgeving. Hieruit is 
één actiepunt naar voren gekomen met betrekking 
tot de WBDBO (Weerstand tegen Branddoorslag en 
Brandoverslag) van een van de kluizen. Hierop is direct 
actie ondernomen. De situatie is binnen de gestelde 
termijn goedgekeurd en afgehandeld.

Twente Milieu zet fors in op duurzaamheid. Zowel binnen als buiten de organisatie streven 

wij er naar zo min mogelijk energie te gebruiken, de CO2-uitstoot te verminderen en zo veel 

mogelijk afval te scheiden. 

Duurzaamheid in sneltreinvaart

Milieu-indicatoren eenheid 2012 2011 2010

Watergebruik m3 9650 9.430 9.165

Elektriciteitsgebruik kWh 631.682 725.853 710.500

Gasgebruik m3 132.680 103.963 156.808

Afgevoerd restafval kg 5.800 6.560 7.570

Afgevoerd gescheiden afval kg 8.100 7.260 6.200



Koersen door middel van 
communicatie
Communicatie is de boodschap op een zo opvallend  
en effectief mogelijke manier naar buiten brengen. 
Opvallen tussen de duizenden prikkels die mensen per 
dag ontvangen. Daarnaast is communiceren ook de 
kracht van de herhaling en van de samenhang. Twente 
Milieu probeert via verschillende middelen de bood-
schap te bekrachtigen. De communicatieafdeling  
van Twente Milieu wordt steeds vaker gevraagd om  
projecten voor aandeelhoudende gemeenten te bege-
leiden, zoals de invoering van diftar in Hengelo, de  
proef omgekeerd inzamelen in Almelo of de invoering  
van de papiercontainer in Enschede. 
Voor bijna alle gemeenten samen startten wij in 2012 
een communicatiecampagne om de inzameling van 
kunststof verpakkingsmateriaal te bevorderen door  
op weekmarkten fleece sjaals uit te delen. Daarnaast 
voerden wij het afgelopen jaar de reguliere communi-
catie rondom de compost- en takkenactie en ge- 
wijzigde inzameldagen vanwege feestdagen. Ook  
verzorgde Twente Milieu in samenwerking met de  
gemeenten de woordvoering naar de media voor  
diverse projecten. Voor 2013 ligt de focus op een  
gemeenschappelijk educatietraject. 

Kleurig scheiden met Twente Milieu
Twente Milieu geeft afval een kleur en hanteert Kleurig 
scheiden op diverse communicatiemiddelen, zoals de 
(digitale) afvalkalenders, de borden op de afvalbreng-
punten en -eilanden, op de Twente Milieu App en op 
de website. Ook op onze vrachtwagens is sinds 2012 de 

pijl met de veertien kleuren van de regenboog te zien. 
De kleuren in combinatie met de landelijk gebruikte 
symbolen voor afval, benadrukken het nut van scheiden. 
Daardoor hopen wij dat mensen bewuster met afval om-
gaan. De herkenbaarheid van kleuren, iconen en tekst 
zijn eveneens belangrijk om eenduidige communicatie 
naar de inwoners te bevorderen. 

Communicatie is een belangrijk instrument om inwoners te verwonderen en te bereiken. 

De boodschap moet motiveren om het afval te scheiden en bij te dragen aan een duurzame 

leefomgeving. Belangrijk is dat communicatie één boodschap uitdraagt en van een duide-

lijke afzender komt. Als het om uitvoering gaat is Twente Milieu de belangrijkste afzender, 

samen met de gemeenten waarvoor deze wordt ingezet.

Communiceren met open blik
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Mediakanalen
Communicatie is niet meer alleen eenrichtingsverkeer 
vanuit Twente Milieu. Communicatie is ook steeds 
meer het in dialoog gaan met de klant. Daarom heeft 
Twente Milieu in 2012 haar mediakanalen geoptimali-
seerd om de bereikbaarheid en service naar de burger 
te vergroten. 

Website
Op www.twentemilieu.nl kunnen burgers informa-
tie vinden op het gebied van afval en duurzaamheid. 
De site geeft gerichte informatie per adres. Door het 
invullen van een postcodecomponent krijgt men de 
informatie die voor hem of haar interessant is. De site 
werd in 2012 meerdere malen aangepast, met name de 
nieuwscomponent is uitgebreid. De site wordt meer en 
meer afgestemd op de vraag van de burgers en meer 
ontvangergericht in plaats van zendergericht. Alle 
informatie, zoals openingstijden van de afvalbreng-
punten en saldo van de milieupas, staat er uiteraard 
op. De site biedt ook meer en meer achtergrond-
informatie over het doel van afval scheiden. De 
contactformulieren op de website zijn in totaal 11.708 
keer ingevuld, waarvan 4000 aanvragen waren voor 
plastic zakken. Zoals in voorgaande jaren wordt de site 
met name rond de feestdagen vaak bezocht voor het 
zoeken naar alternatieve inzameldata. 

Twente Milieu App
De Twente Milieu App is tot en met 31 december 2012 
6277 keer gedownload door Apple-gebruikers en 5561 
keer door Android-gebruikers. Eind 2012 is een nieuwe 
applicatie ontwikkeld, hierover is meer te lezen op 
pagina 23.

Servicenummer
Het servicenummer (0900 - 85 20 111) van Twente 
Milieu is in 2012 bijna 73.000 maal gebeld. Daaruit 
volgden ruim 59.574 werkopdrachten en container-
distributies. De gemiddelde wachttijd was één minuut.

 Twitter tijdlijn | Maart

31 maart 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu

De kleurige afvaleilanden van @TwenteMilieu op 
#duurzamewarenmarkt @Gem_Enschede zijn offi cieel in gebruik! 

19 maart 12 
Twente Milieu
@twentemilieu

Gratis compost voor Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en 
Oldenzaal. Dank voor scheiden van gft- en groenafval, 
http://bit.ly/xZvoSY

21 maart 12
Frits Rorink 
@fritsrorink

Vanmiddag een inspirerende discussie over de strategie en ambitie van 
Twente Milieu. Als aandeelhouder heb je hier iets van te vinden.....

29 maart 12
Mandy Wolthuis 
@mandywolthuis 

Presentje bezoekers #twentseafvalestafette #tae2012 staat al klaar! 
@TwenteMilieu @Twence

29 maart 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Mythe: diftar geeft veel zwerfafval en illegale stort. Henk Knip vertelt 
over positieve ervaringen #diftar bij #twentseafvalestafette
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Social media
Facebook en Twitter zijn in 2012 voor Twente Milieu 
belangrijke social media-middelen geworden. Zo be-
reiken wij via Twitter naast onze 1400 volgers met 
een paar retweets gemiddeld 100.000 burgers. Ook 
Facebook wordt belangrijker, omdat wij naast de  
standaardinformatie ook onze (duurzame) sponsor-
evenementen en communicatieacties van gemeenten 
kunnen plaatsen. Social media omvatten het komende 
jaar een belangrijke functie bij onze Front Office en 
gaan steeds meer als middel fungeren voor interactie 
met burgers. Wij zijn er dan ook trots op dat wij veel 
complimenten ontvangen over onze bereikbaarheid en 
interactiviteit. 

Herwinnen
In 2012 is in verband met de digitalisering van informatie 
het vakinhoudelijke relatieblad Herwinnen gestopt.  
Inhoudelijke informatie is op de website van Twente 
Milieu te vinden.

Sponsor- en relatieactiviteiten
In 2012 is het sponsor- en relatiebeleid verder aan- 
gescherpt. Zo heeft het de voorkeur te kiezen voor  
activiteiten die in natura gesponsord kunnen worden. 
Daarnaast dient iedere activiteit verband te houden 
met een schoon, gezond en fris Twents milieu en bij 
voorkeur plaats te vinden in een aandeelhoudende  
gemeente. 

Sponsoring vindt met name plaats ‘in natura’ door het 
plaatsen, ledigen en ophalen van de kleurige afval-
eilanden. Dit is functioneel, daarnaast maken mensen 
op deze manier ook tijdens evenementen kennis met het 
fenomeen Kleurig Scheiden. 
Serious Request vond in 2012 in Enschede plaats en 
was een goed voorbeeld van sponsoring en goede 
zichtbaarheid. Langs de route van het evenement 
stonden vijftien afvaleilanden van Twente Milieu. 
Ook is er een inzameling gehouden van kleine elektri-
sche apparaten. De opbrengst daarvan en die van het  
plastic en gescheiden papier, werd gedoneerd aan  
Serious Request. Er is een cheque van 1500 euro  
overhandigd aan 3FM Serious Request. 

Regionale discussie
Twente Milieu is graag penvoerder in de regionale  
discussie over afval en wil hierin zo veel mogelijk  
faciliteren. Daarom zijn er ook in 2012 weer verschil-
lende evenementen, bedrijfsbezoeken en werkgroepen 
samengebracht om de discussie en samenwerking op 
gang te helpen. De weg naar een afvalloze maatschap-
pij in 2030 is een weg die wij samen moeten afleggen. 
Daarnaast bepaalt de discussie in belangrijke mate  
de richting van het duurzaamheidsbeleid over afval,  
recycling, duurzame energie en secundaire grondstoffen. 



Twentse Afvalestafette 
In mei 2012 vond de tweede Twentse Afvalestafette 
van Twence, Saxion en Twente Milieu in de Creatieve 
Fabriek in Hengelo plaats. Daarin stond de Ladder van 
Lansink, model voor de verwerking van afval, centraal. 
De deelnemers van het debat waren afkomstig van 
overheden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en onder-
wijs- en kennisinstellingen. In 2013 wordt de afval-
estafette wederom georganiseerd.

Bedrijfsbezoeken
Om het bedrijfsleven meer en meer kennis te laten 
maken met Twente Milieu organiseren wij bedrijfs-
bezoeken en sponsoravonden voor relaties en organi-
saties uit de regio waarbij wij graag vertellen over onze 
droom van een afvalloze maatschappij. Daarnaast laten 
wij ook onze werkzaamheden zien. 

NVRD-congres Schoongewoon
Twente Milieu heeft in mei 2012 het jaarlijkse NVRD-
congres georganiseerd in samenwerking met Rova uit 
Zwolle. Het congres bij Mooirivier in Dalfsen bood volop 
interactie met de deelnemers door de site en social 
media vooraf, en een scala aan boeiende sprekers.

Landelijke Werkgroep 
Afvalcommunicatie
Twente Milieu heeft als voorzitter zitting in de Lande-
lijke Werkgroep Afvalcommunicatie (LAC) van de branche-
organisatie NVRD. Samen met de leden van het LAC 
zoeken wij constructief naar een gemeenschappelijke 
noemer waaronder de partijen die communiceren over 
afvalinzameling en recycling kunnen opereren. Voor 
effectieve gedragsverandering is immers focus in de 
communicatie nodig. Ook voor onze gemeenten zetten 
wij hier stevig op in. Door kennis, kunde en budgetten 
te koppelen, ontstaat meer slagkracht.

 Twitter tijdlijn | April

23 april 12
Artin Advertising 
@artin_since1977 

Duurzame afvaleilanden van #TwenteMilieu zorgden er tijdens de 
#EnschedeMarathon voor dat ‘t geen rommeltje werd.

1 april 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu

Eieren gadderen met de PV van Twente Milieu! Goed georganiseerd! 
Was gezellig! 

27 april 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Elektrische apparaten over na rommelmarkt #Koninginnedag? Lever in 
en win! Gemeenten en Twente Milieu steunen #Wecycle http://bit.ly/
JEJP4S
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Sponsor het NVRD Jaarcongres 2012

Exposure op 3 beleidsvelden: afval, beheer 
openbare ruimte en duurzame energie

Op 23, 24 en 25 mei zijn ROVA en Twente Milieu 

gastheer van het NVRD Jaarcongres. 

