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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport 'Keuze-/rekenmodel Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten '. Dit afstudeerrapport is het resultaat van ons afstudeerproject 
aan de Faculteit Bouwkunde afstudeerrichting Uitvoeringstechniek aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Dit afstudeerrapport bestaat uit drie aparte delen: 
1. Het afstudeerrapport, waarin staat vermeld hoe wij tot het uiteindelijke keuze

/rekenmodel ' Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten' gekomen 
ZlJn. 

2. De bijlagen, behorende bij het afstudeerrapport. 
3. De handleiding inclusief de diskette met het keuze-/rekenmodel, waarin vermeld 

staat hoe er met het keuze-/rekenmodel om gegaan moet worden. 

Hierbij willen wij de branchevereniging Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie en 
haar leden bedanken voor het verstrekken van de nodige informatie die wij in dit 
verslag konden verwerken. 
Ook willen wij hierbij onze afstudeercommissie bedanken voor hun medewerking. 
Onze afstudeerbegeleidingscommisie werd gevormd door Ir. M.M.J. Vissers als 
voorzitter van onze commissie, Ir. F.J.M. van Gassel als eerste begeleider en Dr. Ir. 
W.F. Schaefer als tweede begeleider. Deze commissie werd versterkt door Dhr. R. 
van Boxtel van de L.S.G.I., die optrad als extern begeleider. 

In het bijzonder will en wij onze ouders, vriend en vriendin bedanken voor hun steun. 

Technische Universiteit Eindhoven, 
Juni 2000 

Stefan Gilissen en Silvia de Graaf 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Ons afstudeeronderwerp is tot stand gekomen aan de hand van onze 
gemeenschappelijke interesse in het onderwerp 'doorbouwen '. Met doorbouwen 
wordt bedoeld het zoeken naar een middel om ongeacht het slechte weer op de 
bouwplaats toch te kunnen bouwen. Met <lit onderwerp in ons achterhoofd, zijn we 
op zoek gegaan naar een weerkritische bouwactiviteit. Hierbij zijn we terechtgekomen 
bij de bouwactiviteit 'aanbrengen van gevelisolatiesystemen'. Uit het begrip 
doorbouwen bij slecht weer en de activiteit 'aanbrengen van gevelisolatiesystemen' 
hebben wij vervolgens ons afstudeeronderwerp geformuleerd: 'Weersonathankelijk 
werken bij gevelisolatieproj ecten '. 

Alvorens wij met gevelisolatiebedrijven zijn gaan praten over hoe zij omgaan met 
verletbestrijdende maatregelen, hebben wij een vooronderzoek gedaan naar de 
factoren welke van invloed zijn op het maken van een keuze bij het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen. Aan de hand van deze factoren hebben wij een aantal 
vragen opgesteld, waarmee we vervolgens naar de bedrijven zijn gestapt. Uit de 
gesprekken met deze bedrijven zijn een aantal factoren naar voren gekomen, die 
ervoor zorgen <lat er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van vertletbestrijdende 
maatregelen tegen temperatuursinvloeden onder de +5° C. Vanuit deze problematiek 
hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld, die het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen tegen temperatuursinvloeden onder de +5° C zal stimuleren. Dit heeft 
geleid tot de volgende doelstelling: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter stimulering van bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 

Het betreft verletbestrijdende maatregelen die bescherming moeten geven tegen 
temperaturen onder de + 5°C. 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen hebben wij een aantal probleemstellingen 
met daarbij behorende onderzoeksvragen opgesteld, die wij beantwoord hebben door 
middel van het houden van interviews en een literatuuronderzoek. 

