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Voorwoord
Een speciaal jaarverslag dit jaar, want RMN bestaat 
twintig jaar. Reden om niet alleen terug te blikken op 
het reilen en zeilen in 2020, maar ook herinneringen 
op te halen van langer geleden. Er is in die twintig 
jaar heel wat veranderd. Zo begonnen we in 2000 
onze activiteiten voor twee gemeenten en hebben 
we sindsdien een mooie groei doorgemaakt; inmid-
dels telt ons verzorgingsgebied zes gemeenten. 
Gemeenten waar we dagelijks het afval inzamelen, 
de straten reinigen en enkele aanvullende taken 
verrichten, zoals groenbeheer. Ik ben er trots op 
dat we in die twintig jaar als RMN ons bestaansrecht 
hebben bewezen. 

In een tijdlijn nemen we u mee door de geschiede-
nis van het afval en van RMN. Enkele medewerkers 
van het eerste uur vertellen over vroeger, de groei 
die we hebben doorgemaakt, de technologische 
verbeteringen in de loop der jaren en momenten 
die zijn bijgebleven, zoals de strenge winter  
van 2009. 

Wat ons natuurlijk zeker altijd zal bijblijven, is de 
coronapandemie van 2020. Die ontwrichtte de 
samenleving behoorlijk en had ook de nodige 
impact op onze dienstverlening. Onze begraaf-
plaatsbeheerders zagen veel verdriet en hadden 
de lastige taak toe te zien op de naleving van alle 

coronamaatregelen. Medewerkers op de recy-
clingstations hadden hun handen vol aan de grote 
toestroom van spullen van inwoners die waren 
bevangen door opruimwoede. En chauffeurs van 
de inzamelwagens reden veel extra ritten voor het 
legen van overvolle ondergrondse containers. Het 
is jammer dat het financieel resultaat een negatief 
sausje over de organisatie legt. Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan de tomeloze inzet van alle mede-
werkers en samenwerkingspartners die met z’n allen 
de schouders eronder hebben gezet, elkaar waar 
nodig hebben geholpen en hebben gezorgd dat 
we het extra werk goed konden opvangen. En dát 
is waar RMN voor staat. Daarom voor iedereen die 
in 2020 heeft standgehouden, maar ook voor ieder-
een die de afgelopen twintig jaar heeft meegewerkt 
aan het RMN wat er nu staat, applaus, respect en 
een diepe, diepe  buiging.

Op de volgende pagina’s vindt u levendige verhalen 
van medewerkers, aangevuld met cijfers over onder 
meer de effecten van bronscheiding, resultaten 
van het VANG-programma en de impact van onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid. 
Volgend op die verhalen vindt u achterin een 
beknopte verantwoording van de programma’s en 
een samenvatting van de financiën. Rest mij u nog 
veel leesplezier te wensen.
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Cijfers 
 inzameling en 
verzorgingsgebied

Als gevolg van het vele thuiswerken en opruim-
woede van de inwoners is voor het eerst weer een 
stijging in de hoeveelheid restafval te zien. Gelukkig 
is ook de hoeveelheid aangeleverde  grondstoffen 
gestegen, waardoor het recyclingpercentage 
 nauwelijks is gedaald. Er heeft in 2020 geen afval-
sorteerproef plaatsgevonden. Daarom is er ook 
geen kolom ‘2020 Potentie’ die laat zien hoeveel 
recyclebaar afval nog bij het restafval belandt. 

VERZORGINGSGEBIED
RMN verleent service aan ruim 
honderdduizend  huishoudens, 
verdeeld over zes gemeenten.  
Dit is hoe die verdeling 
eruitziet:

Afvalstoffen 2020 
Geraamd

  2020 2019 2018

AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparatuur)  1.280  1.609  1.448  1.381 

Autobanden  38  55  48  41 

Bouw- en sloopafval  1.390  1.963  1.702  1.547 

Cartridges  -    16  9  7 

Dakbedekking teerhoudend  199  237  223  181 

EPS (piepschuim)  20  36  28  25 

Frituurolie  16  40  25  22 

Gipsafval en betongaas  235  430  378  256 

Glas  5.300  5.871  5.213  5.261 

Groenafval gemengd  4.890  4.217  4.960  5.536 

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)  24.000  23.869  22.938  22.605 

Grond ongekeurd herbruikbaar  1.990  1.753  1.690  2.005 

Harde kunstoffen  410  513  478  484 

Hout B  5.090  7.542  6.853  6.286 

Hout C  1.820  1.023  912  927 

Kca (klein chemisch afval)  393  404  366  365 

Luiers  162  169  109  62 

Matrassen  107  319  300  68 

Metalen  1.070  1.193  1.176  1.191 

Papier- en kartonafval  13.300  12.688  12.473  12.591 

PMD (plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons)  3.700  4.522  3.883  3.666 

Puin  5.985  6.557  6.185  5.997 

Textiel  1.099  1.113  1.152  1.076 

Vlakglas  194  166  197  194 

Herbruikbaar huisraad  1.371  727  814  1.380 

Herbruikbaar grofafval  1.818  1.693  1.574  3.301 

Totaal hergebruik/recycling  75.877  78.727  75.137  76.455 

Restafval  43.550  46.518  44.497  45.247 

Grof afval  5.814  5.362  4.985  3.301 

Asbest  71  89  66  69 

Totaal verbranden/storten  49.435  51.969  49.549  48.617 

Algemeen totaal  125.312  130.696  124.685  125.071 

Percentage recycling 61% 60% 60% 61%

(Fijn) restafval per inwoner 175  187  180  184 

(Grof) restafval per inwoner 23  22  20  13 

Gemeente Huishoudens Inwoners

Baarn  11.678  24.838 

Bunnik  6.392  15.183 

IJsselstein  14.408  34.116 

Nieuwegein  28.844  63.499 

Soest  20.699  46.620 

Zeist  29.245  64.798 

TOTAAL  111.266  249.054 

(x 1000 kilo)
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De bestuursleden



‘RMN staat met 
beide voeten op 

de werkvloer’
JOCKO RENSEN | 

BESTUURSLID

Vier vragen  
aan bestuurslid 
Jocko Rensen

Jocko Rensen is sinds juli 2020 wethouder 
in Bunnik en vanuit die hoedanigheid sinds 
 september 2020 ook bestuurslid van RMN.  
Met een frisse blik geeft hij zijn kijk op RMN.  

HOE BEVALLEN JE NIEUWE FUNCTIES? 
Het is een voorrecht om als bestuurder aan het werk 
te zijn in Bunnik en voor RMN. Ik vind het bijzonder 
om samen te werken met collega-bestuurders en 
ons samen met de werkorganisatie van RMN in te 
zetten voor een goed beheer van de openbare 
ruimte, op een lokaal passende manier en in het 
belang van de inwoners.  

WAT VALT JE ALS NIEUW BESTUURSLID OP  
AAN RMN?
RMN staat met beide voeten op de werkvloer in 
onze gemeenten. Zoals ik het zie: pragmatisch, 
professioneel, communicatief, dienstbaar, respect-
vol naar mens en natuur, eerlijk en doeltreffend. 
Ik ben mee geweest met de inzameling en de 
chauffeur verstaat duidelijk zijn vak. Het is fijn om te 
zien dat de kennis en kunde van RMN prima past bij 
de behoefte van de inwoners in Bunnik. Natuurlijk 
blijven er ook ontwikkelingen en wensen. Zowel 
bestuurlijk als in de praktijk is het belangrijk dat we 
blijven innoveren en alles op alles zetten voor een 
circulaire economie.

WAT VIND JE BELANGRIJK BIJ HET BESTUREN 
VAN RMN?
RMN is een uitvoeringsorganisatie van de u
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‘Ik vind het 
belangrijk beleid en 
uitvoering dichter bij 
elkaar te brengen’

gemeenten. Ik vind het belangrijk beleid en 
 uitvoering dichter bij elkaar te brengen. De afval-
inzameling en het beheer van de openbare ruimte 
zijn essentiële diensten voor inwoners, waar ze 
veel gebruik van maken. Als ze een vraag hebben 
over de inzameling willen ze terechtkunnen bij één 
loket. Bij de gemeenten en RMN denken we soms 
in termen van wij-zij, maar we zijn één. RMN is van 
en voor de gemeenten. Daar moeten we ons goed 
bewust van zijn. Als wethouder ben ik tegelijkertijd 
vraaghouder namens de inwoners van de gemeente 
en als bestuurslid van RMN beheerder van het 
antwoord. 

Daarnaast vind ik het belangrijk te kijken waar we 
als RMN-gemeenten ons beleid op elkaar kunnen 
afstemmen. Beleidsharmonisatie was ook een van 
de aanbevelingen van de rekenkamer die in 2019 
het functioneren van RMN heeft onderzocht. We 
maken daarin goede stappen. Zo hebben we in 
december 2020 in het bestuur de gezamenlijke 
regionale visie op grondstoffen vastgesteld.
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WAAR GA JE JE HARD VOOR MAKEN IN BUNNIK?
In Bunnik gaan we het gesprek aan met de gemeen-
teraad over de toekomst van het grondstoffen-
management. De regionale grondstoffenvisie dient 
als basis voor een lokaal uitvoeringsplan. Grote 
maatregelen zijn het betalen voor restafval (diftar) 
en minder vaak ophalen van restafval (omgekeerd 
inzamelen). Daarnaast zijn allerlei kleinere maat-
regelen mogelijk, zoals nog meer samenwerken met 
kringloopwinkels, het stimuleren van een repair-
café, communicatiecampagnes en de inzet van 
recyclingcoaches. Ik wil niet winkelen in mogelijk-
heden, maar goed kijken naar wat passend is lokaal. 
Hoe kunnen we maximale dienstverlening leveren 
aan inwoners en wat willen we bereiken in gedrags-
verandering bij inwoners? Dat vind ik belangrijke 
vragen. We moeten onze ambities en visies helder 
krijgen, zodat we ook weten wat we willen vragen 
aan RMN.

Voor mij als bestuurder is het jaarverslag grondstof 
voor de toekomst van RMN. De lijn die we hebben 
ingezet moeten we vasthouden en daarnaast de 
samenwerking blijven ontwikkelen. ¢



Intrede gemotoriseerde voertuigen 
Een belangrijke ontwikkeling die 
de inzameling vergemakkelijkt, is 
de introductie van gemotoriseerde 
voertuigen. Veegmachines, bakfietsen, 
grofvuilauto’s en grote vuilniswagens 
verschijnen in het straatbeeld. Zo kan 
in korte tijd veel meer afval worden 
ingezameld.

Start afvalophaaldiensten 
De Nederlandse bevolking groeit en 
er ontstaan steeds meer steden. Door 
epidemieën zoals cholera besluiten 
bestuurders meer hygiënemaatregelen 
te nemen. Voortaan worden straten 
gereinigd, afval wordt een paar keer 
per week opgehaald en er komen 
aparte rioleringen voor menselijke 
uitwerpselen en was- en regenwater. 

Introductie plastic vuilniszak 
Het gebruik van de vuilniszak ontstaat in 
Nederland halverwege de jaren zestig van 
de twintigste eeuw. Tot die tijd heeft elk 
huishouden een metalen vuilnisemmer. 
Omdat het legen van die emmers zwaar 
werk is, wordt een oplossing gezocht 
om vuilnismannen te ontlasten. Na 
experimenten met papieren vuilniszakken 
introduceert Amsterdam in 1967 de plastic 
huisvuilzak.

Recyclingstations komen op 
In 1992 onderscheidt Nederland 
dertien gescheiden afvalstromen: 
groen afval, hout, metaal, 
schoon puin, autobanden, 
pvc, papier, glas, bouw- en 
sloopafval, restafval, fietsen, 
textiel en koelkasten. Hierdoor 
ontstaat het recyclingstation: een 
speciaal ingerichte plaats om afval 
gescheiden aan te bieden, zodat 
het kan worden hergebruikt.
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2Hergebruik door oorlog 
In de Tweede Wereldoorlog is 
er veel werkeloosheid en zijn 
goederen schaars. Mensen gaan 
daarom goederen zoveel mogelijk 
hergebruiken, denk aan het 
repareren van kapotte kleding. 
Omdat ze veel minder weggooien, 
slinkt de afvalberg aanzienlijk.

Eerste minicontainers 
In 1978 gaan enkele Nederlandse gemeenten 
experimenteren met de minicontainer. Dus 
in plaats van een zak weer een vuilnisemmer, 
maar dan van plastic, op wieltjes en met ruimte 
voor meer afval. Veel huishoudens hebben 
minicontainers voor verschillende soorten afval; 
elke gemeente voert hierin een eigen beleid. 
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1955

In 1955 ging Nederland voor de afvalinzame-
ling steeds meer gebruikmaken van gemoto-
riseerde voertuigen. Ontwikkelingen die het 
werk gemakkelijker maakten, volgden elkaar 
in rap tempo op. Ook het wagenpark bij RMN is 
in twintig jaar flink doorontwikkeld. Kees Kok, 
werknemer van het eerste uur, vertelt erover.    

Onze wagens zijn in de loop der jaren sterk 
verbeterd. Zo is de achterlader multifunctioneler 
geworden, zodat een en dezelfde wagen zowel 
grofvuil- als minicontainers kan legen. Ook zijn de 
voertuigen veiliger geworden; als je bijvoorbeeld 
achter op de treeplank staat, is de snelheid van het 
voertuig nu technisch begrensd. Sinds 2003 maakt 
RMN gebruik van zijladers, vrachtwagens met een 
of twee handige grijparmen. Chauffeurs kunnen die 
grijparmen van achter het stuur bedienen om de 
containers te legen. 