De jaarlijkse bijeenkomst van de belangrijkste 

partijen in de afvalbranche vindt dit jaar onder 

de titel ‘Schoongewoon’ plaats in Dalfsen. 

In de prachtige congreslocatie ‘Mooirivier.’

Wat is Schoongewoon?
Schoongewoon is een congres vol interactie en informatie. 
Met aansprekende onderwerpen die ertoe doen. En bijzondere 
sprekers die scherp neerzetten waar het de komende 
5 - 10 jaar echt om gaat op het gebied van duurzame energie, 
afvalbeheer en beheer openbare ruimte.
 
Inzet van sociale media
Het congres zet naast de traditionele communicatie 
uitingen ook sterk in op sociale media: de website 
www.schoon-gewoon.nl is al compleet online, er wordt 
volop getwitterd (veel NVRD volgers!), maar ook Facebook 
en Linkedin spelen een belangrijke rol bij het bereiken en 
betrekken van de bezoekers van dit congres. Voor sponsoren 
biedt dit ook volop mogelijkheden!
 
Wie bezoeken het congres?
De beurs zal bezocht worden door inkopers, managers en 
directieleden van gemeenten en afval- en aanverwante 
bedrijven, consultants maar ook aannemers. Ook decision 
makers op het terrein van duurzame energie en beheer 
openbare ruimte maken hun opwachting. Allemaal beslissers 
op het gebied van beleid en investeringen. Kortom, een 
unieke kans om u op dit congres te presenteren!

Samen gaan voor een duurzame leefomgeving. Dat is de 
werktitel van Schoongewoon. Het congres is een prima 
gelegenheid om uw bedrijf/instelling onder de aandacht te 
brengen van de bezoekers. brengen van de bezoekers. 

NVRD congres 2012 
23, 24 en 25 mei 2012 Dalfsen

www.schoon-gewoon.nl

SCHOONGEWOON SPONSORWERVING A4.indd   1 23-12-2011   14:55:07
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In 2012 hebben wij de volgende aanpassingen gedaan:
•	 	Door	het	in	gebruik	nemen	van	het	software-

systeem ‘Dynamisch inzamelen van ondergrondse 
containers’ hebben wij een logistieke besparing 
gerealiseerd van meer dan 20 procent.

•	 	Twente	Milieu	heeft	de	opdracht	gekregen	om	alle	
inzamelvoertuigen uit te rusten met boardcomputers. 
Daarmee kunnen processen beter worden gestuurd. 
Hoofddoel is dat chauffeurs zuiniger gaan rijden, 
waardoor minder brandstof wordt gebruikt en wij 
dus minder CO2 uitstoten. 

•	 	Wij	zijn	begonnen	met	het	vernieuwen	van	de	
serverparkomgeving. Door het vernieuwen wordt 
de dienstverlening steeds beter en houden wij de 
technische ontwikkelingen, zoals de app, pasjes-
systemen en dynamische inzameling ondergrondse 
containers goed bij.

App 2.0
In 2012 hebben wij tevens een start 
gemaakt met de doorontwikkeling 
van de Twente Milieu App 2.0:
• verbeterde vormgeving;
• eenvoudiger navigeren;
• gebruiksvriendelijker;
• herinneringen worden niet meer in de telefoon 
 agenda opgeslagen, maar vanuit de app gepusht;
• meer informatie over “afval = grondstof”. 

Door ICT-ontwikkelingen door te voeren, 

kan Twente Milieu kostenbesparend en 

duurzamer werken. Daarnaast houden wij 

de dienstverlening zo op een hoog niveau. 

Duurzaam op weg 
met ICT

 Twitter tijdlijn | Mei

5 mei 12
KAMTwenteMilieu 
@KAMTwenteMilieu 

Gisteren hebben wij het ISO14001 certifi caat ontvangen. #TwenteMilieu 
heeft nu een gecertifi ceerd milieumanagementsysteem!

9 mei 12 
Bas Assink 
@assinkbas 

Vanochtend als belader bij 300 huishoudens in 053 het GFT opgehaald 
met de achterlader #inwerken #kennismaking #twentemilieu #mooiwerk

14 mei 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Eerste uitzet papiercontainer in Beringstraat in Enschede door 
@hansvanagteren en @TwenteMilieu in @Gem_Enschede

21 mei 12
Schoon Gewoon 
@Schoon_Gewoon 

‘t belooft een inspirerende dag te worden de 24e a.s. #schoongewoon, 
http://www.schoon-gewoon.nl/nl/programma/dag-2-24-mei
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Werkplaatsen
Onze werkplaatsen zijn gevestigd in Almelo en Enschede. 
Eigen vakmensen voeren er onderhoud uit en doen 
reparaties en revisies van allerlei soorten voertuigen 
en machines. De monteurs verrichten VCA-veiligheids-
keuringen aan materieel en machines, de werkplaatsen 
zijn APK-, STEK- en VCA-gecertifi ceerd. 
Tevens zijn we BOVAG ABA lid (onafhankelijke garage-
bedrijven) en is het materieelbeheer CUVM–gecertifi -
ceerd. De werkplaats Enschede is op werkdagen geopend 
van 7.30 tot 23.00 uur, de monteurs werken in twee 
ploegendiensten. 
In 2012 is de laatste fase van de reorganisatie door-
gevoerd. Deze reorganisatie is in 2010 gestart op 
basis van aanbevelingen van een extern gehouden 
onderzoek. De werkplaatsorganisatie is hierdoor een 
zelfstandige eenheid geworden, waarbij de nadruk 
is gelegd op de verbetering van de service, kennis-
opbouw en effi ciëntie om uiteindelijk de beschikbaar-
heid van het materieel te vergroten. 

Afdeling materieelbeheer
Door de fysieke scheiding van de werkplaatsen en de 
afdeling materieelbeheer kan deze afdeling zich in de 
toekomst volledig concentreren op het beheren van 
het materieel, de inkoop en de implementatie van 
functionele verbeteringen. Om het wagenpark optimaal 
te kunnen beheren is de juiste managementinformatie 
nodig. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het centraal 
genereren van kosten- en gebruiksinformatie. Mede door 
de start met de inbouw van het voertuigvolgsysteem 
zijn veel gebruiksdata beschikbaar gekomen, waardoor 
het makkelijker is geworden om op afwijkingen te sturen.

Materieelbeheer extern
Door de overname van de winterdienst van de gemeente 
Hof van Twente is het beschikbare winterdienstmate-
rieel getaxeerd en overgenomen. 
Voor de afdeling Onderhoud Enschede van de gemeente 
Enschede is bemiddeld in de investeringen in materieel.
Hiervoor is aangeschaft:
•	 	5	kleine	open	vrachtwagens	IVECO	met	

kraan op aardgas;
•	 5	elektrische	bestelwagens.
Verder bemiddelen we in de aanschaf van verschil-
lende tuin- en parkmachines en materieel ten 
behoeve van onderhoud en beheer openbare ruimte.

Ontwikkelingen 
Sinds 2012 is de afvalmarkt enorm in beweging. Er 
worden steeds meer stromen gescheiden. Dit heeft 
ook zijn invloed op het materieel en de materieel-
keuze. In 2012 zijn er drie nieuwe zijladers aangeschaft 
die volgens de laatste technieken in staat zijn meerdere 
afvalstromen in te zamelen en al dan niet te persen. 
De nieuwe generatie inzamelmaterieel moet toegerust 
zijn om minimaal de komende acht tot tien jaar de 
gesorteerde afvalstromen in te kunnen zamelen zonder 
technische ingrepen of aanpassingen.

Onze afdeling materieelbeheer zorgt er op een duurzame wijze voor dat de wagens van 

Twente Milieu hun werk goed kunnen doen. Het materieel is volledig in eigen beheer en 

wordt op een kwalitatief hoogwaardige wijze onderhouden en gerepareerd. Een enorme 

toegevoegde waarde voor het bedrijf. Daarnaast maken verschillende gemeenten en 

bedrijven gebruik van onze afdeling materieelbeheer. 

Materieel op doorreis
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Aanschaf materieel 2012
In 2012 zijn de volgende voertuigen aangeschaft:
•	 2	containerafzetwagens	Euro	5	EEV;
•	 	1	aanhanger	ten	behoeve	van	de	afzet	containers	

afvalbrengpunten;
•	 	1	camera-inspectievoertuig	ten	behoeve	van	 

Rioleringservices met Euro 5-motor;
•	 	3	zijladers	DAF/Terberg	ten	behoeve	van	mini-

containers Euro5 EEV in combinatie met aardgas-
inspuiting;

•	 	3	veegmachines	Bucher	Citycat	5050	straat- 
reiniging;

•	 2	kooimaaiers	John	Deere;		
•	 1	cirkelmaaier	John	Deere;
•	 	1	bestelwagen	pick-up	voor	diverse	 

werkzaamheden;
•	 	1	bestelwagen	VAN	op	aardgas	voor	de	afdeling	

Informatie & Automatisering;
•	 2	fietspadstrooieraanhangers	en	een	sneeuwploeg.

Onderzoek ombouw
In 2012 is er samen met een leverancier onderzoek  
verricht naar de ombouw van een bestelwagen met 
brandstof- naar een elektrische aandrijving. Daaruit 
bleek dat het technisch mogelijk is: de ombouw gaat in 
2013 van start.

Instructie chauffeurs
In 2012 zijn de schades en klachten van de afgelopen 
drie jaar geanalyseerd en is een instructie opgezet om 
het rijgedrag te optimaliseren en zo veel mogelijk 
schades te voorkomen. De twee instructeurs van 
Twente Milieu hebben vier verschillende instructies 
gegeven aan alle chauffeurs gebruikmakend van een 
theoretisch en een praktijkgedeelte:
- instellen van de chauffeursstoel;
- instellen zichtsystemen, spiegels en camera’s;
-  instellen en gebruik luchtvering en retarder  

(hydraulische rem);
-  gebruik en interpretatie instructieboeken  

materieel.
De instructies kunnen tevens worden toegevoegd aan 
de VCA-toolboxen.

Materieelcommissie
In 2011 is een Materieelcommissie geformeerd met als 
doel op het gebied van inkoop, materieel en wagenpark-
beheer meer informatie te krijgen van de gebruikers 
van het materieel om de functionaliteit van de ver-
schillende voertuigen te verhogen. Tevens vormt  
de commissie een klankbord voor de chauffeurs. De  
materieelcommissie kwam in 2012 vier keer bij elkaar 
en hield zich bezig met de uitvoering van de ver- 
schillende voertuigtypes en de functionele systemen. 
De commissie heeft een lijst samengesteld van de 
meest noodzakelijke opties op het gebied van veilig-
heid, arbovoorzieningen en gebruiksgemak. De lijst 
krijgt jaarlijks een update en wordt tevens als basis bij 
de aanschaf van materieel gebruikt.
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Brandstof
Een deel van het wagenpark, met name de bestelwagens, 
is uitgevoerd met een aardgasmotor. De beschikbaar-
heid van aardgas in de regio is nog steeds beperkt en 
zal ook in de nabije toekomst niet toenemen. Voor het 
omzetten van zwaar materieel op aardgas zijn in de 
regio meer tappunten met een hoge vulcapaciteit 
nodig. Ook moeten de tankstations de mogelijkheid 
hebben om biogas te tanken. Om deze redenen wordt 
voorlopig geen zwaar materieel uitgerust met aardgas-
motoren.

 Twitter tijdlijn | Mei

25 mei 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu

@TwenteMilieu overhandigt met wethouder Yuri Librand cheque aan 
IVN (natuur en milieu educatie) Oldenzaal.

