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SECTOR INITATIEF ELECTRISCHE 
HANDGEREEDSCHAPPEN 
  
Dit plan van aanpak beschrijft de 
maatregelen en activiteiten van het 
ontwikkelingsproject voor 
ontwikkeling van elektrische 
handgereedschappen.  

 
      

 

 

 

 
  



Inleiding 

Curatio werkt met zoveel mogelijk duurzaam. Daarbij speelt elektrische handgereedschappen een belangrijke rol 

in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.    

Curatio heeft in 2020 al het grootste deel van de motorische handgereedschappen vervangen voor elektrische. 

Deze middelen zijn bij Middelveld Machines te Hoogeveen aangeschaft. 

 

Ontwikkelingsproject 

Curatio wilt de uitstoot van haar (hand)gereedschappen verder omlaag hebben. Hier zal tussen Curatio en 

Middelveld Machines jaarlijks gekeken worden welke motorische gereedschappen in aanmerking kunnen komen 

om vervangen te worden voor duurzamere alternatieven, of welke machines verder uitgebreid kan worden. 

Daarnaast wordt er gekeken hoe de accu gereedschappen breder ingezet kunnen worden.  Middelveld Machines 

levert momenteel alle Husqvarna machines, en zijn daarmee onze hoofdpartner.  

Husqvarna wordt als derde partij door met name Middelveld Machines benadert over uitkomsten die 

voortvloeien uit gesprekken tussen Curatio en Middelveld Machines. 

 

Voor vervanging van motorische gereedschappen zal wel bekeken worden, wat er momenteel op de markt 

verkrijgbaar is, en wat voldoende capaciteit biedt om werkbaar te wezen. 

In de doorontwikkeling zal gekeken worden om de machines te kunnen verbeteren, zodat deze beter, en/of 

breder ingezet kunnen worden. Hierdoor kan een verdere inzet van de elektrische (hand)gereedschappen 

ingezet worden. 

Curatio en Middelveld Machines zullen minimaal halfjaarlijks contact hebben over de eventuele mogelijkheden 

van de machines, en waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt. Alle informatie die beschikbaar komt zal 

Middelveld inventariseren, en mogelijkheden die voordoen met Husqvarna doornemen voor verdere 

ontwikkeling van de machines.  

De ontwikkelingsmogelijkheden zullen in dit plan van aanpak verder behandelt worden. 

 

Doelstelling 

  

 Het reduceren van motorische (hand)gereedschappen. Dit is afhankelijk van de financiële 

 mogelijkheden en markt mogelijkheden.   

 De doorontwikkeling van de Husqvarna accu gereedschappen. Hierbij zal gekeken worden om 

 machines breder in te kunnen zetten. Het betrouwbaarder maken van machines, en de  ergonomie te 

 verbeteren. 

  