VERRIJKING
Met veel plezier heb ik jarenlang in de zijlader 
gereden. Het gaf me altijd een goed gevoel als 
ik na een dag werk weer veilig terug was, want 
zeker op winterse dagen met ijzel en sneeuw was 
het opletten. Voordat ik bij RMN kwam, reed ik al 
voor de inzameling in de gemeente Soest. Toen 
de dienstverlening overging naar RMN ben ik ook 
in Zeist gaan rijden. Dat was best even wennen, 
maar heeft heel goed uitgepakt. In het begin was er 
nog een wij-zij-gevoel tussen de medewerkers van 
beide gemeenten, maar dat ebde snel weg, want 
je hebt elkaar nodig en leert van elkaar. Ik vond het 
een verrijking om andere collega’s te leren kennen 
en in andere wijken te gaan rijden. Je maakt praatjes 
met inwoners, ziet kinderen opgroeien en wordt 
zo steeds meer onderdeel van die wijken; ook dat 
maakt het werk leuk.

KEES KOK |
MEDEWERKER EN   
OUD-CHAUFFEUR

Intrede gemotoriseerde 
voertuigen

9 | TIJDLIJN



Zware stalen vuilnisemmers zijn gelukkig ver-
leden tijd in Nederland. Ze werden in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw vervangen door 
plastic vuilniszakken en in 1978 werden ook de 
eerste minicontainers in ons land geïntrodu-
ceerd. Ronald de Bruijn, een doorgewinterde 
medewerker bij RMN, vertelt over de ontwikke-
lingen in de inzameling.   

Het neerzetten van plastic huisvuilzakken aan de 
straat is aan het uitsterven; bijna overal maken huis-
houdens tegenwoordig gebruik van minicontainers 
of verzamelcontainers in de wijk. Wat die verza-
melcontainers betreft, zie je een flinke opkomst 
van ondergrondse containers. Op termijn zullen de 
bovengrondse containers helemaal uit het straat-
beeld verdwijnen. 

In de loop der jaren zijn we in Nederland steeds 
meer afval gaan scheiden. Dat is natuurlijk een 
goede ontwikkeling, maar daarin is nog wel wat 
voorlichting nodig. Regelmatig belandt namelijk 
nog afval in containers dat daar niet in thuishoort. 

Ook maakt de coronacrisis duidelijk dat we nog 
steeds veel afval produceren. Mensen gingen in de 
eerste lockdown massaal naar de bouwmarkt en 
wilden vervolgens af van hun oude spullen. In plaats 
van de gemiddelde 18 ton bracht ik toen soms 26 
ton afval weg.

STAALKABEL
De coronacrisis legt een behoorlijke druk op de 
inzameling en de recyclingstations. Toch fiksen 
we het iedere keer weer met elkaar. Het contact 
met de collega’s en de waardering van inwoners 
en de gemeenten maken dat ik dit werk met veel 
plezier doe. Soms maak je wel gekke dingen mee, 
zoals die keer dat ik tijdens een dienst met oud en 
nieuw tegen een staalkabel aanreed. Iemand had 
die kabel over de weg gespannen om vuurwerk 
aan op te hangen. Die kabel hing veel te laag, was 
er opgehangen zonder vergunning en was niet 
zichtbaar in het donker. Het leverde veel schade op 
aan de cabine van de wagen waarin ik reed en aan 
een lantaarnpaal. Geen fijne gebeurtenis, wel een 
verhaal dat me altijd zal bijblijven.

RONALD DE BRUIJN |
MEDEWERKER 
 AFVALINZAMELING

1978

Eerste minicontainers
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‘Door  
corona 

was het 
alle zeilen 
bijzetten’

ERIC VAN DER SCHANS | 
PROJECTLEIDER VANG

Invoering 
omgekeerd 
inzamelen in 
IJsselstein en Zeist

In IJsselstein en Zeist heeft RMN voorbereidingen 
getroffen voor de invoering van omgekeerd 
inzamelen. Projectleider Eric van der Schans ver-
telt over de puzzel in IJsselstein voor het plaatsen 
van ondergrondse containers en de operatie in 
Zeist, waar de meeste inwoners een extra mini-
container erbij krijgen. 

Onder de noemer Van Afval naar Grondstof (VANG) 
gaan steeds meer gemeenten in Nederland over op 
omgekeerd inzamelen: het gescheiden inzamelen 
van plastic en metalen verpakkingen en drankkar-
tons (PMD) en het minder vaak ophalen van het 
restafval. Zo’n VANG-project is een omvangrijke 
klus. De gemeenten en RMN moeten ervoor zorgen 
dat inwoners hun PMD-afval gescheiden kunnen 
weggooien, afstemmen hoe ze dat organiseren, 
inwoners voorlichten daarover en inspraak geven 
over de locatie van containers. Na een succesvolle 
start in Baarn en Soest zijn nu de voorbereidingen 
in gang gezet voor IJsselstein en Zeist. Door corona 
was het alle zeilen bijzetten, maar het is gelukt om 
op schema te blijven.

VOORTRAJECT IJSSELSTEIN
In IJsselstein hebben we oude ondergrondse con-
tainers vervangen en daarbij voorgesorteerd op het 
VANG-traject, door te kijken op welke plekken we 
containers konden bijplaatsen. Daarnaast bepalen 
we op welke nieuwe locaties containers nodig 

  

u
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‘De tussenevaluatie 
voor VANG in Baarn 

laat positieve 
resultaten zien’

zijn. Om het project behapbaar te houden hebben 
we de gemeente verdeeld in vier gebieden. Voor 
IJsselstein Noord, Centrum en West hebben we de 
locaties voor de ondergrondse containers bepaald 
en inspraakrondes gehouden; voor Zuid organise-
ren we dit in 2021. 

Door corona moesten we alternatieven beden-
ken voor de inspraakrondes voor inwoners. We 
vonden een goede oplossing in een online tool, 
een platform waar inwoners alle locaties voor de 
ondergrondse containers konden inzien. Ook 
vragen en antwoorden van de gemeente en RMN 
waren in te zien, bijvoorbeeld waarom gekozen is 
voor een bepaalde plek. Inwoners konden in de 
tool ook alternatieve locaties aanwijzen. Omdat je 
niet iedereen online bereikt, hebben we daarnaast 
in ieder gebied een inloopbijeenkomst georga-
niseerd, met tijdssloten en andere maatregelen 
vanwege corona. Een derde mogelijkheid was een 
een-op-een gesprek. Op deze manier konden we de 
inspraak toch goed organiseren.  

Voor de deelgebieden Noord, Centrum en West 
plaatsen we in 2021 de nieuwe ondergrondse 
containers. In Zuid starten wij de participatieronden, 

zodat de gemeente ook voor dit gebied de locaties 
voor de containers kan vaststellen.

MIX-WIJKEN IN ZEIST
Voor Zeist is het een wat ander traject, want 
daar gaat het hoofdzakelijk om het uitzetten van 
minicontainers voor PMD, zo’n 15000 in totaal. In 
oktober 2020 zijn we daar al in de eerste wijk met 
omgekeerd inzamelen van start gegaan. Nu volgen 
gefaseerd de andere wijken. Het bepalen van de 
circa veertig locaties voor een kleine honderd 
ondergrondse containers was in Zeist wat lastiger 
vanwege de mix-wijken, waarin sommige huishou-
dens een extra mini-container krijgen en andere een 
ondergrondse container gaan gebruiken. Na flink 
gepuzzel hebben we nu een mooi bronbestand met 
de juiste data voor alle huishoudens. 

Ik ben blij met dit dynamische werk, waarin je te 
maken hebt met de politiek en inwoners en waarin 
je continu moet schakelen. In Baarn is onlangs een 
tussenevaluatie gehouden voor VANG en die laat 
positieve resultaten zien. Het gaat goed met het 
scheiden van de afvalstromen aan huis. Op naar ook 
mooie resultaten voor IJsselstein en Zeist. ¢

PMD IN KG PER INWONER
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‘Voor Baarn  
en Nieuwegein  

liggen de nieuwe 
routeplannen klaar’

DANNY VAN BOEIJEN | ASSISTENT-TEAMLEIDER NOORD
BOY PAAP | ASSISTENT-TEAMLEIDER ZUID
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Grondstof Apart ingezameld Nog in restafval Totaal % CO2-prestatie

Papier  12.688  3.238  15.926 80%  25.503 

GFT  23.869  16.189  40.058 60%  1.618 

Glas  5.871  996  6.867 85%  1.896 

Textiel  1.113  1.992  3.105 36%  3.820 

PMD  4.522  4.732  9.254 49%  11.757 

TOTAAL 2020  44.594 

Prestatie 2019  42.360 

Ambitie 2025   56.868 

Ieder jaar puzzelt RMN om efficiënte 
inzamelings routes te maken en te zorgen voor 
een goede verdeling onder chauffeurs. Zo zijn in 
2020 nieuwe routeplannen gemaakt voor Baarn 
en Nieuwegein. Werk dat bij Danny van Boeijen 
en Boy Paap in goede handen is.  

Aanleiding voor aanpassing van de routes zijn vaak 
wijzigingen in de inzameling in de gemeenten. 
Nieuwe routes en schema’s maken is een flinke 
uitdaging, maar het grote voordeel is dat wij weten 
waar chauffeurs in hun werk tegenaan lopen. Beiden 
waren we namelijk tot 2020 zelf chauffeur.  

BEHAPBARE FASES
Als de inzameling in een gemeente wijzigt, 
voeren wij die wijziging stapsgewijs in delen van 
die gemeente in. Dat maakt het werk behapbaar 
en brengt rust in de organisatie. Voor Baarn en 

Nieuwegein liggen de nieuwe routeplannen klaar 
en is het nu aan de gemeenten om groen licht te 
geven. In Baarn is de PMD-inzameling ingevoerd.  
In Nieuwegein vervalt die juist, omdat de gemeente 
overgaat op nascheiding.  

In 2021 leggen we routepuzzels voor Zeist en 
IJsselstein. Net als Baarn gaat Zeist over op PMD-
inzameling en het minder vaak ophalen van het 
restafval. Nieuw in IJsselstein is het legen van onder-
grondse containers. Voorheen werd dat door een 
andere organisatie gedaan.

ÉÉN TEAM
We zijn heel blij met de goede samenwerking
tussen Noord en Zuid. Meer dan voorheen zijn we 
nu één team. Michiel Ossewaarde is teamleider 
voor beide gebieden en als assistent-teamleiders 
overleggen we veel met elkaar voor een optimale 

inzet. Chauffeurs kunnen nu in zowel de noordelijke 
als zuidelijke gemeenten worden ingezet. Dat is 
wennen, maar heldere communicatie scheelt. 

Het voeren van gesprekken met chauffeurs over wat 
beter kan, geeft veel voldoening. Je kunt niet met 
alle wensen rekening houden, maar vanuit onze 
eigen ervaring als chauffeur weten we wel wat aan-
dacht behoeft. Zo werken we aan een betere ver-
deling van het werk, om te voorkomen dat enkele 
chauffeurs veel langer onderweg zijn dan collega’s. 
Gepuzzel met effect, want van chauffeurs op ver-
beterde routes krijgen we positieve berichten. 
We vinden het belangrijk dat ze plezier 
hebben in het werk. Dan zijn ze ook 
bereidwillig waar nodig een extra 
handje te helpen. Het is mooi dat 
we dit resultaat samen weten 
te bereiken. ¢

‘Vanuit onze 
eigen ervaring  

als chauffeur 
weten we 

wat aandacht 
behoeft’

Een betere  verdeling in  routes 

REDUCTIE CO2-UITSTOOT 2020 IN KG
Door minder transportbewegingen en recycling vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. Door afvalscheiding 
 hebben de RMN-gemeenten de CO2-uitstoot met 2.234.000 kilo verder gereduceerd ten opzichte van 2019.

GRONDSTOFFEN- EN AFVALINZAMELING | 14

De totale CO2-prestatie  
van 2020 is gelijk aan:

236.351.100
AUTOKILOMETERS

71.351.276
KWH ELEKTRICITEIT

26.759.728
M3 AARDGAS



‘Met de  
vervanging 
bevorderen 
we een betere 
afvalscheiding’

STEFAN VAN DAM | 
ASSETMANAGER

Ondergrondse 
containers met 
een grotere 
capaciteit

In 2020 heeft RMN veel ondergrondse contai-
ners vervangen en bijgeplaatst. Assetmanager 
Stefan van Dam vertelt over die operatie en de 
voordelen van de nieuwe containers. 

Veel ondergrondse containers in IJsselstein en 
Nieuwegein waren verouderd en aan vervanging 
toe. Daarnaast hebben we in Baarn ondergrondse 
containers bijgeplaatst, omdat de gemeente is over-
gegaan op omgekeerd inzamelen; dat betekent 
voor een deel van de inwoners dat ze hun restafval 
kwijt moeten kunnen in een ondergrondse contai-
ner in hun wijk. En tot slot waren in de verschillende 
gemeenten bijplaatsingen nodig op plekken waar 
nieuwbouw komt of kantoren worden omgebouwd 
naar appartementen.  

VAN 2,5 NAAR 5 KUUB
In IJsselstein ging het om een grootschalig project, 
waarbij ongeveer zestig containers zijn vervan-
gen. Die vervanging levert veel verbeteringen op. 
Zo zorgt het voor homogeniteit qua merk, type 
en uitvoering, wat efficiency geeft in onderhoud 
en reparatie. Ook hebben de nieuwe containers 
een grotere capaciteit en zijn ze voorzien van een 
systeem dat de vulgraad registreert. Dat is belang-
rijk met het oog op de toekomst. Als overal deze 
moderne containers zijn geplaatst, kunnen we zien 
wanneer een container vol is en geleegd moet 
 worden en hoeven we minder vaak te rijden.  