24 mei 12 
Albert van Winden 
@AlbertvanWinden 

Statiegeld afschaffen? Dan gaat 36% niet meer fl essen apart houden 
maar komt in grijs! M de hond op #Schoongewoon

31 mei 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Versier de straten (doel)bewust oranje. Hang versieringen langs de weg 
of op een min. hoogte van 4,5 meter, zie: http://www.twentemilieu.nl/
nl/nieuws/actueel-nieuws/persbericht-versier-uw-straat-doelbewust-
oranje Dank!
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Gewonnen aanbesteding 
gemeente Borne
Twente Milieu heeft in 2012 gesprekken gevoerd met 
de gemeente Borne, omdat deze gemeente gekozen 
heeft om regiegemeente te worden. De gesprekken 
hebben geresulteerd in het ondertekenen van een 
intentieovereenkomst die de mogelijkheid biedt om 
onderzoek te doen naar een aandeelhouderschap 
van de gemeente Borne bij Twente Milieu. Borne wil 
graag de gehele buitendienst (Reiniging, Groen, Civiel) 
onderbrengen bij Twente Milieu. Deze overname zal 
bij een goede verkenning van de risico’s in de loop van 
2013 een feit zijn. Hiermee breidt Twente Milieu haar 
ambitie een bredere rol te gaan spelen op het terrein 
van het beheer openbare ruimte steeds verder uit. 
Met deze stap kan zij nog meer invulling geven aan 
haar missie gemeenten te ontzorgen in het kader van 
haar streven naar betekenismaximalisatie.

Soweco-medewerkers gedetacheerd 
bij Twente Milieu
Medewerkers van de sociale werkvoorziening Soweco 
zijn per 1 mei gedetacheerd bij Twente Milieu. Vanaf 
1 mei heeft Twente Milieu de opdracht ontvangen van 
de gemeente Almelo om in samenwerking met Soweco 
de reinigings- en schoonmaakactiviteiten voor de 
gemeente uit te voeren. De werkzaamheden bestaan 
uit het legen van prullenbakken, het vormen van Clean 
Teams, handmatig vegen, handmatig onkruid bestrijden, 
machinaal onkruid bestrijden en machinaal vegen. 

Twente Mobiel
Twente Milieu heeft in 2012 het convenant Twente 
Mobiel ondertekend. Dit past in ons streven om een 
substantiële bijdrage te leveren aan een beter en schoner 
mobiliteitsbeleid binnen Twente en uiteraard Twente 
Milieu zelf. 

Samenwerking met partners
Duurzaam ondernemen houdt ook in dat we oog 
hebben voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. We zien het als een uitdaging om voor gemeenten 
mensen aan het werk te helpen die normaliter niet aan 
de slag komen. Een aantal van onze werkzaamheden 
is bij uitstek geschikt voor deze mensen. Inmiddels 
hebben we 34 mensen met een beperking aan het 
werk bij Twente Milieu. Ook zij werken mee aan een 
schone, gezonde en frisse leefomgeving. 

Gladheidbestrijding
Bij de eerste sneeuwvlokken en winterkou, staat onze 
winterdienst 24 uur per dag paraat om Twente bereik-
baar te houden. De winterdienst bestaat uit circa 150 
gladheidmedewerkers met veertig voertuigen tot hun 
beschikking. Winterdienst omvat de gemeenten Almelo, 
Hengelo en Enschede en sinds 2012 ook gemeente 
Hof van Twente. 
In vergelijking met vorig seizoen hebben we drie keer 
zoveel zout nodig gehad (in totaal 6630 ton) om onze 
wegen te voorzien van zout en pekelwater. Bovendien 
zijn we gemiddeld 54 maal uitgerukt (gemiddelde 
winterdienst zit tussen de 25 en 30). Om telkens beter 
en effi ciënter te presteren, onderzoeken we continu 
nieuwe methoden van gladheidbestrijding. Op dit 
moment is dat sproeien met pekelwater, waardoor we 
gemiddeld minder zout nodig hebben. Ook wordt er 
gewerkt met een speciaal winterdienstsysteem, waar-
mee de routes geoptimaliseerd worden. Gemeenten 
kunnen inzichtelijk krijgen welke routes zijn gestrooid. 

Ook werd in 2012 nog steeds hoge prioriteit gegeven 
aan de fi etspaden. De pilot in Almelo om de fi etspaden 
met een borstelmachine sneeuwvrij te maken en in 
Hengelo en Enschede om te sproeien met een speciale 
balk achter de wagen loopt nog steeds. De verschil-
lende methoden worden in 2013 verder onderzocht. 

Een schone, gezonde, frisse en daardoor prettige leefomgeving. Dat is waar we als Twente 

Milieu voor zorgen. Dat doen we op een aantal manieren gedurende het jaar. Hieronder 

onze belangrijkste activiteiten en een blik op onze hoogtepunten van 2012. 

Verslag van een bewogen jaar
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Voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof 
van Twente en Oldenzaal koopt Twente Milieu het 
strooizout in. In 2012 werd begonnen met volle zout-
loodsen (totaal bijna 2000 ton), vervolgens is er 1250 
later bijgekocht en daarnaast is gebruikgemaakt van 
3000 ton strategische zoutvoorraad. In totaal was er 
dus 6250 ton zout beschikbaar, naast ongeveer de 500 
ton zout die in Hof van Twente is gebruikt. 

Beheer openbare ruimte in 2012

Machinaal maaien
Twente Milieu maait jaarlijks machinaal in Enschede 
en Tubbergen de openbare gazons van april tot en met 
oktober. Daarnaast maait Twente Milieu de sportvelden 
in de gemeente Twenterand, in 2012 voor het vierde 
seizoen.

Onkruidbestrijding
Twente Milieu zorgt in samenwerking met de sociale 
werkvoorziening Soweco voor een schoon Almelo  
door het onkruid in de gemeente te bestrijden op  
verhardingen (wegen, goten en trottoirs). De mede-
werkers van Soweco zijn in 2012 gedetacheerd bij 
Twente Milieu. Soweco neemt hierbij het handmatige 
werk voor haar rekening, Twente Milieu het machinale 
deel. Twente Milieu voert de onkruidbestrijding uit op 
beeldkwaliteit: de wegen, goten en trottoirs moeten 
vrij zijn van onkruid. De meest duurzame werkwijze is 
het spuiten met een beperkte hoeveelheid bestrijdings-
middel. Ook in Hof van Twente is de onkruidbestrijding 
verzorgd.

Duurzaam Onkruid Beheer
In 2012 is Twente Milieu getoetst op het certificaat 
‘Duurzaam Onkruid Beheer’. Hiermee toont de  
organisatie aan het onkruid op een milieuvriendelijke 
wijze te bestrijden. De samenwerking met Soweco  
verloopt al jaren naar ieders tevredenheid. Reden om 
te kijken of de taken uitgebreid kunnen worden. In 
2012 is daarom gestart met een geïntegreerd beeld- 
bestek (het zogenaamde reinigen van gevel tot gevel). 
Hierdoor kon er nog efficiënter gewerkt worden. Het 
takenpakket is uitgebreid met handmatig vegen,  
legen van prullenbakken en inzet van het handmatig 
verwijderen van onkruid. 

Machinaal vegen
Twente Milieu veegt in Enschede en Almelo alle wegen 
machinaal, houdt de marktterreinen schoon en ruimt 
na evenementen op, zoals na de Nacht van Almelo, 
de Profronde in Almelo, de Enschede Marathon,  
Singelloop en Proef Eet in Enschede. In 2012 werden 
heel wat uren besteed aan het machinaal vegen bij en 
rondom Serious Request 2012. Onze mannen kwamen 
dan ook regelmatig in beeld voor het Glazen Huis en  
complimenten werden ontvangen voor het schoon-
houden van het plein. Twente Milieu voert machinaal 
vegen in Almelo uit op beeldkwaliteit. 

Duurzame Twentse Evenementen

Op 6 oktober 2011 sloten zestien Twentse partijen een 
duurzaamheidsconvenant met elkaar af. Deze partijen 
vertegenwoordigen de sectoren Onderwijs, Onderzoek, 
(semi)Overheid en Ondernemers.  

Het convenant is erop gericht om belangrijke (top-
sport) evenementen in Twente duurzamer te maken. 
De aangesloten evenementen zijn:
-  FBK games
-  Triathlon Holten
-  CSI Geesteren
-  Military Boekelo
-  Enschede Marathon
-  FC Twente
-  Evenementen georganiseerd door de UT  
 (Batavierenrace) en Saxion (o.a. introductie)

‘Samen Duurzamer’, dat is het thema dat centraal  
staat in het convenant. Naast het ecologische aspect 
(afval & energie) zet de stichting Duurzame Twentse 
Evenementen zich ook in op economische en sociaal-
culturele aspecten. Zoals het duurzaam inkopen van 
materialen, het voorkomen van hinder voor de omge-
ving en de inzet van mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt. Duurzame evenementen van A tot Z, 
dat is de inzet. In het convenant is vastgelegd dat dit 
bereikt moet worden door het delen van kennis en  
expertise gedurende een periode van drie jaar.
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Calamiteitendienst
Naast een schone, gezonde en frisse leefomgeving, is 
ook een veilige leefomgeving van groot belang. De 
calamiteitendienst van Twente Milieu is daarom zeven 
dagen per week, 24 uur per dag oproepbaar. De dienst 
werkt hierin samen met Rijkswaterstaat en gemeenten 
(Almelo, Enschede en Wierden) en met ADJ Milieu-
techniek. De dienst verricht een diversiteit aan taken 
als het verwijderen van olie- en betonsporen, bomen 
en takken en wordt ingezet bij calamiteiten gerelateerd 
aan de afvaldienst.

Rioolservices
Het schoonhouden van de riolen en kolken zuigen is 
een gespecialiseerde taak van Twente Milieu. In 2010 
zijn met de aandeelhoudende gemeenten van Twente 
Milieu afspraken gemaakt om steeds meer rioolonder-
houdstaken bij Twente Milieu neer te leggen. Een 
groot deel van de werkzaamheden is ondergebracht in 
een zogenaamd Regiebureau Rioolservice. Hierdoor 
vindt betere afstemming en planning plaats van 
werkzaamheden en wordt er effi ciënter gewerkt door 
verbeterde inzet van het personeel en een hogere 
bezettingsgraad van machines. De eerste resultaten 
zijn positief. 

Verantwoord dynamisch inzamelen met 
ondergrondse containers 
In 2012 heeft Twente Milieu 34 ondergrondse containers 
geplaatst. In totaal staan in onze gemeenten 1126 
containers. Hiervan communiceren er 1126. Dit betekent 
dat ze een automatisch sein geven als de ondergrond-
se container voor driekwart vol is. Dit heeft als voor-
deel dat er alleen kilometers worden gemaakt naar de 
container als het ook echt nodig is. Dit heet dynamisch 
inzamelen en hiermee wordt onnodige inzet van mens 
en materieel bespaard.

Plaagdierbeheersing
Twente Milieu bestrijdt een divers scala aan plaagdieren. 
In het voorjaar en in de zomer is er overlast van ge-
vleugelden en klein ongedierte, zoals wespen, mieren, 
vlooien en andere insecten. Zodra de kou invalt, is deze 
overlast nihil en zoeken de knaagdieren beschutting in 
huizen, schuren en andere gebouwen. Het gehele jaar 
bestrijdt Twente Milieu de bron van de overlast van 
huismuizen tot muskusratten. Twente Milieu besteed-
de in 2012 in haar aandeelhoudende gemeenten bijna 
9.600 uur aan het bestrijden van plaagdieren.

