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Participatie 
initiatieven 

Doel Toelichting en aantoonbaarheid Investering Knol Akkrum 

Band op spanning Het verlagen van het 
brandstofverbruik 

Het verlagen van het brandstofgebruik door middel van het op spanning 
houden van de banden. Minimaal 1 keer per kwartaal zijn de bestuurders van 
de voertuigen verplicht om de bandenspanning te controleren 

Jaarlijks een toolboxmeeting over 
band op spanning 

Het nieuwe draaien Het verlagen van het 
brandstofverbruik  

De kraanmachinisten worden 1 keer in de 5 jaar getraind in het nieuwe draaien.  Opleidingskosten 

Het nieuwe rijden Het verlagen van het 
brandstofverbruik 

De bestuurders van de voertuigen worden 1 keer per jaar getraind en 
voorgelicht over het nieuwe rijden 

Jaarlijkse voorlichting door middel 
van toolboxmeeting 

KAM infradag Het verlagen van het 
brandstofverbruik en 
verminderen CO2-
emissie 

Tijdens de KAM infradag komen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu aan bod. In een 
klankbordbijeenkomst wordt er informatie gehaald en gebracht zoals het 
verduurzamen van arbeidsmiddelen 

Minimaal 2 keer per jaar actief 
deelnemen aan de KAM infradag 

NVAF Het verlagen van de 
CO2-emissie 

Werkgroep duurzaamheid komt periodiek bij elkaar om informatie te halen en 
te brengen 

Minimaal 2 keer per jaar 

 
Mogelijke andere initiatieven 

Participatie initiatieven Doel Toelichting en aantoonbaarheid Investering Knol Akkrum 

Sturen op CO2 (Cumela) Het halen en brengen 
van informatie over 
CO2-reductie 

Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden te ondersteunen om de eisen die 
de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door 
actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een 
uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde 
documenten om de CO2 sturing te verbeteren 

Minimaal 2 keer per jaar 
actief deelnemen aan dit 
initiatief 

Samen slim besparen 
(KAM Adviseur 
Nederland) 

Het halen en brengen 
van informatie over 
CO2-reductie 

KAM Adviseur Nederland organiseert bijeenkomsten waarbij met een aantal 
andere bedrijven uit Noord-Nederland besproken wordt welke mogelijkheden 
er zijn om CO2 uitstoot te reduceren. 

Minimaal 2 keer per jaar 
actief deelnemen aan dit 
initiatief 
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