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Bijeenkomst informatie 
Locatie: KAM adviseur Nederland te Noord Scharwoude 
Duur: 12.30 uur – 17.00 uur 
Deelnemers: 

 T.J. Kippersluis & Zonen B.V. te Muiderberg, de heer M. Brouwers; 

 Verkley B.V. te Drachten, de heer M. Oosterlee; 

 Schot infra te Langedijk, de heer R. Schouten; 

 Schot Verticaal Transport te Alkmaar, de heer L. van Schaik; 

 Maas Holding B.V. te Langeweg, mevrouw K. Otten; 

 Van ’t Hek Groep te Zuidoostbeemster, de heer J. van Vessem; 

 KAM adviseur Emmeloord te Emmeloord, de heer I. Schmidt; 

 KAM adviseur Zoetermeer, te Zoetermeer, de heer H. Schipaanboord; 

 KAM adviseur Nederland te Noord Scharwoude, mevrouw J. Goossens. 
 
De bijeenkomst is gestart met een lunch om elkaar informeel te ontmoeten. Om 13.00 uur start de 
bijeenkomst. Besproken onderwerpen door Michelle Glorie van KAM adviseur Nederland: 

 Voorstellen; 

 Verwachtingen van de bijeenkomst; 

 Wijzigingen handboek 3.0. 
Presentatie is bijgevoegd. 

 
Gastspreker Rolf Engels van Libra Energy en Erik van den Bosch van Windsun geven een  presentatie over 
zonnepanelen, achtergrond informatie over de panelen, mogelijke fiscale voordelen en subsidies.   
 
Gastspreker Lydia Gistels van Novaconnect geeft een presentatie over subsidies over duurzaamheid, 
investeringen en CO2 reductie mogelijkheden in het algemeen.  
 
Beide presentaties worden samen met dit verslag verstrekt aan de deelnemers. 
 
KAM adviseur Nederland geeft een presentatie over de belangrijkste emissies brandstoffen en het delen van 
ervaringen. De deelnemers hebben in werkgroepen belangrijkste maatregelen, reeds genomen maatregelen en 
kansen en risico’s van maatregelen besproken. Deze uitkomst is met de groep gedeeld.  
Belangrijkste uitkomsten: 

 Gedrag- en bewustwording van medewerkers is zeer belangrijk; 

 Betrokkenheid van de directie is essentieel, dit zorgt voor draagvlak; 

 Banden op spanning is aan belangrijk aspect, geeft mogelijk veel reductie, maar hangt samen met 
eerste twee punten.  

 Voorbeelden om banden op spanning te implementeren: 
o Registratiesysteem (ook digitaal mogelijk) waarin wekelijks bandenspanning wordt gemeten; 
o Bandenspanning tools: ventieldopjes die kleur aangeven bij te zachte banden, 

boardcomputers, automatische vulsystemen; 
o Controle uitvoeren op registratie banden op spanning. 

 Banden op spanning zorgt niet alleen voor CO2 reductie, maar ook voor extra veiligheid. Er wordt 
eerder voorkomen dat de band klapt.  

 Registratiesystemen ook zeer belangrijk om gericht te sturen.  
 
Na de kennisdeling worden concrete handvatten gegeven om CO2 te besparen gericht op bandenspanning, 
gedrag, het nieuwe rijden en registratie verbruiken.  
Presentatie is bijgevoegd. 
 
Datum voor volgende bijeenkomst is ingepland op vrijdag 17 maart 2017. 
 
Als laatste heeft een borrel gezorgd voor de afsluiting van de middag. 