Uit <lit onderzoek komen verschillende verletbestrijdende maatregelen naar voren met 
de daarbij behorende kosten en baten, die gebruikt dienen te worden in de maanden 
november tot en met maart. Om het gebruik van deze verletbestrijdende maatregelen 
goed te laten verlopen, wordt door toepassing van ventilatoren en/of een 
warmeluchtverdeelkop bij indirect gestookte olieheaters de arbeidsomstandigheden en 
het verhardingsproces van het gevelisolatiesysteem verbeterd. Verder zullen over het 
gebruik van deze verletbestrijdende maatregelen duidelijke afspraken gemaakt moeten 
worden om een meerprijs bij het aanbrengen van verletbestrijdende maatregelen te 
voorkomen. 
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Samenvatting 

Uit het onderzoek komt ook naar voren hoe het hulpmiddel eruit moet zien. De input 
van het hulpmiddel zal moeten bestaan uit bestek en bestekstekeningen. De output van 
het hulpmiddel zal de kosten moeten berekenen voor het gevelisolatiebedrijf. Tevens 
zal het hulpmiddel de baten van verletbestrijdende maatregelen moeten bevatten voor 
het gevelisolatiebedrijf, de hoofdaannemer en de opdrachtgever. Dit kan men 
aantonen door een soort keuze- cq. rekenmodel te maken. De vorm van <lit model kon 
een soort Excel-spreadsheet en/of een invulformulier zijn. 

Uit deze onderzoeksresultaten hebben we een Programma van Eisen opgesteld, 
waaraan het hulpmiddel moet voldoen. Met <lit Programma van Eisen zijn wij tot de 
conclusie gekomen <lat het hulpmiddel een keuze-/rekenmodel moest worden, omdat 
het hulpmiddel zowel een keuze- als een rekengedeelte moest bevatten. 

Aan de hand van hulpmiddelen en ontwerpmethoden hebben wij de Excel applicatie 
'Keuze-/rekenmodel Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten' 
ontwikkeld. Deze Excel applicatie rekent de kosten en baten uit van het toepassen van 
de gekozen verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. Het betreft 
verletbestrijdende maatregelen welke bescherming geven tegen 
temperatuursinvloeden onder de +5°C. Aan de hand van deze kosten en baten kan 
gezien worden ofhet gebruik van de gekozen verletbestrijdende maatregelen lonend 
is. Deze kosten en baten worden in verschillende uitvoerbladen weergegeven, die 
uitgeprint kunnen worden. De baten zijn op het uitvoerblad gerangschikt op 
gevelisolatiebedrijf, hoofdaannemer en opdrachtgever, zodat verschillende partijen op 
de bouw kunnen zien wat hun voordeel is bij het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. 
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Inleiding 

1. Inleiding 

Ons afstudeeronderwerp is tot stand gekomen aan de hand van onze 
gemeenschappelijke interesse in het onderwerp 'doorbouwen'. Met doorbouwen 
wordt bedoeld het zoeken naar een middel om ongeacht het slechte weer op de 
bouwplaats toch te kunnen bouwen. Met <lit onderwerp in ons achterhoofd, zijn we 
op zoek gegaan naar een weerkritische bouwactiviteit. Hierbij zijn we terechtgekomen 
bij de bouwactiviteit 'aanbrengen van gevelisolatiesystemen '. Uit het begrip 
doorbouwen bij slecht weer en de activiteit 'aanbrengen van gevelisolatiesystemen' 
hebben wij ons afstudeeronderwerp geformuleerd: ' W eersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten '. Het onderwerp is aangedragen door de Landelijke 
Specialisten Gevel Isolatie (L.S.G.I.). Dit is een branchevereniging, waarbij 20 
bedrijven zijn aangesloten die zich bezig houden met het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen. 

Het uitgangspunt van ons afstudeeronderwerp was <lat de vorstverletregeling (ofte 
wel het Risicofonds), voor wat betreft de gevelisolatiebedrijven in de toekomst 
afgeschaft zal worden. Om te voorkomen <lat zij hun personeel naar huis moeten 
sturen en zelf voor de loonkosten opdraaien, moeten de gevelisolatiebedrijven 
verletbestrijdende maatregelen gaan toepassen. Daar zij nu nog niet weten welke 
verletbestrijdende maatregelen ze kunnen toepassen, en wat hiervan de kosten en de 
eventuele baten zijn, hebben wij hier een keuze-/rekenmodel voor gemaakt. In <lit 
afstudeerrapport wordt beschreven hoe <lit keuze-/rekenmodel tot stand is gekomen. 