Enschedese parkeergarages
In 2012 was Twente Milieu één jaar verantwoordelijk 
voor het beheer, de bewaking en schoonmaak van vier 
Enschedese parkeergarages. Dit is het resultaat van 
een samenwerking tussen Parkeerbedrijf Enschede, 
Twente Milieu en de DCW. DCW zet voor de werk-
zaamheden negentien medewerkers vanuit de sociale 
werkvoorziening in en is preferred supplier. Door deze 
samenwerking krijgen meer DCW’ers de kans om te 
werken in het bedrijfsleven. Twente Milieu verwerft 
met de samenwerking een interessante nieuwe op-
dracht die past in haar ambitie om taken in het beheer 
van de openbare ruimte uit te breiden. Tevens geeft 
Twente Milieu hiermee invulling aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De samenwerking met de 
nieuwe collega’s verloopt uitstekend en in 2012 is ook 
de bedrijfskleding aangepast aan Twente Milieu. 
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Afvalbeleid en inzamelingsresultaten 
Het afvalbeleid in Nederland is vormgegeven in het 
Landelijk Afvalbeheerplan. In 2009 is het tweede plan 
– het zogenaamde Lap2 – in werking getreden. Doel 
is om op de lange termijn de regionale kringlopen 
van materialen te sluiten. Grondstoffen worden dan 
niet meer vernietigd, maar voortdurend hergebruikt. 
Voor huishoudelijk afval houdt Lap2 een belangrijke 
verandering in. De doelstelling om huishoudelijk afval 
te scheiden is verhoogd van 51 procent in 2006 naar 
65 procent in 2015. Twente Milieu is continu bezig 
te kijken hoe de ingezamelde afvalstromen op duur-
zame wijze worden verwerkt tot grondstoffen voor 
nieuwe producten en diensten. We leveren hiermee 
een belangrijke bijdrage aan de inzet van afval als 
grondstof. Daarnaast is Twente Milieu betrokken bij 
verschillende ontwikkelingen bij de aandeelhouden-
de gemeenten die het scheidingspercentage moeten 
verhogen. We zijn er echter nog niet: de doelstellin-
gen uit het Lap2 worden door nog niet alle gemeenten 
behaald. Wel zijn er in 2012 grote successen geboekt 
bij onze gemeenten die een afvalloze samenleving 
dichterbij hebben gebracht, zoals met de invoering van 
diftar in Hengelo. 

Afvalstromen in beeld
Op de volgende pagina’s is te lezen hoeveel afval 
in kilo per inwoner in de verschillende gemeenten 
gescheiden wordt ingezameld. Daarnaast wordt aan-
gegeven hoeveel kilo van de verschillende stromen 
nog in het restafval aanwezig is. 

Restafval 
De hoeveelheid fi jn restafval daalde in 2012 in bijna 
alle bij Twente Milieu aangesloten gemeenten. Alleen 
in Hof van Twente was sprake van een lichte stijging. 
In Hengelo is een forse daling van het restafval te zien 
als gevolg van de invoering van diftar. 
Het restafval dat Twente Milieu inzamelt wordt na 
inzameling naar Twence gebracht, waar het wordt 
verbrand met opwekking van duurzame energie. Het 
restafval van de zes aandeelhouders bevat echter nog 
veel waardevolle grondstoffen zoals gft, oud papier en 
karton en kunststof verpakkingsmateriaal.
Het grof restafval is in 2012 ten opzichte van 2011 
fors gedaald. Dit komt door een verbeterde bron-
scheiding op de afvalbrengpunten die Twente Milieu 
exploiteert. Daarnaast wordt het grof huishoudelijk 
afval opgesplitst in sorteerbaar en niet-sorteerbaar 
afval. Niet-sorteerbaar grof restafval bevat veel 
organisch afval zoals fruitschillen, visgraten en brood-
korsten. 43 procent van het sorteerbaar grof huis-
houdelijk afval is nog recyclebaar.

Gft en grof tuinafval
De hoeveelheid gft die Twente Milieu in 2012 heeft 
ingezameld, is ten opzichte van 2011 licht gedaald. 
Na inzameling wordt het gft naar Twence gebracht 
waar het wordt verwerkt tot compost. De hoeveelheid 
grof tuinafval is in sommige gemeenten gestegen en in 
sommige gemeenten gedaald. 

Grondstoffen zijn schaars. Twente Milieu streeft ernaar dat er in 2030 geen afval meer 

bestaat, maar dat al het afval wordt ingezet voor nieuwe producten of diensten. We gaan 

van een lineaire economie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen continu 

worden hergebruikt. Ook het kabinet-Rutte II streeft naar een circulaire economie en wil 

de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen 

stimuleren.

Een afvalloze maatschappij in 2030
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Oud papier en karton 
Twente Milieu zamelt in de gemeenten Almelo,  
Enschede, Hengelo en Oldenzaal oud papier en karton 
in. De hoeveelheid oud papier en karton die Twente 
Milieu in 2012 inzamelde is ten opzichte van 2011 licht 
gestegen. Twente Milieu haalt het oud papier en kar-
ton aan huis op of bij verzamelplekken, zoals milieuei-
landen. In Enschede is een minicontainer ingevoerd 
voor oud papier en karton. De eerste resultaten zijn 
positief. Verdere monitoring is echter noodzakelijk om 
eerste en definitieve cijfers hierover te kunnen geven. 
Nadat het oud papier is ingezameld, werd het in  
2012 rechtstreeks naar de sorteerder Knol Papier  
Recycling in Hengelo over de weg getransporteerd.  
Door een aanbesteding wordt vanaf 2013 het oud  
papier en karton naar Dusseldorp gebracht. Bijna 100 
procent van het oud papier en karton is geschikt voor 
hergebruik. Bij de sorteerder wordt onder andere het 
karton en papier van elkaar gescheiden in vijf  
kwaliteitssoorten. Ook het plastic waarin folders ge-
bundeld zijn en zogeheten ‘premiums’ – cadeautjes die 

bij een tijdschrift worden geleverd – worden eruit ge-
haald. Van papier wordt weer nieuw papier gemaakt en 
van karton wordt nieuw karton gemaakt. Oud papier 
en karton niet eindeloos gerecycled worden. Na zo’n 
vijf tot zeven keer is de houtvezel te kort geworden. 
Een deel van deze vezels wordt dan verbrand, een  
ander deel wordt ingezet als cementvervanger. 

Glas 
Twente Milieu zamelt glas in alle zes aangesloten  
gemeenten gescheiden in via bovengrondse of onder-
grondse brengcontainers. De totale hoeveelheid ge-
scheiden ingezameld glas is in 2012 ten opzichte van 
2011 licht gestegen. De resultaten van de individuele 
gemeenten verschillen wel. Bij de ene gemeente is 
sprake van een stijging, bij de andere van een daling. 
Na inzameling wordt bij de verwerker van het glas de 
grootste vervuiling eerst handmatig verwijderd en op 
de gewenste scherfgrootte gebracht. Na reiniging 
wordt het glas gesorteerd op kleur. 

Sorteringen 2012: kg in restafval (gewogen en gecorrigeerd)

Afvalstroom Almelo Enschede Hengelo
Hof van 
Twente

Oldenzaal

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 85,53 78,69 70,32 79,54 66,16

Herbruikbaar papier en karton 22,78 20,06 10,89 15,6 16,41

Glas 11,1 16,27 8,01 9,67 12,44

Kunststof overige 24,23 28,12 20,89 22,13 31,84

Textiel 9,69 7,66 7,02 8,42 10,57

Hout 7,8 7,73 3,68 11,35 7,78

Puin 9,7 8,08 6,98 6,91 4,71

Drank- en sapverpakkingen 3,57 4,53 2,9 6,99 6,7

Klein chemisch afval (KCA) 0 0,28 0 0 0

Afgedankte elektrische apparaten (AEEA) 2 2,41 1,14 3,4 1,93

Ferro metalen 6,36 4,58 3,67 5,53 5,36

Non ferro metalen 4,67 2,3 1,55 1,21 2,24

Kunststof flacons 2,94 2,59 1,99 1,76 3,11

Overig afval 47,69 46,93 29,84 40,02 49,21

Totaal 238,01 230,23 168,84 212,55 218,74
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In de glasfabriek worden de scherven vervolgens 
samen met de beno digde grondstoffen omgesmolten 
bij een temperatuur van ruim 1500 graden Celsius. Het 
gesmolten glas wordt in druppels geknipt en 
naar vormingsmachines geleid. Om te voorkomen 
dat het glas breekt, wordt het halverwege het 
productieproces nog een keer opgewarmd. Hierna 
gaan de glazen potten en fl essen naar de koeloven, 
waarna ze weer klaar zijn voor (her)gebruik.

Kunststof verpakkingsmateriaal
Twente Milieu zamelt in negen Twentse gemeenten 
kunststof verpakkingsmateriaal (KVM) gescheiden in. 
Ten opzichte van 2011 is de gescheiden inzameling van 
kunststof verpakkingsmateriaal gestegen. Op Hengelo 
na werken alle gemeenten met een brengsysteem. 
Hengelo kent een haalsysteem door middel ,van 
zakken. Als gevolg van de invoering van diftar is in 
Hengelo de hoeveelheid kunststof verpakkings-
materiaal fors gestegen. In Enschede is in 2012 een 
proef gestart met een haalsysteem (met zakken) in 
de wijk Deppenbroek. In 2013 wordt een defi nitieve 
keuze gemaakt over het vervolg.
Na inzameling wordt het kunststof verpakkings-
materiaal naar een overslagstation gebracht. Vandaar 
gaat het op dit moment naar een sorteerinstallatie in 
Duitsland, waar de verschillende soorten plastic via 
infraroodtechnologie van elkaar worden gescheiden. 
In de sorteerinstallatie worden de verontreinigingen 
uit het kunststof gehaald. Het kunststof wordt 
gesorteerd in vier schone en twee gemengde kunst-
stoffracties en een restfractie. De restfractie gaat naar 
de vuilverbranding, de mix van zachte kunststoffen 
gaat naar de cementindustrie waar het zowel als 
grondstof als brandstof wordt gebruikt. De andere 
stromen worden afgenomen door bedrijven uit de 
kunststofverwerkende industrie. Deze maken van de 
plasticbalen grondstoffen voor nieuwe producten of 
voor productieprocessen. Zo worden van gescheiden 
ingezameld kunststof verpakkingsmateriaal tennis-
ballen en fl eecetruien gemaakt. 

 Twitter tijdlijn | Juni

3 juni 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Geslaagde onthulling afval eiland bij Kinderboerderij noord met 
@hansvanagteren #twentemilieu

9 juni 12
Twente Milieu
@twentemilieu 

Wat een creativiteit kent Twente... De kunst van het afvalscheiden is te 
bewonderen morgen in #kunstinhetvolkspark

13 juni 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Oranje is onze kleur! Zet m op vanavond #neddui

15 juni 12
Bert Kuiper 
@bertkuiper

@DolfRuesink @twentemilieu Mooie Activiteit! Mooie resultaten
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Almelo
In 2011 heeft de gemeenteraad van Almelo het besluit 
genomen om in 2014 stadsbreed een minicontainer 
voor oud papier en karton in te voeren. Afgelopen jaar 
heeft de gemeente echter al in twee wijken de mini-
container ingevoerd. In één van deze twee wijken 
wordt ook een proef gedaan, waarbij het restafval één 
keer in de vier weken wordt ingezameld. Eén inzamel-
beurt voor restafval wordt hierbij vervangen door een 
inzamelbeurt voor oud papier en karton. Uit een eerste 
evaluatie van de proef blijkt dat de hoeveelheid rest-
afval fors is afgenomen en dat de gescheiden stromen 
zijn toegenomen. Daarnaast zijn in 2012 belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd, zoals het verlagen van het 
stortquotum van 400 kilo per huishouden naar 150 kilo 
per huishouden, het invoeren van voorrijkosten bij  
het ophalen van grof huishoudelijk afval aan huis, het 
stopzetten van de inzameling van kerstbomen en  
het afschaffen van het reinigen van minicontainers.  
Op het gebied van openbare ruimte heeft Twente  
Milieu samen met de gemeente Almelo een prestatie-
bestek getekend. Hierbij gaat het om het integraal  
beheer van de openbare ruimte. Ook is het voornemen 
uitgesproken dat vanaf 2013 de gemeente Almelo en 
Twente Milieu diverse campagnes gaan opstarten,  
zoals voor blad, vuurwerk en gevel-tot-gevelreiniging.