  

u
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‘Er komt veel kijken 
bij de vervangingen 

en bijplaatsingen’

RMN gaat voortaan zelf de containers legen in 
IJsselstein, eerst deed een ander bedrijf dat. Bij de 
vervanging kijken we of we op sommige plekken 
de veiligheid kunnen verbeteren door een kleine 
verplaatsing van de container. Denk aan het ver-
plaatsten van een container in een doodlopende 
straat, zodat de kraanwagen minder ver achteruit 
hoeft te rijden. 

Nog een voordeel: met de vervanging bevorderen 
we een betere afvalscheiding. Bij hoogbouw was 
bijvoorbeeld eerst geen container voor groente-, 
fruit- en tuinafval, nu wel. Op plekken waar twee 
restafvalcontainers stonden van 2,5 kuub, hebben 
we die vervangen door één container van 5 kuub 
en een GFT-container bijgeplaatst. Ook hebben 
we bij hoogbouw gezorgd voor glas-, papier- en 
PMD-containers op logische plekken. We plaatsen 
al PMD-containers met het oog op de invoering 
van omgekeerd inzamelen in IJsselstein. Door dit te 
doen op locaties waar al ondergrondse container 
waren, is geen aanwijsbesluit nodig.

SCHAKELEN
Bij de vervangingen en bijplaatsingen komt veel 
kijken. Het gaat daarbij niet sec om het plaatsen 
van de container, maar ook om de vraag hoe je de 
inzameling efficiënter kunt maken. Als assetmanager 
ben ik overal bij betrokken. Ik ben verantwoorde-
lijk voor de aanschaf en het onderhoud en ik stuur 
de projectmanagers aan. Terwijl de ene project-
manager zorgdraagt voor de plaatsing van de 
containers, richt een ander zich op het verstrekken 
van toegangspassen of voorlichting aan inwoners. 

Die voorlichting is belangrijk. Soms is bijvoorbeeld 
de container verplaatst en moeten mensen wat ver-
der lopen om hun afval kwijt te kunnen. Adequate 
informatie helpt daarvoor begrip te kweken. Ook 
gaat het afvalscheiden nog niet altijd goed, treffen 
we bijvoorbeeld restafval in de GFT-containers aan. 
Dat kan onwil zijn, maar heeft wellicht ook andere 
oorzaken. Misschien begrijpen sommige mensen 
de voorlichting niet, omdat ze de Nederlandse taal 
niet beheersen. We blijven altijd verbeteren waar 
mogelijk en zijn alweer volop bezig met nieuwe 
projecten, zoals in Soest, waar we bijna honderd 
oude containers vervangen. ¢

Eerste lediging door RMN in IJsselstein GRONDSTOFFEN- EN AFVALINZAMELING | 16



ROB SCHRAM | 

DIRECTEUR

‘De registratie 
zorgt voor  
een eerlijker 
systeem’

JOHN DE KOEIJER | 
PROJECTLEIDER  
CONTAINERREGISTRATIE  
BUNNIK
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Minicontainers in Bunnik 
succesvol geregistreerd
In het najaar van 2020 is RMN in Bunnik gestart 
met het registreren van minicontainers voor 
restafval, GFT en papier. Projectleider John de 
Koeijer legt uit waarom en geeft een inkijkje in 
wat er allemaal kwam kijken bij de invoering.    

De gemeente Bunnik heeft ons gevraagd de regis-
tratie in te voeren, omdat het zorgt voor een eer-
lijker systeem. Het voorkomt dat huishoudens meer 
containers gebruiken, dan waarvoor zij betalen. 
Daarnaast geeft het RMN inzicht in de omvang van 
de inzameling. We weten zo wat er aan containers 
in de achtertuinen staat en wat dat betekent voor 
onze taken. Containers die inwoners inwisselden 
wanneer ze bijvoorbeeld stuk waren, hadden we al 
eerder geregistreerd. Het is fijn dat we dankzij dit 
project veel completere gegevens krijgen. 

STICKERS
Voor het registreren hebben we stickers laten 
maken met een streepjescode die is gekoppeld 
aan ons contentmanagementsysteem. Het bedrijf 
Inovim zorgde voor de communicatie met de inwo-
ners, voorzag de containers van de inwoners van de 
nieuwe registratiestickers en scande de stickers. Een 
aanzienlijk efficiëntere aanpak dan de antwoord-
kaarten waarmee we eerder werkten. 

Alle containers die niet voorzien waren van de 
nieuwe registratiesticker heeft RMN ingenomen. 
Tijdens de inzameling reed onze medewerker van 

de containerdistributie achter de inzamelingswagen 
aan en laadde hij de niet-geregistreerde containers 
in. Aan de inwoners is daarnaast gecommuniceerd 
dat ze maximaal één restafvalcontainer mogen 
hebben. Daarmee wil de gemeente voorkomen 
dat bijvoorbeeld ook bedrijfsafval in de container 
belandt. Wanneer op één adres meer restafval-
containers aan de weg stonden, hebben we die 
ook weggehaald. Bij een controle van circa 6000 
adressen hebben we 115 GFT-containers en 400 
restafvalcontainers ingenomen. Wijk voor wijk 
controleren we alle adressen en over een half jaar 
herhalen we de controle.  

UITDAGINGEN
We kwamen in het project wel wat uitdagingen 
tegen, maar al met al is de uitvoering heel goed 
verlopen. Door corona heeft het project een tijd 
stil gelegen. De grenzen gingen dicht, waardoor 
Inovim in Bunnik niet zijn werk kon doen, omdat 
het een Belgisch bedrijf is. Daarnaast waren maat-
werkoplossingen nodig voor grote huishoudens, 
gast oudergezinnen en bewoners van flatgebouwen. 
Dankzij nauw contact met de gemeente konden we 
snel schakelen en dit maatwerk goed tot uitvoering 
brengen. De afstemming met onze inzamelings-
partner Wolfswinkel verliep uitstekend en ook was 
de samenwerking met busbedrijf Kassing heel 
plezierig. We mochten alle niet-geregistreerde con-
tainers tijdelijk op hun terrein stallen, wat ons veel 
heen en weer rijden scheelde. Dank aan allen! ¢

‘Dankzij nauw contact 
met de gemeente  

konden we snel 
schakelen’
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‘Met een  
klein team 

hebben 
we mooie 

resultaten 
behaald’

ERIK DE ROOIJ | 
BEHEER OPENBARE RUIMTE

Inhaalslag in 
 groenonderhoud 
in IJsselstein

De vier ploegen voor het beheer van de 
 openbare ruimte in IJsselstein hebben in 2020 
veel werk verricht. Assistent-teamleider Erik de 
Rooij vertelt over de inhaalslag die ze hebben 
gemaakt in onderhoud van de plantsoenen  
en straten. 

Dankzij de enorme inzet van alle medewerkers 
hebben we in 2020 veel achterstallig onderhoud 
weggewerkt. Met een klein team hebben we mooie 
resultaten behaald, wat blijkt uit metingen die een 
extern bureau elk kwartaal verricht en uit onze eigen 
frequente metingen. De gemeente bepaalt het 
kwaliteitsniveau waaraan we moeten voldoen en we 
zijn er goed in geslaagd die kwaliteit te leveren. 

SNOEI- EN HERSTELWERK
Het werk is veelzijdig. Iedere dag kijken we wat 
er nodig is aan groenonderhoud. We doen veel 
snoeiwerk, maar ook repareren en vervangen we 
picknicktafels, afvalbakken en straatborden. Als het 
gaat om klein straatherstel tot twee vierkante meter 
dan valt dat onder onze verantwoordelijkheid. 
Daarnaast zorgen we voor onkruidbestrijding op 
paden en wegen. 

Voor onkruidbestrijding gebruiken we de heet-
water-techniek, een natuurvriendelijke methode. In 
vier rondes per jaar gaan we de wijken door, waarbij 
we voor het grovere werk borstel- en veegmachines 
inzetten. Mooi werk, dat het team ook ieder jaar 
uitstekend uitvoert. 

  

u
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GOEDE WISSELWERKING
Als assistent-teamleider plan ik de werkzaamheden 
voor alle medewerkers zo goed mogelijk in. Ik heb 
zelf ook in de groenvoorziening gewerkt, dus weet 
wat er allemaal bij komt kijken. Het team is ervaren 
en het is fijn om te zien dat het goed loopt. Dat 
betekent dat er een goede wisselwerking is tussen 
planning en uitvoering.

Corona bemoeilijkte het werk wel een beetje. 
We moesten bijvoorbeeld maatregelen nemen 
wat betreft de bemanning van voertuigen en ook 
hadden we in het team enkele besmettingen. Dat 
leidde tot kleine vertragingen, maar inmiddels 
hebben we die allemaal weer ingelopen. 
Alle lof voor de ploegen! ¢

‘Er is een goede 
wisselwerking 
tussen planning 
en uitvoering’
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ISO-milieucertificaat behaald 
RMN wordt in december 2007 
gecertificeerd volgens de ISO 
14001-norm. Dit betekent dat het 
milieumanagementsysteem van 
RMN voldoet aan internationale 
eisen. Het bedrijf neemt adequate 
maatregelen die ervoor zorgen dat de 
bedrijfsprocessen het milieu zo min 
mogelijk belasten.

Oprichting RMN
Op 1 april 2000 wordt Reinigingsbedrijf 
Midden Nederland opgericht, met als 
doel een doelmatige uitvoering van de 
reinigingstaken van de gemeenten Soest 
en Zeist. Het bedrijf begint in een loods 
met taken voor twee gemeenten. Twee 
decennia later is het uitgegroeid tot een 
samenwerking van zes gemeenten, met 
een hoofdkantoor in Soest en ruim 180 
medewerkers verdeeld over zes locaties. 

Proef aparte inzameling plastic 
Onder de noemer ‘Plastic Heroes’ doet 
RMN mee aan de landelijke proef voor 
de aparte inzameling van kunststof 
verpakkingsmateriaal. Op basis van 
de proef besluiten de aangesloten 
gemeenten Nieuwegein, Soest en Zeist 
over te gaan tot huis-aan-huisinzameling 
van het plastic, in combinatie met 
brenglocaties.

Eerste invoering containerregistratie  
Terwijl volgens het beleid huishoudens recht 
hebben op één GFT- en één restafvalcontainer, 
valt de RMN-gemeenten op dat veel meer 
minicontainers in omloop zijn. Voor deze 
extra containers betalen huishoudens geen 
afvalstoffenheffing, waardoor een oneerlijke 
situatie ontstaat. Om dit in de toekomst te 
voorkomen, besluiten de gemeenten een 
registratiesysteem in te voeren. Een omvangrijke 
operatie die begint met de invoering van 
containerregistratie in Nieuwegein. Op pagina 
17 in dit jaarverslag leest u over de invoering van 
containerregistratie in Bunnik in 2020. 
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Ingebruikname eerste zijladers 
In 2003 neemt RMN twee zijladers 
in gebruik. Arbo-technisch een 
geweldige vooruitgang, omdat een 
gemechaniseerde arm op de wagen 
voortaan de containers optilt en leegt en 
medewerkers niet meer belast worden 
met deze handeling.

Topdrukte gladheidsbestrijding
Eind 2009 wordt Nederland overvallen door 
een strenge winter met in totaal 41 landelijke 
sneeuwdagen. Sinds 1979 is zo’n lange periode 
met extreem winterweer niet voorgekomen. 
Voor de strooiploegen van RMN betekent het 
topdrukte. Ze moeten lange dagen en nachten 
maken om doorgaande wegen en fietspaden 
berijdbaar te houden. 
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Margo Spek werkt al sinds de oprichting bij RMN. 
Al die jaren draagt ze enthousiast zorg voor de 
lunch en de koffieapparaten op het hoofdkantoor 
in Soest. Een mooie terugblik van iemand die nooit 
uitgekeken raakt op haar werk.

Ik was destijds heel zenuwachtig voor het sollici-
tatiegesprek. De directeur (oud-directeur Martin 
Pijl, red.) maakte wat grapjes en voor mijn gevoel 
verprutste ik het gesprek met gekke antwoorden. 
De afloop laat zich echter raden, want ik verzorg 
nog steeds met veel plezier de lunch bij RMN. 

Bij de start waren we nog maar met een man of 
zeven op kantoor, RMN is daarna in aantal kantoor- 
en buitendienstmedewerkers flink gegroeid. Je 
moet flexibel zijn, want in twintig jaar verandert er 
veel. De lunch was in de beginjaren bijvoorbeeld 
eenvoudiger, je kon kiezen tussen een aantal sim-
pele broodjes. Dat is heel wat anders dan het buffet 
nu met gevarieerde salades en een ruime keuze aan 
beleg. We hebben aandacht voor gezond eten en 
krijgen de producten elke dag vers bezorgd.

SARA
Het leuke aan mijn werk is dat ik mensen blij kan 
maken met lekker eten en drinken. Ik maak het 
mijn collega’s altijd graag goed naar de zin. Als 
iemand bijvoorbeeld een warm gekookt eitje wil, 
dan zorg ik daarvoor. Daar krijg ik veel waardering 
voor terug. Iets wat me erg is bijgebleven, is mijn 
vijftigste verjaardag. Ik wilde niet dat RMN daar veel 
aandacht aan besteedde, maar daar dachten de 
collega’s anders over. Een feestelijk welkom met een 
grote Sara bij de deur was toch wel een hele toffe 
verrassing.