De opbouw van <lit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de huidige 
situatie is bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. Hiertoe worden eerst 
de invloeden beschreven van de keuze van het toepassen van verletbestrijdende 
maatregelen. Vervolgens worden de problemen geanalyseerd die kunnen optreden bij 
het toepassen van verletbestrijdende maatregelen ter bescherming tegen temperaturen 
onder de +5° C. Hoofdstuk 3 vermeld de werkwijze die gevolgd is om te komen tot 
het oplossen van de problemen van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. 
Hiertoe is de doelstelling van het afstudeerproject weergegeven, gevolgd door de 
probleemstellingen en de afbakening van het gehouden onderzoek. Hiema wordt 
besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd, waama tenslotte de resultaten van het 
onderzoek behandeld worden. In hoofdstuk 4 wordt beschreven op welke manier het 
keuze-/rekenmodel ontwikkeld is. Hiertoe wordt het programma van eisen behandeld, 
en wordt vervolgens de aanpak bij het ontwerpen van het model besproken. In 
hoofdstuk 5 wordt beschreven op welke manier de verzamelde informatie is omgezet 
naar het keuze-/rekenmodel. Hiertoe is het stroomschema beschreven welke als 
onderlegger dient voor het maken van de Excel-applicatie "keuze-/rekenmodel 
Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecteri'. Vervolgens wordt de werking 
van het keuze-/rekenmodel uitgelegd. In hoofdstuk 6 is de evaluatie samen met 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek opgenomen. 
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Figuur 1: Ar,partementen voorzien van een gevelisolatiesyst 

Buitengevel 

Bevestigingsmateriaal 
(lijmmortel) 

Isolatieplaten 

Wapeningslaag 

Afwerklaag 
(pleisterlaag) 

Figuur 2: Principe opbouw gevelisolatiesysteem (Isoned b. v.) 



Huidige situatie rond verletbestrijdende rnaatregelen 

2. Huidige situatie rood bet toepassen van 
verletbestrij den de maatregelen. 

2.1 Inleiding 

Het aanbrengen van gevelisolatiesysternen is een productieproces dat zich afspeelt in 
de open lucht. Als er geen of onvoldoende voorzorgsrnaatregelen worden getroffen 
zal het weer van grote invloed zijn op dit productieproces. 
Orn duidelijk te rnaken welke problernen het weer met zich rneebrengt bij het 
aanbrengen van gevelisolatiesysternen, zullen we eerst rnoeten weten wat een 
gevelisolatiesysteern inhoudt. 

Met een gevelisolatiesysteern wordt bedoeld [l]: 
''pleisterwerk op, aan de buitenzijde van de gevel aangebrachte, isolatieplaten, soms 
ook wel 'natte buitengevelisolatie 'genoemd" (zie figuur 1 ). 

De rneest voorkornende opbouw van een gevelisolatiesysteern is over het algemeen 
als volgt: (ook te zien op figuur 2): 

Bevestigingsrnaterialen (lijrnrnortel of bevestigingsprofielen) 
Isolatieplaten 
Wapeningslaag (weefsellaag ingelegd in rnortellaag) 
Afwerking (pleisterlaag) 

Het aanbrengen van een gevelisolatiesysteern is een productieproces dat bestaat uit 
rneerdere deelprocessen. Deze zijn hieronder in een schema weergegeven; 

Schema: deelprocessen aanbrengen gevelisolatiesysteem 
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Huidige situatie rond verletbestrijdende maatregelen 

Om bij slechte weersomstandigheden toch door te kunnen gaan met het 
productieproces aanbrengen van gevelisolatiesystemen, zal men verletbestrijdende 
maatregelen moeten toepassen. Verletbestrijdende maatregelen zijn maatregelen die 
bescherming geven tegen de nadelige invloeden van verschillende 
weerscomponenten, waardoor de productie op de bouwplaats niet stagneert. 