Enschede
De gemeente Enschede heeft in 2011 de afvalvisie “Laat 
grondstof geen afval zijn” vastgesteld. Deze afvalvisie 
heeft als doel om in 2020 60 tot 65 procent van het 
huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen, zodat 
deze afvalstromen opnieuw ingezet kunnen worden 
als grondstof voor energie en nieuwe producten. Daar-
naast zijn belangrijke doelstellingen het gelijk houden 
van de kosten voor afvalbeheer en een schone en 
mooie leefomgeving. In de afvalbeleidsvisie zijn voor 
de jaren 2012 en 2013 verschillende acties benoemd. In 
2012 zijn de eerste maatregelen uit die visie nader uit-
gewerkt, zoals de optimalisatie van de glasinzameling 
en de plaatsing van milieueilandjes. Daarnaast is in 
2012 de proef met de inzameling van KVM door middel 
van zakken geëvalueerd. De gemeente vertaalt deze 
acties in 2013 in concrete beleidsvoorstellen voor de 
gemeenteraad. In december 2012 heeft de officiële 
kick-off plaatsgevonden van de communicatiecampagne 
van Enschede. Deze campagne heeft als doel inwoners 
aan te zetten om afval beter te scheiden. Met een 
bruidspaar is de campagne van start gedaan onder de 
slogan “morgen gaan ze scheiden”. Deze kick-off werd 
opgevolgd door de JA-campagne. Deze campagne is 
een oproep aan inwoners om ook “ja” te zeggen tegen 
afvalscheiding. 

Tegelijk met de vaststelling van de afvalbeleidsvisie 
heeft de gemeente Enschede besloten om in 2012 
stadsbreed een minicontainer voor oud papier en kar-
ton uit te zetten. Twente Milieu zette daarom in 2012 
tussen mei en november 42.000 containers uit. 90 
procent van alle huishoudens in Enschede heeft de 
container geaccepteerd. Bij het uitzetten van de  
minicontainers zijn mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt ingezet. Na het uitzetten van de  
minicontainers heeft Twente Milieu vier werkloze  
jongeren via Randstad in dienst kunnen nemen.  
Daarnaast wordt het ophalen van het papier nog 
steeds in samenwerking met de verenigingen en  
scholen gedaan. De verwachting is dat door de  
invoering van de minicontainer de hoeveelheid ge- 
scheiden ingezameld oud papier en karton zal stijgen. 
We zien dit nu deels terug in de hoeveelheden van 
2012. Zo is er in oktober al 31 procent meer oud papier 
en karton opgehaald dan in dezelfde maand in 2011.

Focus op de aandeelhoudende gemeenten

ENSCHEDE

HENGELO

ALMELO

OLDENZAAL

LOSSER

HOF VAN 
TWENTE
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Hengelo
De gemeente Hengelo heeft per 1 januari 2012 diftar 
ingevoerd. Vanaf 2012 bestaat de afvalstoffenheffi ng 
uit een vast tarief (voor ieder huishouden gelijk) en 
een variabel tarief (voor het aantal keer dat de container 
wordt aangeboden of afval in een ondergrondse 
container wordt aangeboden). In 2010 en 2011 zijn alle 
voorbereidingen getroffen om diftar in 2012 te kunnen 
invoeren. Hiervoor hebben de gemeente Hengelo, 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en Twente 
Milieu nauw samengewerkt. De samenwerking is zeer 
soepel verlopen en heeft tot mooie resultaten geleid. 
De invoering van diftar is van invloed geweest op de 
hoeveelheid afval in Hengelo, het aanbiedgedrag van 
de inwoners en heeft fi nanciële gevolgen gehad. De 
totale hoeveelheid afval per inwoner is in Hengelo in 
een jaar tijd gedaald van 549 naar 462 kilo. De hoeveel-
heid huishoudelijk restafval per inwoner is met 29 
procent gedaald naar 169 kilo per inwoner. Ook de 
hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft) is af-
genomen, met 22 procent. De daling van de hoeveel-
heid restafval is deels terug te vinden in een stijging 
van het gescheiden ingezameld afval.Er is in 2012 
7 procent meer papier ingezameld in vergelijking met 
2011. De hoeveelheid ingezameld glas is met 12 procent 
gestegen, ondanks het feit dat de inzamelstructuur 
gelijk is gebleven. Grootste stijging is te zien bij het 
plastic verpakkingsmateriaal. Hiervan werd ruim 61 
procent meer ingezameld. De minicontainers voor 
restafval en gft zijn in 2012 minder vaak aangeboden. 
Zo is de container voor restafval twaalf tot dertien keer 
aangeboden en de container voor gft zeven tot acht 
keer. In een ondergrondse container werd gemiddeld 
48 keer per jaar afval aangeboden. 

Ruim 80 procent van Hengelo is in vergelijking met 
2011 goedkoper uit sinds in de invoering van diftar. 
Ieder huishouden heeft door behaalde voordelen 19,80 
euro teruggekregen van het vaste tarief, naast de 
eventuele besparing op het variabele tarief.Het aantal 
verzamelcontainers op milieueilanden is in 2012 uitge-
breid. De milieueilanden bij de winkelcentra zijn een 
groot succes. Ook het nieuwe milieupark aan de Weg-
tersweg wordt goed gebruikt. Dit nieuwe milieupark is 
op 19 juli offi cieel geopend. Ook daar worden mooie 
scheidingsresultaten gehaald. Zo wordt op het milieu-
park 80 procent van het afval gescheiden. Aan het eind 

van 2012 hebben inwoners van de gemeente Hengelo 
nog een keer de kans gekregen om de minicontainer 
gratis om te ruilen. Inwoners konden de rest- of gft-
container ruilen voor een grotere of een kleinere 
container. In totaal zijn er 3255 containers omgeruild 
(ongeveer 10 procent van de huishoudens). In 2013 wil 
de gemeente Hengelo een proef starten met het ge-
scheiden inzamelen van blik. Daarnaast wil zij onder-
zoeken of het mogelijk is om gft bij hoogbouw via het 
riool af te voeren en of een proef kan worden gestart 
met de inzameling van drankenkartons.

Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente heeft in 2012 geen 
bijzondere veranderingen in de inzameling van huis-
houdelijk afval doorgevoerd. Wel heeft de gemeente 
het voornemen uitgesproken om in 2013 te onderzoeken 
hoe er meer KVM ingezameld kan worden en of het 
mogelijk is om bij winkelcentra milieueilandjes te 
realiseren. In 2012 heeft de gemeente de uitvoerings-
taken conform het gladheidbestrijdingsplan over-
gedragen aan Twente Milieu. De onkruidbestrijding 
op verharding is in 2012 eveneens uitgevoerd door 
Twente Milieu.

Losser
De gemeente Losser heeft in 2012 geen bijzondere 
veranderingen in de inzameling van huishoudelijk 
afval doorgevoerd. 

Oldenzaal
In 2012 is de intentie uitgesproken dat Twente Milieu 
in samenwerking met de gemeente Oldenzaal en 
kringloopbedrijf De Beurs het textiel gaat inzamelen. 
In 2012 is gestart met deze inzameling met behulp 
van bovengrondse brengcontainers. Daarnaast is op 
een toenemend aantal locaties een ondergrondse 
container voor restafval geplaatst. Deze ondergrondse 
containers kunnen worden geopend door een milieu-
pas. Het gebruik van ondergrondse containers bij 
hoogbouwlocaties verbetert de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Het beheer van het afvalbrengpunt 
is ook in 2012 uitgevoerd door Twente Milieu. Tevens is 
een aanzet gemaakt voor een volledige exploitatie en 
beheerovereenkomst tussen de gemeente Oldenzaal 
en Twente Milieu.
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Organisatieveranderingen
Waar in 2010 en 2011 vooral is geïnvesteerd in het 
ontwikkelen van het leiderschapsprofi el bij de MT-
leden, is in 2012 een aanvang gemaakt met een leider-
schapstraject ten behoeve van het middenkader van 
Twente Milieu. In onze optiek is het middenkader een 
belangrijke laag in de organisatie om strategische 
en tactische keuzes van het bedrijf om te zetten in 
operationele processen. Daarin kan Twente Milieu 
als bedrijf nog verder versterkt worden. Ook is het 
aantal MT-leden verminderd, zo heeft Twente Milieu 
nu de beschikking over een drietal locatiemanagers in 
plaats van vier en is ook de verantwoordelijkheid 
voor het aansturen van de afdelingen Beleid & 
Projecten en Accountmanagement ondergebracht in 
één nieuwe functie. De functies van Manager Beleid & 
Projecten en Senior Accountmanager zijn daarmee 
verdwenen uit het organisatieschema.

Leiderschapstraject 
Aan het nieuwe leiderschapstraject en besturings-
model die zijn uitgezet in 2011 is verder vorm gegeven 
in 2012. Het managementteam is aangepast met een 
aantal nieuwe medewerkers en samen met het nieuwe 
managementteam wordt vorm gegeven aan het 
acroniem ‘Plezier’ waarvan de afzonderlijke letters 
staan voor: proactief, leiderschap, eerlijkheid, zelf-
standigheid, innovatief, energiek en resultaatgericht. 
Het leiderschapstraject gaat er mede voor zorgen dat 
we in 2030 in Rome aankomen. 

Om hier nog beter invulling aan te geven, is eind 
2012 gestart met een leiderschapstraject voor het 
middenkader van Twente Milieu. Dit leiderschaps-
traject loopt door in 2013. Het traject is erop gericht 
om het middenkader van het bedrijf nog beter uit te 
rusten voor de belangrijke rol die zij hebben in het 
omzetten van strategisch beleid naar operationele 
processen.

Sociale duurzaamheid
Sociale duurzaamheid is binnen Twente Milieu al lang 
niet meer weg te denken. Inmiddels werken er bij 
ons ruim 34 medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, onder wie een groot deel met een 
indicatie van de sociale werkvoorziening. Ze zijn 
werkzaam op verschillende plaatsen: in de uitvoering 
(waaronder Parkeerbeheer), op de administratie, in de 
werkplaats of op de afdeling personeel en organisatie. 
Ook zijn er drie jongeren werkzaam via het jongeren-
project	 van	 de	 gemeente	 Enschede/Randstad	 en	
zetten we op enkele plekken binnen het bedrijf mede-
werkers in die geplaatst zijn via een re-integratie-
bedrijf. Via het samenwerkingsverband met Randstad 
zijn er in 2012 ruim twintig medewerkers uit een 
werkloosheidssituatie bij Twente Milieu geplaatst. 
Bovendien zijn er binnen de gemeente Enschede in 
het kader van het uitzetten van minicontainers vier 
langdurig werklozen geplaatst die vervolgens via 
Randstad te werk zijn gesteld als belader. Twente 
Milieu draagt er op die manier zorg voor dat tussen de 
10 en 15 procent van haar personeelsbestand bestaat 
uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Naast deze directe uiting van sociale duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt 
ons beleidsvoornemen nog nadrukkelijker naar voren 
gebracht in de samenwerkingsverbanden die ontstaan 
met de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Samen 
met deze sw-bedrijven en gemeenten spreken we 
erover om Twente Milieu een nog nadrukkelijkere 
uitvoerende rol te geven in het beheer van de 
openbare ruimte. Parkeerbeheer en dienstverlening 
op het terrein van de groenvoorziening zijn nieuw 
te ontginnen werkterreinen voor Twente Milieu in 
samenhang met aandacht voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Om onze reis naar een afvalloos Twente zo goed mogelijk af te leggen is er een goede uit-

rusting nodig. Het personeelsbeleid van Twente Milieu is erop gericht dat mensen hun werk 

op een prettige manier moeten kunnen doen. 