METAMORFOSE
We begonnen met RMN in een pand achter de 
brandweerkazerne, een knusse tijd met een kleine 
groep. Inmiddels zitten we alweer meer dan tien 
jaar in het huidige pand, waar de kantine in 2020 
een mooie metamorfose kreeg. Ik ben heel blij 
met het nieuwe meubilair en de fris geschilderde 
muren. De woensdagen breng ik nu vaak met mijn 
kleinkinderen door, maar de andere dagen werk ik 
nog altijd graag bij RMN!

Oprichting RMN
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MARGO SPEK |
KANTINEMEDEWERKER 
2000-HEDEN

2000



We hebben veel zachte winters in Nederland, 
maar kennen ook perioden met ijzel en flinke 
sneeuwval. Een uitschieter was de winter van 
2009 met maar liefst 41 sneeuwdagen. Louis  
van Ooijen herinnert zich nog goed de lange 
diensten destijds bij de gladheidsbestrijding.  

Zodra het begint te vriezen in Nederland, weten de 
gladheidsploegen bij RMN wat hen te doen staat. 
Ze weten precies hoe lang de strooiroutes zijn, 
omdat we die van tevoren inmeten. Watergedragen 
veegmachines blijven binnen bij vrieskou, waardoor 
de veegdienst dan aan de slag kan in de gladheids-
bestrijding. Er zijn zachte winters waarin ze maar drie 
keer eropuit hoeven, maar er zijn ook jaren dat ze wel 
zeventig keer aan de bak moeten, zoals in 2009. 

ZAND
Ik draaide die winter ook gladheidsdiensten. De 
ene dag zat ik op de shovel en de andere dag op 
de strooimachine. Het was hard werken toen. 
We raakten snel door onze zoutvoorraden heen, 
waardoor we zand met zout zijn gaan mengen, om 
toch te kunnen strooien. Door de enorme sneeuwval 
moesten we veel met sneeuwschuivers op pad om 

het wegdek sneeuwvrij te maken. Dat kost aanzienlijk 
meer tijd dan zout strooien en was qua planning dan 
ook een flinke puzzel. 

VEILIG
De gemeenten en RMN vinden steeds meer oplossin-
gen die het werk gemakkelijker en veiliger maken. Zo 
benutten we in IJsselstein bij de gladheidsbestrijding 
het systeem Autologic. Op een wagen die is toege-
rust met Autologic vindt het zout strooien automa-
tisch plaats en hoeft de chauffeur alleen de route op 
zijn scherm te rijden. Dat is prettig voor de planning, 
want je kunt chauffeurs daardoor flexibel inzetten. 
Wat daarnaast helpt zijn zoutbakken die gemeenten 
in wijken plaatsen, zodat inwoners ook zelf zout kun-
nen strooien op gladde stukken openbare weg. 

Veiligheid staat bij RMN altijd voorop. 
Klimaatopwarming is een hot topic, maar we heb-
ben ook te maken met meer extremen in het weer. 
Bij veel sneeuwval en gevaarlijke ijzel passen we 
onze diensten aan, om glijpartijen met voertuigen 
te voorkomen. Inwoners hebben daar doorgaans 
weinig last van, want een uitgevallen dienst halen 
we zo snel mogelijk op een andere dag weer in. 

Topdrukte gladheidsbestrijding
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LOUIS VAN OOIJEN|
ASSISTENT-TEAMLEIDER 
STRAATREINIGING

2009



ROB SCHRAM | 

DIRECTEUR

‘Ik ben er  
trots op  
dat we ons  
bestaansrecht 
hebben  
bewezen’

ROB SCHRAM | 
DIRECTEUR

Twintig jaar 
RMN
Op 1 april 2020 bestond RMN twintig jaar.  
Hoe begon RMN twintig jaar geleden, waar  
staat het bedrijf nu en hoe ziet de toekomst 
eruit? Directeur Rob Schram neemt ons mee  
op een reis door de tijd.    

Het jubileum kwam op een ongelukkig moment, 
aan het begin van de coronacrisis, een erg onzekere 
periode. Normaal gesproken hadden we er een mooi 
feest van gemaakt. Om het jubileum toch niet hele-
maal stilletjes voorbij te laten gaan, kon iedere mede-
werker bij een lokaal restaurant een diner bestellen 
voor een feestelijke maaltijd met het gezin thuis.

BESTAANSRECHT
Bij een jubileum sta je altijd even stil bij de geschie-
denis. Ik ben er trots op dat we als RMN ons 
bestaansrecht hebben bewezen. Na de eerste twee 
gemeenten waardoor we zijn opgericht, hebben 
zich nog vier gemeenten aangesloten. Dat bete-
kende dat medewerkers vanuit diverse gemeenten 
met ieder een eigen bedrijfscultuur bij RMN kwa-
men werken. We slaagden erin die culturen te laten 
samenvloeien tot één RMN-cultuur. 

Door het afval in te zamelen, de straten schoon te 
houden en het groen te onderhouden, zorgen we 
niet alleen voor een plezierige en prettige leef-
omgeving, maar leveren we ook een bijdrage aan 
gezondheid en welzijn. Daar is onze branche ook 
ooit voor ontstaan, om ziektes te voorkomen en een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de volksgezond-
heid, en corona laat nu weer zien hoe belangrijk 
hygiëne is.   u
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HERGEBRUIK
In de loop der jaren is duurzaamheid een steeds 
belangrijker onderwerp geworden. RMN zet zich 
vol in voor een duurzaam afval- en bedrijfsbeleid. In 
2019 en 2020 hebben de gemeenten samen met 
ons de regionale visie op grondstoffen ontwikkeld: 
hoe kunnen we grondstoffen zo goed mogelijk her-
gebruiken en het restafval terugdringen. Daarvoor 
zijn twee dingen belangrijk: een goede kwaliteit van 
de ingezamelde grondstoffen en het goed scheiden 
van afval door inwoners. 

Ik ben blij dat de verpakkingsindustrie tegenwoor-
dig een vergoeding moet betalen voor het inzame-
len en recyclen van verpakkingen. Zo maak je een 
deel van de grote afvalberg hun probleem. Via de 
branchevereniging dringen wij erop aan bij het Rijk 
om de industrie te dwingen herbruikbaar materiaal 
te gebruiken. 

Bij de huishoudens kan ook nog winst worden 
behaald. Nu belandt nog veel herbruikbaar 
materiaal in de restafvalcontainer. Wat nodig is 
om daar verandering in te brengen is voorlichting, 

 voorlichting, voorlichting. Onze recyclingcoaches 
doen op dat vlak goed werk. Zij controleren waar 
het misgaat en helpen inwoners zo heel concreet 
hun afval beter te scheiden. Daarnaast is faciliteren 
belangrijk. Inwoners moeten wel over de juiste 
middelen beschikken om het afval goed te kunnen 
scheiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook bij 
hoogbouw voldoende containers beschikbaar 
moeten zijn. 

RMN IN 2040
We hebben bij RMN een schat aan kennis en ervaring 
opgebouwd en ik zie nog een mooie toekomst 
voor het bedrijf. Als we weer twintig jaar verder zijn, 
nemen we een provinciale positie in Utrecht in, waar-
bij gemeenten de keuze hebben om beleidsadvies, 
uitvoeringstaken of beide bij ons neer te leggen. Een 
andere mogelijkheid is dat al het afval dan herge-
bruikt wordt als grondstof en marktpartijen daarvoor 
verantwoordelijk zijn, waarbij RMN een faciliterende 
rol heeft. Wat we nu al zijn en dan nog meer is plat-
form voor nieuwe Nederlanders en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, een leerwerkbedrijf waar 
mensen graag  ervaring komen opdoen. ¢ SASKIA VAN MIDDENDORP | 

DIRECTIESECRETARESSE

‘Alles zelf doen 
is optellen. 

Samenwerken is 
vermenigvuldigen’
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TOTAAL AFVAL IN KG 2020 ONTWIKKELING AFVAL- EN GRONDSTOFFEN IN KG

In het restafval zijn nog goed bruikbare en her-
kenbare grondstoffen aanwezig. Dit betreft GFT, 
glas, papier, PMD en textiel. Door dit afval beter te 
scheiden, is verlaging van de hoeveelheid restafval 
tot 90 kilo per inwoner mogelijk. 

Resultaten 
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Als  bestuurs  - 
adviseur ben ik 

een spin  
in het web’

LINDA OUWERLING | 

BESTUURSADVISEUR

Op weg naar een optimale 
informatiepositie
Sinds 1 oktober 2020 heeft RMN een nieuwe 
bestuursadviseur. Linda Ouwerling is een dui-
zendpoot. Ze is lid van het managementteam 
en de linking pin naar het bestuur, houdt zich 
bezig met gegevensbescherming en het archief, 
en werkt voor het bedrijf aan een optimale 
informatiepositie.    

Als lid van het managementteam draag ik zorg voor 
het dagelijks en algemeen bestuur, samen met Rob 
Schram. Onder mijn verantwoordelijkheid vallen 
procedures: Wanneer moet wat, naar wie en op 
welke termijn? Houden we ons aan de procedures 
en zijn ze werkbaar? Ook denk ik mee over de 
strategiebepaling van de organisatie: wat zijn de 
prioriteiten? En ik zorg voor de informatievoorzie-
ning naar het managementteam, het bestuur en 
de beleidsmedewerkers van de gemeenten. In 
dit soort procesmatige werk heb ik veel ervaring. 
Nieuw zijn twee inhoudelijke dossiers: privacy en 
het archief.

SOCIAAL BEDRIJF
Mijn start bij RMN was bijzonder, net op het 
moment van de verscherpte lockdown. Mijn 
kennismaking met collega’s verliep daardoor via 
het scherm. Kennismaken op de werkvloer gaat 
gemakkelijker, maar toch vond ik het een warme 
ontvangst. RMN is een fijn en sociaal bedrijf. 

Hiervoor was ik werkzaam in de veiligheidssector. 
De processen zijn vergelijkbaar, maar de inhoud is 
nu totaal anders. Afvalinzameling is een onder-
werp dat leeft onder burgers en steeds politiek 

gevoeliger ligt. Duurzaam omgaan met afval is 
belangrijk en vraagt om gedragsverandering. Dat 
roept veel discussie op, denk aan een opmerking 
als: ‘Moeten we nou echt vier bakken voor de deur 
hebben.’ Het vraagt om veel uitleg en awareness.  
Ik vind het een interessant werkveld. 

SPIN IN HET WEB
In 2021 vind ik het belangrijk om mijn informatie-
positie en die van anderen bij RMN goed op orde 
te brengen. Als bestuursadviseur ben ik een spin 
in het web: ik hoef niet alles zelf te weten, maar 
moet wel weten wat relevant is en ervoor zorgen 
dat betrokkenen die informatie ook krijgen. Dat 
zorgt voor rust in de organisatie. Daarbij helpen 
het investeren in relaties, het maken van een 
duidelijke jaarplanning en het organiseren 
van heldere processen. Een behoor-
lijke klus wordt het inrichten van 
het digitale archief in ons relatief 
nieuwe systeem SharePoint. 
Genoeg te doen dus. Mijn 
werk is nooit saai. ¢



‘Vanaf dag één 
zette iedereen 
zijn schouders 
eronder’

GERARD WIGGERS |   
MANAGER OPERATIONELE ZAKEN

JOHAN LEARY | 
 BEGRAAFPLAATSBEHEERDER

De impact van 
corona op de 
dienstverlening

Het werk bij RMN ging door, maar corona had 
een flinke impact op de dienstverlening. Gerard 
Wiggers en Johan Leary weten er alles van. Ze 
vertellen indrukwekkende verhalen over de 
enorme inzet van de medewerkers en het leed 
op de begraafplaatsen die RMN beheert.     

Gerard: ‘Corona overkomt je plotseling. 
Kenmerkend voor RMN op zo’n moment is één 
voor allen, allen voor één. Vanaf dag één was het 
ziekteverzuim weg en zette iedereen zijn schouders 
eronder. We namen verschillende veiligheidsmaat-
regelen, zoals maximaal twee medewerkers in de 
cabine van de inzamelingswagen. Toen we merkten 
dat de crisis lang zou aanhouden, hebben we een 
crisisteam ingericht. We hebben bijvoorbeeld 
protocollen gemaakt voor hoe te handelen bij uitval 
van 10 procent van het personeel. Gelukkig hebben 
we dat protocol tot op de dag van vandaag niet 
nodig gehad, maar op diverse plekken voor elkaar 
bijspringen was wel nodig.’ 

BEGRAFENISSEN IN PIEKEN
Johan: ‘Als begraafplaatsbeheerder zie je wat voor 
enorme impact corona heeft. Vooral in maart, toen 
corona net was uitgebroken, was het een hele 
heftige tijd. Heel veel sterfgevallen, mensen die niet 
op een normale manier afscheid konden nemen van 
hun dierbaren, alleen maar kleine groepen kunnen 
toelaten op de begraafplaats, dat alles gaat je niet in 
de koude kleren zitten. Als beheerders hebben we 
steeds gezocht naar wat nog wel kon om mensen 

  

u
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een zo waardig mogelijk afscheid te geven. 

‘Nu we langer in deze situatie zitten, leer je beter 
met situaties om te gaan, maar lastig is het nog 
steeds. Het is bijvoorbeeld heel pijnlijk om mensen 
de deur te moeten wijzen, als te veel mensen naar 
een begrafenis komen. Vooraf duidelijke afspraken 
maken helpt. Met meer tijd buiten bij het graf, 
Skype- en Zoom-verbindingen om de begrafenis bij 
te wonen en erehagen kwamen er nieuwe manieren 
om een mooi afscheid te houden. We kregen veel 
waardering voor onze inspanningen om dat moge-
lijk te maken. 