Om na te gaan hoe de huidige situatie is rond het toepassen van deze maatregelen bij 
gevelisolatieprojecten, hebben wij ons in deze materie verdiept. Ten eerste hebben we 
aan de hand van een literatuuronderzoek ons georienteerd op de situatie rond het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen (paragraaf 2.2). Ten tweede hebben we 
aan de hand van interviews en enquetes de huidige problemen met betrekking tot deze 
maatregelen geanalyseerd (paragraaf 2.3). 

2.2 Orientatie van de situatie rond het toepassen van verletbestrijdende maatregelen 

Zoals in de inleiding reeds vermeld is, heeft het weer grote invloed op het 
productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Om ervoor te zorgen 
dat dit productieproces niet onderbroken wordt, zal men gebruik moeten maken van 
verletbestrijdende maatregelen. Uit een orienterend gesprek met de heer van Boxtel 
van de L.S.G.I. (bijlage 1) werd ons duidelijk, dat de keuze van het toepassen van 
deze verletbestrijdende maatregelen een problematische situatie is. 

Om deze problematische situatie rond de keuze van het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen beter in kaart te brengen hebben we door middel van 
een literatuuronderzoek onderzocht welke onderdelen van invloed zijn op het maken 
van deze keuze. Vervolgens hebben we uit deze orientatie met behulp van de KJ
methode de belangrijkste termen geselecteerd en in een invloed-factoren diagram 
geplaatst (zie figuur 3). Dit diagram geeft de onderwerpen weer die van invloed zijn 
op het maken van een keuze voor het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. 
Een uitgebreide beschrijving van deze onderwerpen is weergegeven in bijlage 2. In 
deze bijlage is tevens de bronvermelding van de gebruikte literatuur aangegeven. 
In de volgende sub-paragrafen zijn de onderwerpen uit bijlage 2 samengevat 
weergegeven. 

2.2.1 Invloed van het weer op het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 

Het weer kan gedefinieerd worden als: 
De toestand van de dampkring wat temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, bewolking en 
wind betreft [Van den BrandenhofJ. 

Het weer als totaalverschijnsel kunnen we uiteen rafelen in een aantal 
weerscomponenten; zij kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie sterk van invloed 
zijn op het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. 
Achtereenvolgens zullen we nu de verschillende weerscomponenten afzonderlijk 
behandelen met de daaruit voortkomende invloeden op het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen. 

5 



Huidige situatie rond verletbestrijdende maatregelen 

Temperatuur 
Gevelisolatiesystemen kan men bet beste aanbrengen bij temperaturen tussen de 
+5° C en de + 30° C. Voor silicaatgebonden pleisters geldt bij bet aanbrengen een 
minimale temperatuur van +8° C. Onder deze temperaturen kan bet verbardingsproces 
van de pleisterlagen verstoord worden, waardoor er scbade optreedt. De aan te 
brengen mortel kan bevriezen indien er vorst intreedt. Boven de 30° C kan er een 
onjuiste samenstelling van de pleisters of zelfs uitdroging ontstaan, indien de pleisters 
niet op de juiste wijze worden afgescbermd en/of vocbtig gebouden worden. 

Wind 
Door wind kunnen bij bet drogen van de afwerklaag kleurverscbillen optreden. Deze 
komen vooral tot uiting op plaatsen waar een ongelijke boeveelbeid stucmortel is 
aangebracbt. 

Luchtvochtigheid 
Bij een te lage lucbtvocbtigbeid kan er een onjuiste samenstelling van de pleisterlaag 
ontstaan, waardoor er scbade optreedt. Verder kan er ook uitdroging plaatsvinden 
indien de pleister niet op de juiste wijze wordt afgescbermd en/of vocbtig wordt 
gebouden. 
Bij een te boge lucbtvocbtigbeid vindt de verbarding van de mortellagen langzaam en 
soms niet goed plaats. Dit komt omdat de pleister zijn vocht niet kwijt kan. Dit water 
beschadigt op een later moment de pleisterlaag. 

Neerslag 
Het nat worden van drogende pleisterlagen van bet gevelisolatiesysteem ten gevolge 
van neerslag kan bet verbardingsproces verstoren. Ook bet verregenen, bet 
zogenaamde 'uitwassen', kan bet verbardingsproces verstoren. Met verregenen wordt 
bet regenwater bedoelt wat langs de gevel afloopt, doordat men dit tijdens bet 
aanbrengen van bet gevelisolatiesysteem niet voldoende afvoert. 
Gedurende de verbardingstijd van de pleisterlagen dienen daarom maatregelen 
genomen te worden om dit te voorkomen. 