Op volle kracht vooruit
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Front Office
Daarnaast wordt het belang van een goed functio- 
nerend Klanten Contact Centrum (Front Office)  
binnen Twente Milieu breed gedragen, de reden  
waarom eind 2012 is begonnen met het ontwikkelen 
van een programma om in 2013 de kwaliteit van  
dienstverlening op dit terrein nog verder te ver- 
beteren. Hiertoe is een nieuwe coördinator Front  
Office aangesteld, er is een trainingsbureau op het  
gebied van callcenters in de arm genomen en alle op 
de afdeling werkzame medewerkers hebben een  
persoonlijkheidsprofiel af laten nemen.

Opleidingen
Door het verhogen van de vakbekwaamheid van de 
medewerkers ontwikkelt Twente Milieu zich ook.  
Daarom zetten we stevig in op opleidingen. We  
profileren ons immers als een innovatieve organisatie. 
In het kader van de zogenaamde code-95 wetgeving 
bestaat er voor vrachtwagenchauffeurs eveneens een 
wettelijke verplichting om ‘bij te blijven’ op het vak-
gebied. Teneinde dit te garanderen dienen mede- 
werkers over een periode van vijf jaar een 35-tal  
studiepunten te vergaren om hun vakbekwaamheid  
op peil te houden (Richtlijn vakbekwaamheid).
In 2012 heeft Twente Milieu ongeveer 1,5 procent van 
haar loonsom besteed aan opleidingen voor mede-
werkers van uitvoering tot en met het management. 
Met name de medewerkers werkzaam in de uitvoering 
zijn op diverse terreinen bijgeschoold, te denken valt 
hierbij aan nascholing en bijscholing op het terrein 
van: 
-  vakbekwaamheid van het chauffeursdiploma;
-  bestrijdings- en rioleringstechniek;
-  bedrijfshulpverlening;
-  veiligheidscertificaat aannemerij;
-  opleidingen Werkplaatstechniek;
-  klantvriendelijk handelen op de afvalbrengpunten;
-  veilig werken langs de weg.

Gezond op pad met TwenteFIT
Medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl is 
het doel van TwenteFIT, het gezondheidsmanagement-
programma dat in 2010 van start is gegaan. Inmiddels 
zijn al diverse activiteiten aangeboden, zoals: schaats-, 
hardloop- en ijshockeyclinics. 
In 2012 werd met behulp van de laser ook een ‘Stoppen 
met roken-cursus’ aangeboden. Stoppen met roken 
blijkt een pittige klus: de lasertherapie was ten  
opzichte van de Allen Carr-methode in 2011 minder 
succesvol. In juni 2012 stapten ruim twintig mede- 
werkers op de fiets om de Italiaanse Stelvio-pas te  
beklimmen. Ze werden hierbij vergezeld door een  
aantal wandelende medewerkers. Een geslaagd event 
dat tot het nieuwe doel in 2013 heeft geleid: ‘het  
beklimmen van de Tourmalet’. Een aantal mede- 
werkers van de locatie Almelo heeft meegedaan aan  
de wekelijkse speedsoccercompetitie en een vijftiental 
medewerkers is gestart met de “Energy Challenge”. Via 
online coaching en diverse activiteiten kunnen deze 
medewerkers actief aan de slag met het verbeteren 
van hun eigen leefstijldoelen. Deze challenge wordt in 
2013 afgerond. Gedurende 2012 hebben tevens vijftien 
medewerkers de workshop ‘gezonde voeding’ bij- 
gewoond. In drie contactmomenten werd ingegaan  
op het thema. In totaal lieten 21 medewerkers een  
voedingsanalyse afnemen en kregen ze gericht advies. 
De Bravo-check (oktober 2012 door bureau SKB) was 
voor TwenteFIT een meetmoment om te bepalen waar 
de organisatie staat wat betreft leefstijl. In twee jaar 
tijd zijn aanzienlijk meer mensen in beweging  
gekomen, zijn er minder rokers binnen de organisatie 
aanwezig dan het landelijk gemiddelde, eten meer  
medewerkers groente en fruit, maar blijft overgewicht 
een belangrijk aandachtspunt.
De inventarisatie Bedrijfssport heeft Twente Milieu  
inzage gegeven in de ‘bedrijfssport-wensen’ van  
medewerkers. Populaire sporten zijn wielrennen, 
mountainbiken, fitness, wandelen en volleybal. Het 
merendeel van de medewerkers gaf hierbij aan een  
eigen bijdrage te willen betalen voor de te organiseren 
activiteiten. 
Veel organisaties volgen het project TwenteFIT op de 
voet. Twente Milieu loopt ook op dit thema ver voor 
waar het de zorg voor medewerkers betreft.
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Achtergrond 
TwenteFIT
In het kader van het 
NOC-NSF-topsport-
programma stelde 
Twente Milieu in 2010 
schaatsster Moniek 
Kleinsman aan als 
projectleider. 
In oktober 2011 ont-
ving Twente Milieu 
het keurmerk ‘Topsportvriendelijke werkgever’. 
Dit keurmerk wordt uitgereikt aan alle werkgevers 
die een topsportvriendelijke stage- of werkplek 
hebben aangeboden aan (ex-)topsporters binnen 
het programma ‘Goud op de werkvloer’. Dit is een 
initiatief van NOC*NSF, Randstad en stichting Sport 
& Zaken. Door middel van activiteiten die binnen 
het programma TwenteFIT worden georganiseerd 
kunnen onze medewerkers actief bezig zijn en zich 
laten adviseren op het terrein van: bewegen, roken, 
alcohol, voeding en ontspanning. Kortom Bravo. Door 
middel van dit programma zijn we ervan overtuigd 
onze medewerkers bewuster te maken van wat goed 
is voor lichaam en geest, voor nu en in de toekomst. 

 Twitter tijdlijn | Juni

27 juni 12
Twente Milieu 
@TwenteMilieu 

Daar komen ze weer aan. Nu ballonvaart van @onzeballon 
#Beautifulballooning samen met prijswinnaars nieuwe website

15 juni 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

@bertkuiper @DolfRuesink Dank je wel! Was zeker mooie gezamenlijke 
actie! Het was met recht ‘De kunst van het afvalscheiden’!

19 juni 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Trots op samenwerking #RijksmuseumTwenthe. Uw Milieupas is geld 
waard! Bekijk met korting de winnende kunst containers!

19 juni 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu 

@AlbertvanWinden dir #RijksmuseumTwenthe Arnoud Odding voor 
gepimpte container @tctubantia #milieupas=museumpas

22 juni 12 
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Trots op #twentefi t en @twentemilieu collega’s die #stelvio hebben 
beklommen vandaag!

24 juni 12 
Ratna Spijkerman 
@ratna_superstar

Warme douche voor @twentemilieu ‘t bushokje sneuvelt en binnen een 
uur zijn ze er al. En dat op een zondag, of daardoor juist?
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Ultimo 2012

2012 2011 2010

Aantal medewerkers1 228 231 220

Aantal fte’s2 215 208 207

Gemiddelde leeftijd3 46,1 45,5 45,3

Aantal deeltijders 34 35 36

Aantal vrouwen 28 27 32

Ziekteverzuim (in procenten)3 7,6 8,3 6,5

Flexibele schil (in fte)3 75 76 63

Gedetacheerd via sw-bedrijven3 34 13 14

1  Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

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

3  Jaargemiddelde
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Verzuim
Verlaging van het ziekteverzuim is een doel dat bij 
Twente Milieu continu de aandacht heeft. De verzuim-
doelstelling voor 2012 (6 procent) hebben we echter 
niet kunnen realiseren. Gelukkig was 2012 in alle 
opzichten een veel beter jaar dan 2011: het verzuim is 
in 2012 gedaald van 8,3 procent naar 7,6 procent. 
Doordat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 
stijgt en het feit dat pas in het afgelopen decennium 
aandacht is besteed aan arbeidsomstandigheden, 
dreigt Twente Milieu steeds meer de wrange vruchten 
te plukken van werk dat in de afgelopen tien jaar veel 
heeft gevraagd van de fysieke belasting en omstandig-
heden van de medewerkers in de uitvoering.
Doordat Twente Milieu risicodrager is voor de WW en 
voor wat betreft de functie van belader gehouden is 
aan de zogenaamde P-90 norm voorziet zij via 
Randstad Uitzendbureau in de invulling van deze 
functies. Voor de functie van belader komen voor-
namelijk jonge medewerkers tot dertig jaar in aan-
merking. Doordat deze medewerkers niet meetellen 
in het eigen personeelsbestand geeft de gemiddelde 
leeftijd en het verzuimpercentage een vertekend 
beeld. Voor 2013 is de verzuimdoelstelling 6,5 procent. 
Het verzuim over de afgelopen tien jaren heeft laten 
zien dat binnen Twente Milieu het verzuim nooit lager 
is geweest dan 6,7 procent, behalve in de jaren 2007, 
2008 en 2009. Dit waren de jaren waarin van een 
deel van een grote groep verzuimende en oudere 
medewerkers afscheid is genomen. Dit heeft gedurende 
deze drie jaren een korte opleving laten zien in het 
verzuimcijfer. Twente Milieu verwacht echter met 
het voortdurend vasthouden aan de lijn om steeds 
intensiever in te zetten op gezondheidsmanagement 
via het project TwenteFIT, een goede verzuimbegelei-
ding door de leidinggevenden en begeleiding door 
de bedrijfsarts bij langdurig verzuim, op termijn 
structureel onder de 6,5 procent verzuim te komen.

 Twitter tijdlijn | Juli

23 juli 12
Albert van Winden 
@AlbertvanWinden 

Mooi stuk in #tctubantia, trots op #twentemilieu ...

6 juli 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

@mandywolthuis: Zat. 15 sept houdt #twentefi t een zeskamp voor alle 
@TwenteMilieu collega’s en hun kinderen! Wie komt er allemaal?

17 juli 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

2011 goed jaar voor Twente Milieu; verbeterde afvalscheiding en effi ci-
enter, duurzamer en socialer werken, lees meer, http://www.twentemi-
lieu.nl/nl/nieuws/actueel-nieuws/2011-goed-jaar-voor-twente-milieu

19 juli 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

Offi ciële overdracht van #Milieupark @gemeentehengelo Met 
@J_Oude_Alink en @AlbertvanWinden

 Twitter tijdlijn | Augustus

22 augustus 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

Namens @twentemilieu fi etst @assinkbas morgen mee met 
#rondevanborne. Start om 17.45 u in centrum #Borne Wie komt aan-
moedigen? #succes !!
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Vacatures
Het werven van personen voor diverse functies is in 
2012 geslaagd. Dit werd mede veroorzaakt door het 
ruime aanbod van sollicitanten door de economische 
crisis. Twente Milieu blijft wel nadenken over een  
adequaat instroombeleid wanneer de zogenaamde  
babyboomgeneratie vanaf 2015 voor een groot deel 

uittreedt. Naast het feit dat Twente Milieu een  
contract heeft met Randstad Uitzendbureau is er via  
In Person een bureau gecontracteerd dat zich in de 
tweede bureaupositie bevindt en wordt ingeschakeld 
wanneer Randstad niet in staat is om te leveren. De 
ervaring leert ons echter dat dit amper nodig is, omdat 
Randstad in zo’n 98 procent van de vragen kan voorzien.
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Arbeidsomstandigheden
Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversver-
eniging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de 
cao Afval & Milieu-Services. Daarnaast hanteert Twente 
Milieu ook een eigen Bedrijf Eigen Regeling (BER). 
Deze is geïntegreerd met het P&O Handboek. 
De huidige cao kent een looptijd tot 1 juni 2013 en op 
dit moment worden de onderhandelingen voor een 
nieuwe cao geopend.

Verdeling vaste formatie over 
de afdelingen 2012

SW
10%

Staf
17%

Uitvoerend
42%

Werkplaats
8%

Inhuur uitvoering
23%

 Twitter tijdlijn | September

20 september 12
Twente Milieu
@twentemilieu

Morgen internationale #KeepItCleanDay, een mooie banner gemaakt 
door @Artin_since1977

7 september 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

Morgen start de Singelloop @Gem_Enschede. Twente Milieu zorgt voor 
duurzame afvalinzameling en #kleurigscheiden #Sl2012 #succes lopers!