‘Normaal hebben we ongeveer zestig begrafenis-
sen per jaar, in 2020 waren het er bijna tachtig. Die 
begrafenissen kwamen in pieken. In een periode 
van zes weken hebben we wel vierentwintig begra-
fenissen gehad. Dat betekende hard werken, maar 
was vooral ook emotioneel zwaar.’
 
SUPERTROTS
Gerard: ‘De crisis duurt lang. Je merkt aan houding 
en gedrag van mensen dat ze moe worden. We 
hadden eerder gekke situaties dat mensen met 
één doosje in een lange rij van de milieustraat 
gingen staan; nu zien we ook steeds meer afval dat 
gedumpt wordt in de natuur. Wij proberen de druk 

op de milieustraat te verminderen door bijvoor-
beeld grof vuil bij mensen thuis op te halen, maar 
we kunnen niet alles oplossen. Mensen realiseren 
zich niet dat het dumpen van afval naast prullen-
bakken en containers ook een opdrijvend financieel 
effect heeft voor de gemeenten. Zij vragen dan aan 
ons het afval op te ruimen en uiteindelijk voelen 
inwoners dat in hun eigen portemonnee. 

‘Gelukkig komen we stap voor stap dichterbij het 
einde van deze crisis. Ik ben supertrots op alle 
medewerkers, hoe gedisciplineerd ze alle maat-
regelen opvolgen en hoe ze elkaar waar nodig hel-
pen. Figuurlijk staan we schouder aan schouder.’ ¢
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‘We kregen  
veel waardering 
voor onze 
inspanningen’



‘Mensen 
voelen zich 
thuis bij RMN’

JOHAN VAN DER WIND |   
PROJECTLEIDER MEDEWERKERS-
TEVREDENHEIDS ONDERZOEK

RMN peilt de 
medewerkers-
tevredenheid

In 2020 heeft RMN onderzoek gedaan naar de 
medewerkers tevredenheid. Waar zijn mede-
werkers trots op en welke verbeteringen zien ze 
graag? Enthousiast vertelt Johan van der Wind 
over de opzet en resultaten.       

We houden nu een nulmeting en herhalen het 
onderzoek over twee jaar, zodat we kunnen zien 
of verbeteracties het gewenste resultaat hebben. 
Mooi is dat we een standaardmethode gebruiken, 
waardoor we de resultaten ook kunnen vergelijken 
met cijfers van andere organisaties. 

65 procent van de medewerkers heeft aan het 
onderzoek deelgenomen; dat is een prima res-
pons. Vanuit elke afdeling hadden we voldoende 
deelnemers voor een representatief beeld van de 
tevredenheid.

AANDACHT VOOR COMMUNICATIE
De deelnemers hebben anoniem een vragenlijst 
ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat ze vooral 
trots zijn op hun collega’s, de algemene voorzienin-
gen en de interne samenwerking. Een mooie opste-
ker, maar belangrijk is natuurlijk ook waar ze graag 
verbetering zien. Het meest genoemd: de interne 
communicatie, de waardering voor hun werk en de 
interne samenwerking. Interne samenwerking is dui-
delijk een onderwerp dat leeft, want het staat zowel 
in de top drie van de trots- als verbeterlijst.

  

u
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Bij de verbeterpunten valt op dat het onderwerpen 
zijn die dicht bij elkaar liggen. Aan alle punten 
besteden we apart aandacht. Wel kunnen we met 
het verbeteren van de interne communicatie ook 
gelijk bijdragen aan de waardering voor het werk en 
de samen werking tussen medewerkers. 

De resultaten van RMN komen overeen 
met de resultaten van andere organisaties. 
Informatievoorziening is bij veel bedrijven een 
 aandachtspunt. Waar wij relatief hoog op scoren,  
is sociale veiligheid. Mensen voelen zich thuis bij 
RMN. Dat is een fijn gegeven.

AAN DE SLAG 
De resultaten van het onderzoek waren half oktober 
binnen en ons ‘aanvalsplan’ lag al klaar. We hebben 
de algemene resultaten gepresenteerd aan het 
managementteam en alle leidinggevenden, en 
iedereen geïnformeerd via de interne nieuwsbrief. 
Maar belangrijk vonden we vooral ook aandacht 
ervoor in de verschillende teams. In het ene team 
is bijvoorbeeld behoefte aan verlaging van de 
werkdruk en in het andere team aan betere samen-
werking onderling. 

We wilden per team de uitslag bespreken: wat is 
volgens de teams nodig en wie in de teams kan 
daaraan een bijdrage leveren? Maar corona gooide 
roet in het eten, bij elkaar komen zat er niet in. Nu 
de coronamaatregelen aanhouden, informeren we 
alle teams per brief en vragen we hen daarin om 
terugkoppeling. Niet ideaal, maar zo kunnen we in 
elk geval aan de slag. ¢

MIDDELLANG 
 ZIEKTEVERZUIM  
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ZIEKTEVERZUIM 

4,8%

ZIEKTEVERZUIM 2020

KORTDURIG 
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‘In alle  
gemeenten 
 werkervarings- 
plekken,  
daar streven  
we naar’

LOUISE KEULERS |   
HOOFD PERSONEEL  
& ORGANISATIE

Uitbreiden  
van de leer- en 
werkervarings-
plekken

RMN is een leer-werkbedrijf. In de gemeente 
Zeist kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij RMN werkervaring opdoen. 
Hoofd P&O Louise Keulers is met gemeenten  
in gesprek om meer werkervaringsplekken 
mogelijk te maken.       

In Zeist bieden we al enkele jaren werkervarings-
plekken aan. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en statushouders leren er niet alleen 
een vak, maar ook om te wennen aan een vast ritme 
en hun sociale vaardigheden te vergroten. Vanuit 
maatschappelijk ondernemen is dat onze plicht, 
maar het past ook bij ons bedrijf. Wij zijn er voor 
de bewoners, niet alleen als het gaat om afval-
inzameling, maar ook voor werkervaringsplekken 
en stages. 

PILOT
De eerste stappen in het uitbreiden van de werker-
varingsplekken zijn gezet. Met Werk en Inkomen 
Lekstroom zijn we in gesprek over een pilot. Door 
de ervaring met de werkervaringsplekken in Zeist 
weten we wat werkt en kunnen we een snellere 
start maken op andere plekken. In alle gemeenten 
werkervaringsplekken, daar streven we naar. 

We werken aan stages op verschillende afdelingen 
en opleiden in de breedste zin van het woord. 
Denk aan werkervaringsplekken in de uitvoering, u
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‘In 2021 laten  
we ons meer 

maatschappelijk  
zien’

maar ook aan stageplaatsen bij afdelingen als ICT, 
Finance, Operationele Zaken en P&O. We zetten 
ons meer op de kaart bij (hoge) scholen, zodat 
studenten ons bedrijf weten te vinden. Aan middel-
bare scholieren bieden we al jaren snuffelstages 
aan; dat zetten we voort.  

OPLEIDINGSPLAN
Voor de eigen medewerkers zorgen we ook voor 
een goed opleidingsaanbod. In een opleidingsplan 
leggen we voor alle functies vast welke opleidingen 
wettelijk verplicht zijn en wat daarnaast aan oplei-
ding wenselijk is. We gaan daarbij niet alleen uit van 
allroundmedewerkers, maar ook van specialisaties, 
zoals chauffeur zijlader, medewerker recycling-
station of medewerker groenvoorziening. 

De mbo-opleidingen die we aanbieden aan mede-
werkers zijn nog steeds een groot succes, dus daar 
gaan we mee door. Niet alleen melden medewer-
kers zich aan voor de mbo1-opleiding, ook stromen 
medewerkers door naar mbo2 en mbo3. Nu is een 
mbo-opleiding voor medewerkers in de buiten-
dienst nog geen vereiste, maar het zal me niet 
verbazen als dat over tien tot twintig jaar 
wel zo is. Ik ben daar voorstander van. 
Ons werk verandert, er wordt meer 
van ons verwacht waar het gaat 

om vakbekwaamheid en professionalisering. En het 
is goed voor de beeldvorming. 

2020 was voor ons een hectisch jaar. Opleiden was 
door corona niet eenvoudig. De mbo-opleidin-
gen die al gestart waren, gingen wel zoveel 
mogelijk digitaal door, maar chauffeurs-
opleidingen kwamen plotseling stil te 
liggen. Het was veel geregel. Een jaar 
dat voorbij vloog met een crisis 
die we hopelijk snel achter ons 
kunnen laten. Op naar veel 
mooie werkervarings-
plekken, stages en 
studies. ¢
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‘We kiezen 
voor meer  
wit in het 
 interieur’

MARTIJN VAN ’T HUL |   
GEBOUW- EN  
TERREINENBEHEERDER

Stapsgewijze 
modernisering 
hoofdkantoor

Al sinds 2008 is RMN met het hoofdkantoor 
gevestigd aan de Lange Brinkweg in Soest. 
Een aantal ruimtes in het pand waren toe aan 
modernisering. Martijn van ’t Hul vertelt over 
de vernieuwingen die in 2020 zijn aangebracht, 
waardoor de werkomgeving weer fris oogt.       

De vernieuwing hebben we in 2019 al in gang 
gezet. We hebben toen de receptieruimte ver-
nieuwd, waarbij een adviesbureau ons met een 
ontwerp heeft geholpen om weloverwogen keuzes 
voor de toekomst te maken. Zo kiezen we nu voor 
meer wit in het interieur, zodat de ruimtes een 
modernere uitstraling krijgen. 

WARM GRIJS
In 2020 hebben we een aantal nieuwe ruimtes in 
gebruik genomen, omdat een huurder uit het pand 
vertrok. Daar hebben we als eerste een vervolg 
gegeven aan de modernisering, want ook die 
ruimtes verdienden een opknapbeurt. De deuren, 
kozijnen en plinten van die kantoren hebben we in 
een warme kleur grijs laten schilderen en de muren 
in een frisse witte kleur. Omdat we heel tevreden 
waren over het resultaat hebben we nu ook alle 
andere kantoren in wit en grijs laten schilderen. 

Daarnaast heeft het kantoor voor de inzameling een 
flinke metamorfose ondergaan. Dat is de plek waar 
chauffeurs hun informatie ophalen voor de afval-
inzameling die dag. Net als in de receptieruimte 
hebben we in deze kamer een mooie nieuwe balie u
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geplaatst; de bureaus zijn vervangen door moderne 
sta-zit-bureaus; en een fijne vergadertafel nodigt uit 
voor overleg.

VERVANGING EN HERGEBRUIK
Nog een verbetering waar we blij mee zijn, is de 
vervanging van het kantinemeubilair. Dat meubilair 
hadden we al sinds de opening van het pand en 
was daarvoor al gebruikt door een gemeente.  
De nieuwe tafels en stoelen geven een hele  
andere uitstraling. 

Bij de vernieuwing denkt RMN ook aan de 
circulaire economie. Zo hebben we het oude 
kantinemeubilair naar de kringloopwinkel 
gebracht en worden de bureaus uit het 
inzamelingskantoor nu elders in het 
pand benut. ¢

OPBRENGST ZONNEPANELEN (in KwH)

RMN investeert in modernisering en 
verduurzaming van de kantoren. In 2019 
wekte RMN met zonne panelen 33 procent 
van het elektraverbruik zelf op; in 2020 is 
dit gestegen naar maar liefst 40 procent.
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2017 2018 2019 2020 Verwacht 
2021

Baarn

Bunnik

IJsselstein  3.495  74.000  75.283  75.000 

Nieuwegein  

Soest  64.933  70.023  67.000  61.934  65.000 

Zeist  34.524  35.000 

TOTAAL  64.933  73.518  141.000  171.741  175.000 



ROB SCHRAM | 

DIRECTEUR

‘Bij nieuwe 
wagens kiezen we 
voor voertuigen 
die geschikt zijn 
voor HVO100’

HARRY AKKER | 
MATERIEELBEHEERDER
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Overstap naar duurzame  voertuigen 
op HVO100-brandstof
Als materieelbeheerder houdt Harry Akker zich 
bezig met verduurzaming van het wagenpark 
bij RMN. Enthousiast vertelt hij over de stappen 
die het bedrijf zet om de uitstoot van schadelijke 
gassen te verminderen.    

In april 2020 ben ik in dienst gekomen bij RMN. 
Als materieelbeheerder ben ik verantwoordelijk 
voor de voertuigen en het servicebeheer, en een 
van de facetten van mijn werk is verduurzaming van 
het wagenpark. We hebben de afgelopen tijd veel 
voorbereidend werk gedaan, waarvan we in 2021 
de vruchten gaan plukken. 

93 PROCENT CO2-REDUCTIE
Een belangrijke vraag is hoe we de CO2- en 
NOX-uitstoot verder kunnen terugdringen. CO2-
uitstoot heeft een grote weerslag op het milieu en 
NOX-uitstoot op de gezondheid van mensen. Uit 
onderzoek blijkt dat we veel milieuwinst boeken 
als we overstappen op voertuigen die geschikt zijn 
voor HVO100. RMN was overgestapt op aardgas-
wagens, maar die stoten nog relatief veel CO2 uit. 
We kiezen daarom nu bij aanschaf van nieuwe 
wagens voor HVO100. HVO100 is een synthetische 
diesel, waarmee we op jaarbasis een CO2-reductie 
van 93 procent kunnen behalen. Voor één voertuig 
scheelt dat op jaarbasis zes ton CO2-uitstoot. Dat is 
een enorme reductie.

Vanwege de overgang op HVO100-brandstof 
hebben we ook pompen nodig waar we deze 
diesel kunnen tanken. We hebben geregeld dat een 
externe partij die gaat neerzetten bij pomphouders 

in de RMN-gemeenten. Mooi is dat we op deze 
manier een goed voorbeeld geven en inwoners 
ook de mogelijkheid geven dat goede voorbeeld 
te volgen.

MILIEUVRIENDELIJKE OLIE
De CO2-uitstoot brengen we daarnaast nog verder 
omlaag door Dex-olie te gaan gebruiken. We 
hebben in 2020 veel testen gedaan met deze 
olie. Omdat de motor van een inzamelingswagen 
continu draait, heeft overstappen op deze milieu-
vriendelijke olie veel effect. Onderzoek wijst op 
een CO2-reductie van 35 procent en een brandstof-
besparing van 7 procent. Ook zorgt de olie voor 
minder slijtage. We hebben enkele voertuigen van 
dit oliesysteem voorzien en een onafhankelijke 
partij gevraagd het effect te meten. Net als het 
onderzoek op papier liet deze praktijktest gunstige 
resultaten zien. Wanneer voertuigen bij onderhoud 
schone olie nodig hebben, voorzien we ze daarom 
voortaan van Dex-olie. 
  
Kortom, we hebben voor het wagenpark 
mooie stippen aan de horizon gezet en 
iedereen gemobiliseerd om daar 
 uitvoering aan te geven. In 2021 
gaan we oogsten!¢

‘Voor één 
voertuig  

scheelt het  
op jaarbasis 
zes ton CO

2
-  

uitstoot’

2018 2019 2020

Groen gas  239.956  214.690  480.527 

Diesel  1.102.889  1.031.123  803.967 

Elektra  1.908  4.064  6.686 

Euro 95  6.690  5.369  5.704 

Premium Diesel  79  629  157 

Totaal  1.351.522  1.255.875  1.297.041 

Percentage gebruik groen alternatief 18% 17% 38%

CIJFERS BRANDSTOF- 
EN ELEKTRAVERBRUIK

De cijfers laten een geweldige stijging 
zien van het gebruik van alternatieve 
brandstoffen in het RMN-wagenpark.
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Toetreding gemeente Bunnik 
In 2016 treedt de gemeente Bunnik toe 
tot RMN. Dit is de derde uitbreiding, 
na toetreding van de gemeente 
Nieuwegein in 2008 en toetreding 
van de gemeenten Baarn en IJsselstein 
in 2012. De afvalinzameling was in 
Bunnik in particuliere handen. Voor 
het eerst in haar bestaan neemt RMN 
de afvalinzameltaak van de particuliere 
markt over en brengt deze terug naar 
de publieke uitvoering.

Opening nieuw recyclingstation 
In 2011 is het recyclingstation van Zeist 
ondergebracht op een nieuwe locatie aan 
de Zandbergenlaan in Huis ter Heide. Het 
nieuwe recyclingstation is arbotechnisch en 
logistiek een enorme verbetering.  De ligging 
is centraal, zowel voor de inwoners als voor 
de afvalverwerkers. En moderne apparatuur 
zorgt dat RMN het afval in de containers kan 
verdichten en zo minder transport nodig is. Na 
Zeist volgen ook Baarn (2014) en Soest (2015) 
met nieuwe recyclingstations.

Invoering RMN-app 
RMN voert een app in waarin inwoners 
eenvoudig kunnen zien wanneer de eerst 
volgende inzameldagen zijn voor restafval, 
papier, GFT en PMD. Wie dat wil kan op een 
zelf gekozen moment een herinneringsbericht 
ontvangen wanneer de container aan de 
weg moet worden gezet. Ook geeft de 
app aanvullende informatie, zoals een 
afvalscheidingswijzer en het adres en de 
openingstijden van het recyclingstation. In 
2020 kreeg de app een upgrade, zie het 
artikel op pagina 40 in dit jaarverslag.

Regionale visie op grondstoffen   
Verminderen van het restafval is in heel 
Nederland een speerpunt. Streven 
van het landelijke programma Van 
Afval Naar Grondstof (VANG) is om in 
2050 geen restafval meer te hebben. 
In 2020 hebben de RMN-gemeenten 
de regionale visie op grondstoffen 
vastgesteld, waarin ze de balans 
opmaken hoe ver ze zijn met de   
VANG-doelstellingen en welke  
stappen nog nodig zijn om het  
landelijke doel te bereiken.

2
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2
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2
0Start met beheer openbare ruimte 

RMN breidt haar taken uit met het beheer 
van de openbare ruimte voor de gemeente 
IJsselstein. Dit begint met een bescheiden 
pakket werkzaamheden, maar wordt in 
juni 2016 uitgebreid met het complete 
groenbeheer, zoals het onderhoud 
van bomen, maaiwerkzaamheden en 
onkruidbestrijding. Sinds de aansluiting van 
de gemeente Bunnik in 2016 verzorgt RMN 
ook voor die gemeente taken op het gebied 
van beheer openbare ruimte.

Arbeidsparticipatieproject succesvol
In 2017 start RMN in Zeist een arbeidsparticipatie-
initiatief, in samenwerking met uitzendbureau Olympia 
en Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij 
RMN werkervaring opdoen. Na een zoekende start 
werpt het project in 2019 zijn vruchten af: van de 
negentien mensen die bij RMN een werkervaringsplek 
kregen en afzwaaiden, maakten er dertien de 
overstap naar betaald werk. Reden om te kijken naar 
uitbreidingsmogelijkheden in andere gemeenten, zie 
ook het artikel op pagina 31 in het jaarverslag.
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In 2011 verhuisde het afvalbrengstation in Zeist 
naar een nieuwe locatie, waarbij de verhuizing 
gelijk werd aangegrepen voor modernisering. 
Ook de andere recyclingstations van RMN zijn 
met hun tijd mee gegaan. René van Doorn werkt 
al tien jaar op het recyclin gstation in IJsselstein 
en vertelt bevlogen over de  verbeteringen door 
de jaren heen. 

In 1979 is in Nederland de Ladder van Lansink inge-
voerd, een standaard om afval op een zo vriendelijk 
mogelijke manier te verwerken. Stap voor stap 
zijn we steeds meer afval gaan scheiden om het te 
hergebruiken als grondstof. Denk bijvoorbeeld aan 
autobanden, piepschuim of PMD. Ook hebben we 
tegenwoordig een speciale container voor bouw- 
en sloop afval, scheiden we matrassen en groeperen 
we onderdelen van elektrische apparaten, zoals 
snoertjes en batterijen. Je merkt dat bezoekers  
zich steeds bewuster worden van het belang  
van afvalscheiden. 

GROEI
Ik begon 35 jaar geleden met zakken gooien in 
de vuilnis wagen en ben nu beheerder op het 
recyclingstation. Ik ben trots op mijn werk en blij 
dat RMN mij deze kans heeft  gegeven. Bezoekers 
stimuleren afval zo goed mogelijk te scheiden, 
medewerkers begeleiden in hun werk, dat alles 
geeft veel voldoening.  

IJsselstein is qua aantal inwoners flink gegroeid. 
Eerst konden inwoners hun afval wegbrengen 
naar een kleine milieustraat in de binnenstad. Eén 
medewerker hield daar de boel draaiende. Nu is het 
recyclingstation gevestigd aan de Archimedeslaan; 
een plek die beter bereikbaar is voor de inwoners 
en voldoende capaciteit biedt. We bemannen het 
recyclingstation nu met drie tot vier medewerkers 
en ontvangen op drukke dagen meer dan driehon-
derd auto’s per dag. Ik vind het mooi om te zien dan 
mensen steeds milieubewuster worden. 

Opening nieuw recyclingstation
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BEHEERDER 
 RECYCLINGSTATION 
 IJSSELSTEIN
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In 2016 trad de gemeente Bunnik toe tot RMN. 
Na de start voor de gemeenten Soest en Zeist, 
waren eerder al de gemeenten Baarn, IJsselstein 
en Nieuwegein toegetreden. Dit betekende een 
flinke groei voor RMN. Monteur Richard Egbers 
maakte de groei mee en vertelt over de veran-
deringen die dit met zich meebracht voor de 
werkplaats.  

Omdat steeds meer gemeenten zich bij RMN aan-
sloten, is het wagenpark flink gegroeid. Vanuit alle 
hoeken krijgen wij in de werkplaats in Soest voer-
tuigen en machines voor reparaties en onderhoud. 
Vroeger deden we alles zelf, met uitzondering van 
de apk. Nu besteden we het onderhoud aan het 
onderstel van de vrachtwagens uit aan de dealer en 
onderhouden we het gespecialiseerde bovenge-
deelte voor de huisvuilinzameling zelf. De huidige 
voertuigen vereisen veel kennis van elektronica.  

Je start niet meer gelijk met sleutelen, maar begint 
bij de laptop waarop je informatie uitleest. De 
opbouw van de wagens bestaat daarnaast uit veel 
hydrauliek. Sinds kort hebben we een hydrauliek-
slangenpers, waarmee we zelf nieuwe slangen 
maken.

VERNIEUWING
Het wagenpark is de afgelopen jaren behoorlijk 
vernieuwd; de oude mechanische voertuigen zijn 
bijna allemaal vervangen. Dat scheelt veel in onder-
houd en we boeken daarmee veel milieuwinst. In de 
begintijd had RMN Euro3-voertuigen, nu hebben 
we Euro6-wagens die veel minder schadelijke stof-
fen uitstoten. Dankzij een mooie nieuwe servicebus 
 kunnen we chauffeurs ook goed helpen wanneer ze 
tijdens de inzameling met pech langs de weg staan. 
Aan deze  verbeteringen hebben we met z’n allen 
hard gewerkt en ik ben trots op waar we nu staan.

Toetreding  
gemeente Bunnik
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‘De lay-out 
van de app is 
nu mooier en 

duidelijker’

PATRICIA LANKREIJER |  
 TEAMLEIDER COMMUNICATIE
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Begin 2020 

38.454

Eind 2020 

46.394

Stijging

20,65%

RMN-app nu nog 
 gemakkelijker in gebruik
Omdat het doorontwikkelen van een app 
belangrijk is, heeft de RMN-app in 2020 een 
upgrade gekregen. Die upgrade greep het 
bedrijf aan om de gebruikersinterface verder  
te verbeteren.   

In de RMN-app zien inwoners uit de RMN-
gemeenten in één oogopslag wanneer welke 
container geleegd wordt. Ze kunnen instellen dat ze 
een melding krijgen op de dag van de inzameling 
en vinden ook andere handige functies in de app, 
zoals een afvalwegwijzer, die duidelijk maakt welk 
afval in welke container hoort. De upgrade was 
nodig vanwege nieuwere software op telefoons, 
waardoor sommige toepassingen in de RMN-app 
minder goed werkten. We hebben met de upgrade 
niet alleen gezorgd dat alles weer goed werkt, maar 
hebben ook nieuwe toepassingen toegevoegd, het 
menu overzichtelijker gemaakt en de teksten beter 
leesbaar gemaakt. 

MEER DUIDELIJKHEID
De lay-out van de app is nu mooier en duidelijker. 
Via het menu onderaan vind je eenvoudig de inza-
melkalender, de locaties van bijvoorbeeld glas- en 
textielcontainers en de afvalwegwijzer. Naast de 
ophaaldatum is er nu een tekstuele verduidelijking 
met aanwijzingen als ‘morgen’ of ‘volgende week’. 
Zoek je een verzamelcontainer bij jou in de buurt, 
dan kun je met filters aangeven welke container je 
zoekt en binnen welke straal, bijvoorbeeld textiel-
containers binnen een afstand van één kilometer.  

In augustus heeft de ontwikkelaar van de app, de 
firma Opzet, de upgrade uitgevoerd. Dit bedrijf 
heeft ook andere afvalinzamelaars in Nederland 
als klant, waardoor we snel konden schakelen. 
Ze weten wat er in de branche speelt en hebben 
toepassingen voor andere klanten ontwikkeld die 
ook voor ons uitkomst bieden. Zo is voor enkele 
gemeenten de mogelijkheid toegevoegd om 
eenvoudig een afspraak te maken voor het ophalen 
van grofvuil. Naast de upgrade in functies zijn ook 
de laatste beveiligingsupdates uitgevoerd en is 
de snelheid van de app verbeterd. We hebben 
inwoners via verschillende mediakanalen over de 
upgrade geïnformeerd. Voor de meeste inwoners 
vond de upgrade automatisch plaats, maar bij 
enkele telefoons was een handmatige actie vereist.

INTEGRATIE MET WEBSITE
In de toekomst willen we de app integreren met 
onze website, zodat inwoners op beide plekken 
dezelfde informatie en toepassingen vinden en wij 
informatie nog maar op één plek hoeven in te voe-
ren. Daarnaast blijven we ook vernieuwen als het 
gaat om toepassingen. Toevoegingen waar we op 
dit moment aan denken zijn een routeplanner voor 
het plannen van je route naar het dichtstbijzijnde 
recyclingstation en de mogelijkheid tot pop-up- 
meldingen in de app. We maken het inwoners 
graag zo gemakkelijk mogelijk en hebben 
met deze upgrade weer een paar mooie 
stappen gezet. ¢

CIJFERS GEBRUIK RMN-APP

Steeds meer inwoners benutten 
de RMN-app. Net als in 2019 stijgt 
het gebruik in 2020 aanzienlijk. 
Vorig jaar lieten we het gebruik 
per huishouden zien. Deze 
cijfers tonen het aantal unieke 
gebruikers. 