10 september 12
Twente Milieu @twentemilieu

Mooi item van directeur #twentemilieu @AlbertvanWinden: 
ook gewoon ‘vuilnisman’ eens per maand! #rtvoost
http://www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsItem.aspx?nid=148628

18 september 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

De herfst komt er weer aan.. en de jaarlijkse takkenactie dus ook! Zie: 
http://www.twentemilieu.nl/nl/nieuws/actueel-nieuws/takkenactie … 
voor meer informatie #twentemilieu
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Arbo-jaarplan 
Naar aanleiding van de RI&E, veranderingen in wet- en 
regelgeving en gemelde gevaarlijke situaties wordt  
elk jaar een Arbo-jaarplan opgesteld. De acties en 
resultaten worden in een Arbo-jaarverslag gerap- 
porteerd aan de directie. De belangrijkste thema’s  
die in 2012 zijn aangepakt: 
•	 	Fysieke	belasting	werkplaats:	alle	operationele	 

medewerkers van de werkplaats hebben een  
training rugscholing van de firma Step ontvangen.

•	 	Risico’s	flexibele	werktijden:	hierbij	zijn	de	risico’s	
beoordeeld en aangepakt voor de volgende twee 
groepen:

	 -	 	de	chauffeur/beladers	van	de	ondergrondse	
kraanwagens, die 4 x 10 uur werken. 

 -  de monteurs die eens per vier weken vier avond-
diensten draaien. 

•	 	Werken	met	hogedrukapparaten:	alle	medewerkers	
die met hoge druk werken zijn door een externe 
partij geïnstrueerd op het veilig werken met hoge-
drukapparaten.

•	 	Gevaarlijkestoffenregistratie:	er	is	een	plan	van	
aanpak opgesteld waarin milieu- en arbogevaar-
lijke producten zijn opgenomen welke wij willen 
vervangen voor milieu- en arbovriendelijkere 
producten.

•	 	Interne	training	heftruckchauffeurs:	KAM	heeft	in	
samenwerking met de afdeling materieelbeheer 
en de chauffeurscoach een tweejaarlijkse interne 
training voor heftruckchauffeurs ontwikkeld. De 
eerste groepen zijn reeds getraind en getoetst.

•	 	Invoeren	van	een	VGM	(Veiligheid	Gezondheid	
Milieu) Observatieteam: in 2012 is een observatie-
team in het leven geroepen om onaangekondigd 
locaties te bezoeken en deze te beoordelen op 
VGM onveilige situaties. In 2012 zijn drie locaties 
bezocht. De acties die uit deze rondgangen voort-
komen, worden door de afdeling KAM bewaakt op 
uitvoeringen en effectiviteit. 

•	 	Ontwikkelen	en	uitgeven	van	een	Twente	Milieu	
veiligheidsfolder: in 2012 is ons veiligheidsboekje 
vervangen door een makkelijker leesbare veilig-
heidsfolder. Ook zijn wij in samenwerking met het 
Saxion/Link	enkele	veiligheidsfilmpjes	aan	het	 
maken. Wij hopen twee filmpjes in het eerste  
kwartaal van 2013 af te ronden.

Bedrijfsongevallen 2008-2012

2012 2011 2010 2009 2008

Geregistreerde ongevallen en bijna-ongevallen 13 18 29 55 48

Waarvan:

-  Bijna ongevallen zonder verzuim 8 9 21 46 41

-  Ongevallen met verzuim 4 9 8 9 7

-  Ernstige ongevallen 1 0 0 1 0

Totaal aantal verzuimdagen door bedrijfsongeval 288 251** 307* 265 175

AFR (Accident Frequency Rate): aantal  
ongevallen met verzuim x 1.000.000, gedeeld 
door aantal gewerkte uren

10,45 25,1 22,05 18,75 14,64

ASR (Accident Severity rate): aantal dagen  
verzuim n.a.v. ongeval x 1.000.000, gedeeld door 
het aantal gewerkte uren

602 699 846 552 366

*  Hiervan zijn 244 verzuimdagen van één ongeval

**  Hiervan zijn 26 verzuimdagen van een ongeval in 2011
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Arbeidsinspectie
Naar aanleiding van een ongeval is Twente Milieu door 
de arbeidsinspectie bezocht. Het betrof een ongeval 
met letsel. Bij het met hogedruk reinigen van de 
riolering is op nog onverklaarbare wijze de hogedruk-
kop uit de riolering geschoten. Daarbij heeft deze de 
betreffende medewerker geraakt. Naar aanleiding van 
dit ongeval wordt de arbocatalogus Afvalbranche in 
samenwerking met Twente Milieu aangepast. Ook 
de functie RI&E van de afdeling Rioleringsbeheer is 
aangepast. De medewerkers rioleringsbeheer hebben 
aanvullende instructies (toolboxmeeting) ontvangen. 
Dit alles om de kans op herhaling te minimaliseren en 
waar mogelijk  te voorkomen. 

Vertrouwens- en klachtencommissie
Twente Milieu beschikt over een vertrouwenscommis-
sie en een klachtencommissie. De vertrouwens-
commissie bestaat uit een extern raadspersoon en 
een extern vertrouwenspersoon en twee interne 
medewerkers. In december 2012 is er één vertrou-
wenskwesties ingediend. Deze zal in het eerste 
kwartaal van 2013 behandeld worden. De vertrouwens-
commissie bestaat uit onafhankelijk voorzitter 
Mr. Bertil Morsink, een vertegenwoordiger namens de 
werkgever (Wilma Verhoef, controller Twente Milieu) 
en een vertegenwoordiger namens de werknemers 
(Peter Overgoor, salarisadministrateur Twente Milieu).

In 2012 zijn er geen klachten gemeld. Twente Milieu 
kent een protocol ten aanzien van inkomende 
klachten. Deze is vastgesteld door het management-
team en de ondernemingsraad (OR). In 2012 is er een 
commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat 
uit	 een	 extern	 deskundige/onafhankelijk	 voorzitter	
(Mw. Henriette Penning), een vertegenwoordiger 
namens de werkgever (Albert Flonk, assistent controller 
Twente Milieu) en een vertegenwoordiger namens de 
werknemers (Eddie van Raamsdonk, voorzitter OR 
Twente Milieu).

 Twitter tijdlijn | Oktober

22 oktober 12 
RTV Oost nieuws 
@rtvoost 

Deel inwoners Hengelo wil kleinere afvalcontainer - http://bit.ly/RR3Bdp

5 oktober 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

@mandywolthuis: Onderweg naar bedrijfsfeest @TwenteMilieu 
#everloo! #zinin Wie is er al?!!”

12 oktober 12
Twente Milieu 
@twentemilieu 

K(l)eurig scheiden op de Military!

19 oktober 12
WijkbeheerCentrum 
@IrmaScholtes

@TwenteMilieu Kunnen jullie mij vertellen wanneer het oud papier 
opgehaald wordt aan de Haaksbergerstraat 174? Bedankt!

19 oktober 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

@IrmaScholtes volgens de Afvalkalender is de volgende ophaaldatum 14 
november. Tip: download de Twente Milieu App, of kijk op de website!
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De ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Twente Milieu bestaat 
uit negen personen. De OR-verkiezing vindt om de 
twee jaar plaats waarbij respectievelijk vier en vijf  
zetels beschikbaar komen. De aftredende leden  
kunnen zich herkiesbaar stellen. De OR kiest uit de  
gekozen leden het dagelijks bestuur, een voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en tweede secretaris. Van  
iedere locatie van Twente Milieu neemt een mede- 
werker plaats in de raad. De laatste verkiezing heeft  
in mei 2012 plaats gevonden. De volgende OR-ver- 
kiezing wordt in  mei 2014 gehouden. 

De OR overlegt iedere maand met elkaar en houdt 
maandelijks overleg met de directie. Onderwerpen die 
door de directie in 2012 voor advies of instemming aan 
de OR zijn voorgelegd zijn:
•	 tienurige	werkdag	
•	 Herinrichting	primair	proces

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen in 2012 be-
handeld: 
-  ontwikkelingen toetreden nieuwe gemeenten; 

(Borne). De OR heeft hierover ook contact met de 
Ondernemingsraad van de gemeente Borne.

- ontwikkelingen meerwerk voor Twente Milieu; 
- ontwikkelingen aantrekken nieuwe klanten.
-  organisatiewijzigingen.
Deze onderwerpen krijgen ook in 2013 de aandacht van 
de OR.

In het kader van Art. 24 van de wet op de OR komen de 
OR en directie tweemaal per jaar bijeen. 
De volgende onderwerpen komen dan aan bod: 
-  in voorbereiding zijnde onderwerpen die voor  

advies of instemming bij de OR worden 
  ingediend; 
- i nformatie over financieel, economisch en sociaal 

beleid;
- bespreking algemene zaken. 
Hierbij is ook de Raad van Commissarissen aanwezig.

Ter voorbereiding van in de OR te bespreken onder-
werpen met betrekking tot Arbo-zaken heeft de OR 
een VGM-commissie ingesteld. Ook heeft de OR  
diverse commissies samengesteld die verschillende 
onderwerpen behandelen zoals financiën en Bedrijf  
Eigen Regeling (BER). Tevens is zij vertegenwoordigd 
binnen diverse andere commissies binnen Twente  
Milieu, onder andere de klachtencommissie.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging Twente Milieu Actief telt  
ongeveer 170 leden. De vereniging organiseert diverse 
activiteiten voor de leden en hun gezin. In 2012 zijn er 
ook weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals  
eieren zoeken, een actieve feestavond bij de Haarmühle 
in Duitsland, vlak over de grens bij Haaksbergen,  
Sinterklaas en de jaarlijkse kerstbingo.
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9 november 12 
Albert van Winden 
@AlbertvanWinden

Bij nieuwe vrachtauto’s van Twente Milieu hoort taart op veilige en 
milieuvriendelijke kilometers. #scania,DHS dank

6 november 12 
Albert van Winden 
@AlbertvanWinden

Nu bij de ingebruikneming van de AED servicebus op de markt 
van Enschede. Twente Milieu mocht de stroomomvormer leveren en 
monteren. Trots!

 Twitter tijdlijn | November

1 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

Kleuters basissch Broekheurne & Mecklenburg in @Gem_Enschede 
deden enthousiast mee met ons #afvalspel #kleurigscheiden

1 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

Trots op samenwerking voor #educatie en gescheiden inzameling @ 50 
basisscholen in Twente van VCO & Consent!
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Indexering
In 2012  zijn de tarieven verhoogd met 2,25 procent. De 
werkelijk stijging van de loonkosten, afschrijving, rente, 
brandstoffen en andere kosten bedroeg rond 3,1 procent. 
In verband met de vermogenspositie van Twente Milieu 
is de volledige stijging van de kosten niet doorberekend 
in de tarieven.

Resultaten
Het jaar 2012 verliep op financieel gebied naar ver-
wachting. De netto-omzet nam in 2012 toe met 2 procent 
naar 28,6 miljoen euro. Het nettoresultaat is vrijwel 
gelijk gebleven aan het resultaat van 2011 en bedraagt 
0,8 miljoen euro. De omzet is in 2012 toegenomen door 
enerzijds werkzaamheden op het gebied van beheer 
openbare ruimte in verschillende gemeenten, inzame-
ling oud papier met mini-containers, beheer en onder-
houd van ondergrondse containers, gladheidbestrijding 
en adviezen op het gebied van beleid en communicatie. 
Anderzijds is de omzet gedaald door bezuinigingen 
van gemeenten op het gebied van huis-aan-huis in- 
zamelen van grofvuil, takken en kleine elektronische 
apparaten. Door efficiënter te werken zijn de omzetten 
op het gebied van inzamelen van mini-, bovengrondse 
en ondergrondse containers en transporten gedaald. 
In 2012 is de omzet van hennepontruimingen voor de 
politie geheel vervallen als gevolg van een landelijke 
aanbesteding. 
De kosten zijn onder druk komen te staan door de ver-
hoging van de loonkosten, ziekteverzuim, hogere 
brandstofkosten en verdergaande automatisering van 
processen op het gebied van logistiek en administratie. 
De kosten van rente en afschrijving zijn gedaald door 
het efficiënter inzetten van materieel en lagere rente-
kosten.