AANTAL UNIEKE GEBRUIKERS RMN-APP

Aantal  gebruikers  
 (peildatum 01-01-2020)

Aantal  gebruikers 
 (peildatum 01-01-2021)

Baarn 4.676 5.423

Bunnik 1.659 1.907

IJsselstein 5.992 6.799

Nieuwegein 9.435 11.966

Soest 9.128 11.690

Zeist 7.564  8.555

TOTAAL 38.454 46.394
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ROB SCHRAM | 

DIRECTEUR

‘Kinderen  
zijn de 
toekomst’

DAISY DE KOSTER | 
COMMUNICATIEMEDEWERKER

Terugblik op 
een geslaagde 
E-waste Race

Tien basisscholen uit de RMN-gemeenten gingen 
in het najaar van 2020 vol de strijd met elkaar 
aan voor een goed doel: het inzamelen van elek-
trische apparaten, zodat de materialen kunnen 
worden hergebruikt. Met de inzameling van 
maar liefst 3451 apparaten won de Agnesschool 
uit IJsselstein.         

De E-waste Race is een landelijk initiatief waar 
RMN met veel plezier aan meewerkt. Zo dragen 
we bij aan bewustwording bij inwoners en vooral 
ook kinderen, want kinderen zijn de toekomst. De 
basisschoolleerlingen krijgen vier weken de tijd zo 
veel mogelijk elektrische apparaten in te zamelen. 
Voorafgaand aan de race verzorgt de E-waste Race-
organisatie samen met ons gastlessen, waarin we 
de kinderen laten zien dat ze met het inzamelen de 
wereld vooruit helpen. Een aansprekend voorbeeld 
voor kinderen is ons verhaal over de smartphone. 
Als we daar niet zuinig mee omgaan, kunnen we 
over dertig jaar geen nieuwe smartphones meer 
maken. De stof Europium die in de telefoons wordt 
gebruikt, is een heel schaars goedje. Ook door 
inzichtelijk te maken dat materialen uit verre landen 
komen en schadelijk zijn voor het milieu, worden de 
kinderen zich ervan bewust hoe belangrijk herge-
bruik is. In Nederland wordt iets meer dan de helft 
van het elektronische afval niet gerecycled. Daar is 
dus nog veel winst in te behalen.

GROOT ENTHOUSIASME
Dit was voor mij de eerste E-Waste Race die ik 
coördineerde. Dat was best spannend, maar ik kijk 
terug op een heel geslaagde race en een plezierige   u
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samenwerking met de E-Waste Race-organisatie en 
de scholen. Wij nodigen wethouders uit om bij de 
gastlessen ook wat te vertellen over het belang van 
afvalinzameling en recycling; iets wat de kinderen 
extra enthousiast maakt. Naast onze betrokkenheid 
bij de gastlessen verzorgen wij de containerdistri-
butie. Wij leveren containers aan de scholen om de 
apparaten in te verzamelen en komen volle contai-
ners bij de scholen ophalen. De kinderen zijn soms zo 
enthousiast dat de capaciteit van de containers niet 

genoeg is. We vragen de scholen daarom het tijdig 
aan te geven wanneer de containers vol raken, zeker 
als het in de laatste week spannend is en stormloopt. 

RECORD
In de laatste week spande het er nog om met een 
andere school, maar de Agnesschool uit IJsselstein 
won de race. De school zamelde 3451 apparaten in. 
Voor dat mooie resultaat kregen ze een cheque uitge-
reikt voor een schoolreisje naar wetenschapsmuseum 

Nemo, een uitstapje dat door corona nog even op 
zich laat wachten. RMN-directeur Rob Schram liet 
daarnaast weten dat alle deelnemende scholieren 
winnaars zijn, omdat ze met de inzameling veel 
grondstoffen hebben bespaard. Samen hebben ze 
ook een record behaald: er werden in de RMN-
gemeenten 1349 meer apparaten opgehaald dan 
in 2019. Een prachtig resultaat. Op naar een mooi 
nieuw record in 2021! ¢

‘De school 
zamelde 3.451 
apparaten in’
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‘We zien dat de 
bronscheiding 

een succes is’

RIK VAN DIJK | 
RECYCLINGCOACH
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Inzet recyclingcoaches 
werpt vruchten af 
Welk afval hoort in welke bak? Dat is een veel 
gehoorde vraag nu gemeenten steeds meer 
overgaan op gescheiden inzameling van her-
bruikbare grondstoffen, zoals PMD, papier  
en GFT. Rik van Dijk vertelt over zijn werk als 
recyclingcoach waarbij hij inwoners wegwijs 
maakt in het afvalscheiden.    

In 2020 was ik onder meer actief in Baarn, waar de 
gemeente in alle wijken het apart inzamelen van 
PMD heeft ingevoerd; het inzamelen van plastic en 
metalen verpakkingen en drankkartons. Voor de 
inwoners is dat wennen: wat hoort wel en niet bij 
het PMD? Wij controleren in de wijken de PMD- 
containers die op inzamelingsdagen aan de straat 
staan. Als we in een container veel afval aantreffen 
dat niet bij het PMD hoort, dan informeren we de 
bewoner met een afvalscheidingswijzer of een 
gesprek aan de deur. Vaak belandt bijvoorbeeld 
hard kunststof of piepschuim bij het PMD, terwijl  
die materialen thuishoren in het restafval. 

We zien dat de bronscheiding een succes is, want 
we treffen steeds meer goed gevulde PMD-
containers aan en de vervuiling met ander afval 
neemt af. Het is mooi om direct effect te zien van je 
werk. Aan de collega’s van Communicatie koppelen 
we terug wat nog veel misgaat, zodat zij inwoners 

daarover kunnen voorlichten op social media en in 
lokale kranten.

DUBBELE CAMPAGNE 
Ook in Nieuwegein ben ik de straat op gegaan, 
maar daar juist om de inwoners te informeren over 
nascheiding. Huishoudens hoeven daar niet langer 
PMD te scheiden, dit gaat het afvalverwerkingsbe-
drijf doen. De gemeente zag dat de resultaten van 
bronscheiding minder goed waren dan in andere 
gemeenten en verwacht dat nascheiden effectiever 
is. Samen met medewerkers van de gemeente heb 
ik inwoners hierover voorgelicht. 

Dit combineerden we gelijk met een campagne 
waarin we inwoners aanmoedigen hun groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) beter te schei-
den. Veel GFT belandt nog bij 
het restafval. Met de campagne 
en het uitreiken van een heldere 
scheidingswijzer helpen we dat 
te veranderen.

WAARDERING
Veel inwoners waarderen onze 
persoonlijke voorlichting. Dat 
bleek ook toen we in overleg 
met de gemeenten Nieuwegein, 

Soest en Zeist hadden besloten vanwege corona 
de extra GFT- inzameling in de zomer niet te doen. 
Voorgaande zomers haalden we vaker het GFT 
op om stankoverlast te voorkomen, nu zagen we 
daarvan af. Inwoners die de berichtgeving daarover 
hadden gemist, hebben we in een controleronde 
geïnformeerd dat de container die dag niet geleegd 
werd. Daar was veelal begrip voor en sommige 
inwoners maakten gelijk van de gelegenheid 
gebruik om ons vragen te stellen over afvalschei-
ding. Het was heel fijn dat we ondanks corona ons 
voorlichtingswerk op straat op gepaste afstand 
konden voortzetten. ¢ ‘Veel GFT 

belandt  
nog bij het 

restafval’
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Nieuw ERP-systeem voor 
RMN-brede ondersteuning
RMN wil een nieuw ERP-systeem invoeren voor 
ondersteuning van al zijn bedrijfsprocessen 
en heeft daarvoor een aanbesteding gehou-
den. Richard de Mos vertelt over het grondige 
selectieproces.    

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Het 
betreft software die bedrijfsprocessen automatiseert 
en met elkaar verbindt. We investeren in een nieuw 
ERP-systeem, omdat het huidige systeem niet meer 
aansluit op de praktijk en de contracten verouderd 
zijn. Nu werken we met verschillende systemen die 
aan elkaar zijn gekoppeld. Die systemen sluiten niet 
goed op elkaar aan, wat tot te veel dubbel werk leidt. 
Ook kun je de koppelingen lastig aanpassen. We 
willen één totaalpakket dat alle bedrijfsprocessen 
ondersteunt. Het huidige systeem is vooral gericht op 
afvalinzameling. In het nieuwe systeem willen we ook 
goede ondersteuning voor de andere activiteiten van 
RMN: straatreiniging en onderhoud van de openbare 
ruimte. Ook is het huidige systeem niet optimaal 
voor planningsactiviteiten; daarvoor gebruiken we 
gedeeltelijk het ERP-systeem en gedeeltelijk Excel. 
In het nieuwe systeem willen we een planningstool 
waarmee we wel volledig uit de voeten kunnen.

KUNDIGE PARTNER
Bij de selectie hebben we niet alleen gelet op de 
softwareondersteuning, maar ook op de ervaring en 
kundigheid van de leverancier. Wat het pakket betrof, 
vinden we goede ondersteuning van verschillende 
proceshandelingen belangrijk; denk bij de inza-
meling bijvoorbeeld aan het aanmaken van een 
inzamelingsroute, het versturen van een werkorder 
naar de boordcomputer, het digitaal afmelden van 
een route en het verwerken van informatie over de 

afvalstromen. Veel handelingen gebeuren nu nog 
handmatig en willen we ge automatiseerd hebben. 
Naast deze softwarecriteria hebben we gelet op 
andere aspecten: hoe de bedrijven in de markt 
liggen, wat hun toekomstvisie is en in hoeverre ze 
ervaring hebben in onze branche. Ook nog een 
belangrijk beoordelingspunt was het implementatie-
plan: hoe wil de leverancier het systeem implemen-
teren en welke begeleiding biedt het bedrijf daarbij 
aan RMN. Goede begeleiding vinden we essentieel.

PROOF OF CONCEPT
Drie partijen hebben meegedaan aan de aanbeste-
ding, waarbij één partij direct afviel omdat deze niet 
voldeed aan onze voorwaarden. De twee andere 
partijen zijn beoordeeld door een projectgroep 
van RMN waarin afgevaardigden van alle betrokken 
afdelingen zaten. De winnaar moet eerst nog een 
proof of concept houden voordat we definitief groen 
licht geven. Een proof of concept houdt in dat ze 
demonstreren hoe het systeem werkt en hoe belang-
rijke processen en handelingen eruitzien. Ze moeten 
in de praktijk laten zien wat ze op papier beloven 
en aantonen dat de ondersteuning voldoet aan de 
voorwaarden van RMN. Na bestuurlijke goedkeuring 
en een implementatie van een half jaar verwachten 
we in het najaar van 2021 te kunnen proefdraaien en 
begin 2022 helemaal op het nieuwe systeem over te 
kunnen.

Met de nieuwe software kunnen we veel knelpunten 
oplossen. Belangrijk is dat medewerkers vanuit alle 
afdelingen goed meedenken over de inrichting. Dit is 
hét moment om processen te heroverwegen en in te 
richten zoals wij dat willen. ¢

‘We  willen 
één totaal-

pakket’

RICHARD DE MOS | 
ONDERSTEUNER ICT
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Jaaroverzicht RMN

247.285
inwoners

110.458
huishoudens

6
recyclingstations 

28
gescheiden 

afvalstromen

148
ondergrondse 

 containers  
bijgeplaatst/ 

vernieuwd

99,5%
recyclebare 

minicontainers

504 kg
huishoudelijk afval  

en grondstoffen  
per inwoner

40%
energieverbruik 

zelf opgewekt

ISO-14001 
gecertificeerd

60% 
hergebruik 
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Programma 1: 
basistaken 
Als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende 
gemeenten werken wij op basis van de produc-
ten en diensten die we met de gemeenten zijn 
overeengekomen, aan het inzamelen van huis-
houdelijk afval en het schoonhouden en beheren 
van de openbare ruimte. 

Wij hebben circa 130.700 ton huishoudelijk afval 
bij bijna 250.000 inwoners in de deelnemende 
gemeenten ingezameld en daarmee gezorgd voor 
een schone leefomgeving. Ook leveren wij een 
bijdrage aan de straathygiëne en het milieu door 
maximaal in te zetten op het scheiden van afval 
zodat afval gerecycled kan worden tot grondstoffen 
voor nieuwe producten. Daarnaast levert RMN door 
uitvoering van de overige opgedragen taken een 
bijdrage aan duurzaam beheer en inrichting van de 
openbare ruimten. Hierbij werken wij continu aan 
het verbeteren van de milieuprestaties door toepas-
singen van de laatste principes van ISO 14001. 

Overzicht huishoudelijk afval, verbrand/
gestort versus gerecycled, in tonnen 

Totaal hergebruik/recycling 78.727

Fijn restafval 46.518

Grof restafval 5.362

Asbest 89

Totaal verbrand/gestort 51.969

Recyclingpercentage 60%

AFVALINZAMELTAKEN
• Met de scheiding van 60 procent van het inge-

zamelde afval hebben we een bijdrage geleverd 
aan de circulaire economie.

• Ter bevordering van het grondstofscheidings-
gedrag hebben we recyclingcoaches ingezet 
voor voorlichting en zichtcontrole.

• We exploiteren zes recyclingstations waar 27 à 
28 grofafvalstromen gescheiden worden aan-
geboden en afgevoerd.

STRAATREINIGINGSACTIVITEITEN
Bij Straatreiniging zorgen we voor:
• het begaanbaar houden van hoofdwegen bij 

gladheid;
• milieuvriendelijke beheersing van onkruid;
• goede werking van de kolken door deze tijdig te 

legen;
• schone straten door verwijdering van zwerfafval 

en mechanisch vegen.

PROJECTREALISATIE
• In het kader van het programma Van Afval Naar 

Grondstof (VANG) hebben we 148 ondergrondse 
containers bijgeplaatst of vernieuwd ter verbete-
ring van het milieurendement.

• In Baarn is de invoering van de vierde minicontai-
ner voor PMD-inzameling bij laagbouw afgerond 
en in Zeist is gestart met het uitzetten van de 
vierde minicontainer voor PMD-inzameling in 
Austerlitz.

• In Bunnik is het containermanagementsysteem 
ingevoerd, onder andere ter bestrijding van 
illegaal aanbod van afval.

COMMUNICATIE EN EDUCATIE
• De RMN-app is in een nieuw jasje gestoken 

om inwoners nog beter te voorzien van infor-
matie over het scheiden en aanbieden van 
grondstoffen.

• RMN participeert in projecten van de afvalvrije 
(of afvalarme) school en verzorgt de geschei-
den afvoer van afval en grondstoffen voor deze 
scholen. 

• RMN organiseert excursies op het recycling-
station voor basisschoolleerlingen.

• Medewerkers van RMN zijn gefilmd tijdens hun 
werk voor het kinderprogramma StoryZoo. 

• Door participatie in de E-waste Race stimuleren 
we de inzameling van elektrische apparaten.

DUURZAAMHEID
• Door samenwerking met werkvoorzieningen 

 bieden we ruimte voor werk aan mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt.

• Met de regionale sociale dienst in Zeist werken 
we samen in het bieden van werkervarings-
plekken voor nieuwe Nederlanders.

• RMN heeft inmiddels 760 zonnepanelen in 
gebruik en we wekken daarmee 40 procent van 
onze energiebehoefte zelf op.

• De verduurzaming van ons wagenpark door elek-
trisch en op groen gas aangedreven voertuigen 
levert een wezenlijke bijdrage aan een schoner 
milieu, denk aan lagere CO2- belasting, minder 
verbruik van primaire brandstoffen en minder 
geluidshinder.
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Programmaverantwoording
Hier volgt een korte toelichting op de activiteiten van RMN en de resultaten van 2020. 



Programma 2: 
additionele 
taken 
Programma 2 van RMN betreft  taken zoals 
beheer van het groen, verkeers- en straatmeu-
bilair en verhardingen. Deze taken voert RMN 
hoofdzakelijk uit voor de gemeente IJsselstein.

RESULTATEN GEMEENTE IJSSELSTEIN
Voor de disciplines Groen, Meubilair en Verharding 
hanteert de gemeente IJsselstein een C-niveau als 
ambitieniveau. Voor de discipline Reiniging is een 
B-niveau het ambitieniveau. In onderstaande afbeel-
ding is te zien dat het onderhoudsgebied in 2020 
een C-kwaliteit scoort.

De beeldkwaliteit overschrijdt de afgesproken norm 
met 12 procent. Een overschrijding van 10 procent is 
toegestaan. Deze overschrijding is ontstaan doordat 
het laatste half jaar diverse taken zijn verlegd; door 

de coronamaatregelen waren diverse werkzaam-
heden nodig voor het waarborgen van de veiligheid 
in de openbare ruimte. Daarnaast zijn tijdens de 
laatste metingen ook groenobjecten in de moni-
toring meegenomen die zijn aangemerkt als ‘niet 
meer beheersbaar’ binnen het afgesproken beeld-
niveau. Dit betreft onder andere plantvakken die 
zodanig zijn gedateerd dat deze vervangen moeten 
worden. Alleen al in IJsselstein-Noord betreft dit 25 
à 30 procent van de gemonitorde vakken. 

Bedrijfsvoering
Wat betreft bedrijfsvoering gaan we onder meer 
in op maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
samenwerkingen, milieubeleid en de impact van 
de coronacrisis.

MAATSCHAPPELIJKE 
 VERANTWOORDELIJKHEID
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vak- 
kennis aanwendt om beleidsmatige koersen  
uit te zetten. Nauwgezette communicatie met 

beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is 
noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

SAMENWERKING/REGIONALE 
 GEBONDENHEID
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot 
uiting in de samenwerking van RMN met andere 
partijen, waaronder:
• partijen die betrokken zijn bij het beheer van 

de openbare ruimten, zoals groenaannemers, 
handhaving, openbare werken, waterschappen, 
kringloopcentra in de deelnemende gemeenten 
en sociale werkvoorzieningen; 

• partijen die betrokken zijn bij de participatie-
wetgeving door het aanbieden van 
participatie- werkplekken;

• afvalvrije scholen;
• buurtverenigingen/wijkbureaus.

Met deze partijen werken wij samen of zoeken  
wij samenwerking bij onder andere het blad- en 
zwerf afval opruimen, inzamelen van oud papier en 
het verbeteren van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een 
gebondenheid met de regionale samenleving.  
RMN verzorgt ook voorlichting aan scholieren. 

KWALITEITSNIVEAU 
IJSSELSTEIN

¢ A+ ¢ A ¢ B ¢ C ¢ D
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En bij gemeentelijke evenementen of activiteiten 
kan RMN zorgen voor een goede afvalvoorziening 
en na afloop de locatie weer schoon opleveren.

MILIEU
RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001-
milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel 
voldoen aan de strengste milieueisen. Wij zijn 
daarnaast in het bezit van de vereiste milieuvergun-
ningen voor de recyclingstations die we beheren en 
waarborgen met interne audits het naleven van de 
gestelde eisen. 

Naast CO2-reductie in de bedrijfsvoering draagt RMN 
een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie door het 
gescheiden inzamelen van afval te bevorderen. Door 
actieve advisering aan de deelnemende gemeenten 
geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijk-
heid voor duurzaam afvalbeheer.

PERSONEEL
Het werk van RMN is afhankelijk van de factor 
mens. Wij hechten grote waarde aan goed werk-
geverschap. Zo hebben wij een actieve onder-
nemingsraad die nauw wordt betrokken bij de 
bedrijfs voering en beleidsvorming van RMN. Door 
begeleiding en scholing streven we ernaar perso-
neel breed inzetbaar te houden, waardoor door-
stroming kan plaatsvinden naar andere taakvelden.

RMN heeft een evenementencommissie die is opge-
richt door enthousiaste medewerkers. Regelmatig 
verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het 
personeel. Tweemaal per jaar organiseert RMN een 
personeelsbijeenkomst. Alle medewerkers van de 
verschillende vestigingen komen dan bij elkaar om 
geïnformeerd te worden over de gang van zaken 
binnen de organisatie.    

DUURZAAM WERKEN
RMN volgt de ontwikkelingen in de markt van afval 
en reiniging op de voet en past nieuwe technieken 
of werkmethoden zo spoedig mogelijk toe, als 
die financieel of op milieugebied een verbetering 
opleveren. Ook geven we invulling aan veranderd 
beleid of nieuwe wetgeving, zoals de verplichting 
voor inzameling van plastic verpakkingsafval. 

Met het oog op duurzaamheid nemen we onder 
meer de volgende maatregelen: 
• investeren in zonnepanelen
• werken op beeldbestek voor onkruid en 

 zwerfafval
• onkruidbestrijding met de duurzame 

 WAVE-methode (heetwatertechniek).
• inzamelen in stedelijk gebied met zijladers
• inzamelen afval van hoogbouw met onder-

grondse containers
• invoering van het containermanagementsysteem 

(registratie van containers per huishouden)
• instroom van voertuigen aangedreven op groen 

gas of elektra
• inkoop van minicontainers die voor 99,5 procent 

bestaan uit recyclebaar materiaal
• installeren van led-verlichting

Ons uitgangspunt bij de beleidsadvisering aan de 
gemeenten is een goede service aan de burger voor 
de best mogelijke prijs. RMN heeft als doelstelling 
de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfs-
voering te benutten.

DUURZAAM INKOPEN
Duurzaam inkopen is het rekening houden met 
het milieu en sociale aspecten in alle fasen van het 
inkoopproces. Denk aan het effect van een product, 
dienst of werk op het milieu door bijvoorbeeld 

energieverbruik of materiaalgebruik en aan thema’s 
als kinderarbeid of mensenrechten. RMN doet 
aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk 
duurzame productiemiddelen conform de eisen in 
de Europese wetgeving.

COVID-19
RMN heeft in het boekjaar 2020 te maken met de 
gevolgen van COVID-19. De gevolgen zijn onder 
andere een verandering in de wijze van werken 
(inzet van digitale communicatiemiddelen) en de 
werkplek (thuiswerken), waarbij RMN de richtlij-
nen van de overheid volgt. Daarnaast hebben de 
RIVM-maatregelen onder andere impact op de 
toegankelijkheid van de recyclingstations. Vanwege 
de voorgeschreven anderhalve meter afstand kan 
maar een beperkt aantal voertuigen tegelijk worden 
toegelaten op het recyclingstation, waardoor lange 
wachtrijen ontstaan. Door het thuiswerken in com-
binatie met het sluiten van de horecagelegenheden 
wordt meer thuis geconsumeerd, met meer aanbod 
van huishoudelijk afval tot gevolg. Daarnaast nemen 
veel mensen de gelegenheid te baat om hun huis, 
tuin en schuur op te ruimen, waardoor extra grof 
afval wordt aangeboden met bijplaatsingen tot 
gevolg. Om aan deze effecten het hoofd te bieden 
zijn de openingstijden van de recyclingstations 
 verruimd, is extra capaciteit geregeld en zijn 
 verkeersregelaars ingezet. 

De financiële impact van COVID-19 tot op het 
moment van het opmaken van de jaarrekening 
wordt in de volgende tabel weergegeven. Deze 
kosten zijn afhankelijk van de aard, via de dienst-
verleningsovereenkomst (DVO) dan wel via aanvul-
lende opdrachten verrekend.
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Omschrijving Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal

Inzameling

Extra inzet inzameling  € 1.218  € 59.395  € 1.312  € 5.133  € 6.436  € 35.207  € 108.701 

Extra inzet bijplaatsingen  € 22.261  € 70.676  € 3.202  € 41.586  € 137.725 

Extra containerdistributie  € 5.881  € 1.356  € 7.237 

Vervallen zomerinzameling GFT  € -69.000  € -58.000  € -65.500  € -192.500 

Recyclingstations

Verkeersregelaars  € 9.961  € 4.613  € 43.239  € 57.813 

Extra inzet/opening  € 2.764  € 57.738  € 11.917  € 72.418 

Meer afvoer  € 5.814  € 5.814 

Openbare ruimte

Prullenbakken/zwerfafval  € 6.242  € 2.085  € 29.429  € 18.264  € 50.170  € 106.190 

Begraafplaats  € 30.210  € 30.210 

Vervallen evenementen  € -9.620  € -6.034  € -15.654 

Verwerkingskosten

Fijn restafval  € 41.860  € 75.606  € 37.620  € 77.493  € 232.579 

Grof restafval     € 9.760  € 335  € 21.747  € 7.239  € 4.153  € 43.234 

Organisatiekosten

Schoonmaak en desinfectie  € 1.150  € 1.150  € 1.150  € 1.150  € 1.150  € 1.150  € 6.900 

Bescherming

Vervanging i.v.m. quarantainetijd  € 6.573  € 6.573  € 6.573  € 6.573  € 6.573  € 6  € 32.871 

Aanpassing (thuis-)werkplek  € 4.350  € 4.350  € 4.350  € 4.350  € 4.350  € 4.350  € 26.100 

Totaal  € 19.533  € 91.891  € 137.821  € 116.082  € 90.541  € 203.771  € 659.638 

VERBONDEN PARTIJEN
RMN is een verbonden partij voor de deelnemende 
gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, 
Soest en Zeist. De deelnemende gemeenten 
hebben een grote inbreng in het (financiële) beleid 
van RMN. Zo hebben zij inspraak in de begroting 
en de rekening voordat het algemeen bestuur deze 
vaststelt. In het algemeen bestuur is elke gemeente 
vertegenwoordigd.

RMN heeft een bestuurlijk belang in de Stichting 
Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Dit is 
een samenwerkingsvorm tussen een aantal over-
heidsinstanties in Midden-Nederland met het doel 
om gemeenschappelijk in te kopen, met toepassing 
van de wettelijke regels en voorschriften voor over-
heidsorganisaties. Deze onafhankelijke stichting 
werkt voor kleine en middelgrote gemeenten en 
publieke organisaties die hieraan gelieerd zijn en is 
gevestigd in Vianen.
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SCHULDEN 31-12-2020

UITGAVEN 2020

¢ Reserves en voorzieningen €  270.300 
¢  Langlopende leningen €  15.690.000
¢  Kortlopende leningen €  3.240.000 
¢  Crediteuren €  889.500 
¢  Overige schulden €  1.563.700 

  €  21.653.500

¢ Personeelskosten €  12.595.900 
¢ Administratiekosten €  751.700 
¢ Algemeen en advieskosten €  462.400 
¢ Huisvestingskosten €  669.600 
¢ Wagenpark en materieel €  4.717.300 
¢ Inzamelmiddelen €  1.466.600 
¢ Verwerkingskosten €  5.562.400 
¢ Overige directe kosten €  2.076.300 

€ 28.302.200

VASTE ACTIVA

¢ Baarn  €  2.773.900
¢ Bunnik  €  1.938.400
¢ IJsselstein  €  6.845.900
¢ Nieuwegein  €  4.651.200
¢ Soest  €  4.291.100
¢ Zeist  €  6.824.500
¢ Extra opdrachten  €  581.500
¢ Onttrekking reserve  €  395.700

€ 28.302.200

¢ Vaste activa €  16.201.700 
¢ Voorraden €  138.800 
¢ Bank en kas €  1.807.500 
¢ Debiteuren €  1.920.900 
¢ Overige vorderingen €  1.584.600 

 € 21.653.500 

INKOMSTEN 2020

BEZITTINGEN 31-12-2020

¢ Grond €  750.000 
¢  Gebouwen en  

terreininrichting €  2.456.740 
¢ Inventaris €  307.289 
¢ Voertuigen €  8.667.655 
¢ Inzamelmiddelen €  4.020.016 

€ 16.201.700 
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