In 2012 is een solvabiliteit bereikt van 34 procent, ruim 
boven de bandbreedte die is afgesproken met de aan-
deelhouders. Deze bandbreedte bedraagt tussen de  
25 en 30 procent solvabiliteit. Hier hebben zowel de 
behaalde winst en de daling van het balanstotaal aan 
bijgedragen. 

Aandeelhouderschap
Zes gemeenten zijn aandeelhouder van Twente Milieu 
N.V. : Almelo (17,6 procent), Enschede (39,0 procent), 
Hengelo (21,4 procent), Hof van Twente (8,8 procent), 
Losser (5,7 procent) en Oldenzaal (7,5 procent). 
Er zijn in 2012 geen veranderingen in het aandeelhouder-
schap van Twente Milieu geweest. 

Dienstverleningovereenkomsten
De afspraken over de dienstverlening van Twente Milieu 
worden voor iedere gemeente vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst (dvo). In 2012 is een 
eerste aanzet gedaan de dvo’s te moderniseren. In 2013 
wordt dit verder uitgewerkt in een meer outputge-
stuurde dvo.
 
Beheer afvalstromen
De verwerkingscontracten van onze gemeenten voor 
restafval en gft worden door Twente Milieu beheerd. 
De overige stromen, van voornamelijk de afvalbreng-
punten, vermarkten we en gaan naar diverse bewerkers 
en verwerkers.

2012 was een financieel gezond jaar voor Twente Milieu. Een belangrijke voorwaarde voor 

een gezonde financiële positie en reis naar 2030. Bij een lichte tariefsverhoging en een iets 

hogere stijging van de kosten van Twente Milieu, mag gesproken worden over een goede 

afsluiter van 2012.

Goede financiële afsluiter
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Verantwoording
Deze jaarrapportage behandelt onze bedrijfsvoering in 
het algemeen en die van duurzaamheid in het bijzonder 
over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 
2012. Het rapport is opgesteld onder de verantwoor-
delijkheid van de directie en tot stand gekomen met 
medewerking van de leden van het managementteam 
en medewerkers die belast zijn met de uitvoering van 
het duurzaamheidsbeleid. 

Corporate Governance Code
Twente Milieu werkt volgens een Corporate Governance 
Code. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
op 3 juli 2009 zijn daarvoor een bestuursreglement en 
het reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. 
Aan de hand hiervan is in overleg met de aandeelhou-
ders besloten een volledige Corporate Governance 
Code te laten uitwerken op 17 augustus 2011. Hierdoor 
werden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van de aandeelhouders, opdrachtgevers, Raad 
van Commissarissen en directie helder gemaakt. Zo is 
onder andere de RVC uitgebreid met twee personen 
tot in totaal vijf. Het voorstel voor de statuten van 
de Corporate Governance Code wordt in 2013 aan de 
aandeelhouders voorgelegd. 

20 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

Linda Kram is Miss Afval! Gefeliciteerd Je hebt alle vragen van onze 
#afvalquiz goed #bloemetje van @jeroenabbink81

 Twitter tijdlijn | November

13 november 12

PeopleDesq 
@PeopleDesq 

Het mooie van sociale media is dat we nu al weten dat @twentemilieu 
de #wenbcd Challenge Day rond #duurzameninzetbaarheid heeft 
gewonnen.

14 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

@AlbertvanWinden dankt #Haaksbergen via wethouder 
@martinvanrees voor de goede scheidingsresultaten en samenwerking

15 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

Wil van Leijsen versterkt RvC Twente Milieu door ruime ervaring in 
afvalbranche en kringloopbedrijven, zie http://bit.ly/Us1v3U
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1. Balans per 31 december (voor resultaatbestemming)

31 december 2012 31 december 2011

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Gebouwen en bedrijfsterreinen 6.226.777 6.345.567

Andere vaste bedrijfsmiddelen 12.602.910 12.615.063
                        

18.829.687 18.960.630

Financiële vaste activa (2)

Vorderingen op participanten    45.600  45.600

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 192.608 155.272

Vorderingen

Debiteuren 744.333 952.871

Vorderingen op participanten (3)   2.190.562 2.497.401

Overige vorderingen 204.800 288.935
                        

3.139.695 3.739.207

Liquide middelen 871.576 46.733
                        

TOTAAL ACTIVA 23.079.166 22.947.442
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 Twitter tijdlijn | November

21 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

@albertvanwinden en #weth.Kotteman bedankt Borne voor scheiden 
plastic door uitreiken warme sjaal; gemaakt van plastic! 

22 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

4 werkloze Twentse jongeren minder! #MVO niet zeggen maar doen! 
Welkom Elmin, Mike, Maurice en Ramon http://bit.ly/Uhjs9l

25 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

Plastic bloemetje van #TwenteMilieu voor @StadOldenzaal voor goede 
inzamelresultaten #plastic dit jaar!

26 november 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

Oud elektrisch speelgoed? Lever nu in! #sinterklaas http://www.twen-
temilieu.nl/nl/nieuws/actueel-nieuws/wecycle-sinterklaas-inzamelactie
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1. Balans per 31 december (voor resultaatbestemming)

31 december 2012 31 december 2011

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Geplaatst kapitaal 715.500 715.500

Agio reserve 5.670 5.670

Overige reserves 6.342.964 5.641.933

Onverdeeld resultaat 792.360 701.031
                    

7.856.494 7.064.134

Voorzieningen (5)

Overige 2.231.106 1.843.450

Langlopende schulden (6)

Langlopende lening 6.500.000 4.750.000

Kortlopende schulden

Rekening-courant krediet 0 1.665.329

Aflossing langlopende leningen 550.000 2.550.000

Handelscrediteuren 1.772.333 1.855.929

Investeringscrediteuren 750.824 88.214

Pensioenpremies 133.078 123.747

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.179.008 1.163.119

Overige schulden (7) 2.106.323 1.843.520
                    

6.491.566 9.289.858
                    

TOTAAL PASSIVA 23.079.166 22.947.442
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1. Balans per 31 december (voor resultaatbestemming)
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28 november 12

Gemeente Borne 
@Gem_Borne 

Persgesprek: werkzaamheden buitendienst naar Twente Milieu. Op 13 
december ondertekening intentieovereenkomst. Persbericht vandaag 
online!

 Twitter tijdlijn | November
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2. Winst- en verliesrekening 
    over de periode 

2012 2011

€ €

Netto- Omzet (8) 28.590.311 28.017.660

Uitbesteed werk en externe kosten 3.127.764 3.550.858

Personeelskosten (9) 15.528.700 14.816.793

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.773.793 2.781.853

Overige bedrijfskosten (10) 6.077.988 5.819.218
                    

Som der bedrijfskosten 27.508.245 26.968.722

                    

Bedrijfsresultaat 1.082.066 1.048.938

Rentebaten 536 1.265

Rentelasten (290.242) (349.172)
                    

Uitkomst der financiële baten en lasten (289.706) (347.907)
                    

  

Resultaat voor belasting 792.360 701.031

Vennootschapsbelasting 0 0
                    

Resultaat na belasting 792.360 701.031
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 Twitter tijdlijn | December

4 december 12
Twente Milieu 
@twentemilieu  

Kinderen van #VcoMecklenburg zijn klaar om op pad te gaan met 
zwarte pieten van #TwenteMilieu #recyclekids

9 december 12
Twente Milieu 
@twentemilieu   

Fijn! “@heleen32: @twentemilieu @gemeentehengelo Containers aan 
Wezelstraat Hglo zijn zaterdagmiddag omgeruild. Super!”

12 december 12
Twente Milieu 
@twentemilieu

@J_Oude_Alink en @AlbertvanWinden bedanken de inwoners van 
@gemeentehengelo voor het scheiden van plastic

12 december 12
KomUutTwente 
@KomUutTwente 

De deuren @TwenteMilieu #kerstmarkt 16uur zijn open :-) #nietdringen aub
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GRI
Indicator Verslaggevingselementen volgens GRI

Pagina- 
nummer

Profiel

1.1
Verklaring hoogste beslissingsbevoegde over duurzame 
ontwikkeling

5

2.1 Naam van de organisatie 10, 11

2.2 Kernactiviteiten    13

2.3 Operationele structuur 11

2.4 Locaties      11

2.5 Landen      Nvt

2.6 Eigendomstructuur en rechtsvorm 50, 51

2.7 Afzetmarkten 11

2.8 Omvang van de organisatie 9

2.9 Veranderingen in verslagjaar 29 - 31, 33 - 37

2.10 Onderscheidingen 15

Verslagparameters

3.1 – 3.6 Verslagparameters en reikwijdte 50, 51

3.12 Tabel met GRI-inhoudsopgave 58

Bestuursstructuur en managementsystemen

4.1 - 4.3 Bestuursstructuur 50, 51

4.4 Medezeggenschap 50, 51

4.8 Missie       10

4.14 Stakeholders 11, 13

4.16 Betrekken van belanghebbenden 18 - 21

Indicator Verslaggevingselementen volgens GRI
Pagina- 
nummer

Economische prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden 50, 51

Milieuprestatie-indicatoren

EN1-2
Ingezamelde en afgevoerde materialen (inclusief 
recycling)

9, 34

EN3 Intern energiegebruik 17

EN8 Intern watergebruik 17

EN16 Uitstoot van broeikasgassen 17

EN18
Initiatieven ter verlaging van de emissie broeikasgassen 
en gerealiseerde verlagingen 

25 - 27

EN22 Afval         9, 33 - 35

EN28 Naleving milieuwet- en regelgeving 15

Sociale prestatie-indicatoren

LA0 Missie        39

LA1-2 Werkgelegenheid 39, 40

LA4 Arbeidsvoorwaarden 42 - 47

LA6-8 Gezondheid en veiligheid 39, 40

LA10 Opleiding per medewerker 40

Kwaliteit

QU Missie        10
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 Twitter tijdlijn | December

31 december 12
Danielle Marissen 
@dmarissen

ff dikke pluim voor @TwenteMilieu ze komen ivm brandgevaar de 
container extra legen. #super

15 december 12
Twente Milieu 
@twentemilieu   

@Gem_Enschede zegt ook JA tegen afval scheiden. Trots op 1e 
advertentie #morgengaanzescheiden

27 december 12
Twente Milieu 
@twentemilieu   

We zijn genomineerd voor de #succesaward Straks te zien op #rtl7 
@AlbertvanWinden Stemmen? SMS ‘succesfactor 414’ naar 4422 (geen 
extra kst)
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Woordenlijst voor 
duurzaamheidsverslag 2012
AvA = Algemene Vergadering van Aandeelhouders

LAP2 = Tweede Landelijk Afvalstoffenplan

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

WWB = Wet werk en bijstand

KAM = Kwaliteit Arbo Milieu

VCA = Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Ohsas 18001 = Occupational Health and Safety Assessment Specification

RI&E = Risico-inventarisatie en -evaluatie

KGA = Klein Gevaarlijk Afval

WBDBO  = Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag

LAC  = Landelijke Werkgroep Afvalcommunicatie

NOC*NSF = Het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

BRAVO  = Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning

WENb  = Werkgeversvereniging Energie & Nutsbedrijven

BER = Bedrijf Eigen Regeling

VGM = Veiligheid Gezondheid Milieu

OR  = Ondernemingsraad

Dvo  = Dienstverleningsovereenkomst
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