Zonneschijn / bewolking 
Ten gevolge van de zonnescbijn kunnen er structuurverscbillen in de eindlaag van bet 
gevelisolatiesysteem ontstaan. Hierbij valt te denken aan de scbaduw van de steiger, 
waardoor steigerslagen kunnen ontstaan. Verder kunnen er verscbillen in droogtijden 
optreden waardoor ook kleurverscbillen kunnen optreden. 

K wakkelperiode 
Met de term kwakkelperiode wordt bedoeld de periode voor en na een periode van 
verlet, waarin onduidelijkheid bestaat over bet al dan niet kunnen uitvoeren van 
weersgevoelige activiteiten door de optredende weersomstandigbeden. 
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Figuur 4: Het l,jmen van isolaticplaten is een weerkritische bouwactiviteit 
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Naast de weersomstandigheden zijn er nog een tweetal invloedsfactoren die mede 
bepalend zijn voor het al dan niet optreden van een kwakkelperiode. 
Ten eerste is er de omgang met het weerbericht en ten tweede de kennis van de 
uitvoerder over het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Hoe beter hij bekend is 
met het product en zijn weerkritische grenzen met betrekking tot zijn verwerking, hoe 
beter hij kan aangeven of er al dan niet gewerkt kan worden. 

2.2.2 Weerkritische activiteiten 

Om grip te krijgen op het weer bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen, is het 
van belang de zogenaamde weerkritische activiteiten te kennen. Weerkritische 
activiteiten zijn activiteiten, die hinder kunnen ondervinden of helemaal onmogelijk 
zijn onder invloed van een of meer weerscomponenten. 

De weerkritische activiteiten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieen: 
1. bouwactiviteiten 

De weerkritische bouwactiviteiten die bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen voorkomen zijn; 

voorbehandelen gevel; 
lijmen en mechanisch bevestigen van isolatieplaten; (zie figuur 4) 
aanbrengen wapeningslaag (weefsellaag) 
aanbrengen pleisterlaag 

2. de mens als weerkritische factor 
Het aanbrengen van gevelisolatiesystemen is, op een enkele uitzondering na, een 
activiteit die zich afspeelt in de open lucht. Met gerichte maatregelen vormt de 
mens in slechts weinig gevallen een weerkritische factor. Dit wil zeggen dat in 
slechts weinig gevallen het productieproces gestaakt moet worden omdat de mens 
in die omstandigheden niet bestand is tegen het optredende weer. 

3. bouwmaterialen en bouwstoffen in transport en opslag 
Het transport van bouwmaterialen en bouwstoffen, bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen, naar de bouwplaats is nauwelijks weerkritisch te noemen. 
Aan de opslag van bouwmaterialen op de bouwplaats worden echter wat meer 
eisen gesteld. Indien we de materialen niet afdoende afschermen tegen invloeden 
van het slechte weer kan dit veel storingen veroorzaken in het productieproces. 
De belangrijkste bouwmaterialen zijn de poedervormige en pasteuze mortels. 
Andere materialen zoals isolatieplaten, wapeningsweefsel en stucprofielen zullen 
beschermd moeten worden tegen vocht. 

4. bouwmaterieel op de bouwplaats 
Om bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen stagnatie door onbruikbaar klein 
materieel (handgereedschap, kruiwagens, elektrisch gereedschap en kuipen) te 
voorkomen, kan men dit het beste opbergen in nissenhutten, keten en/of 
afgesloten containerbakken. 
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Het materieel op zich, als productiemiddel, zal slechts onder extreme 
weersomstandigheden niet meer behoorlijk kunnen functioneren (bijvoorbeeld 
zodanig lage temperaturen, dat motorolie te dik wordt of zodanig boge 
temperaturen, dat koeling onvoldoende functioneert). Deze extreme 
omstandigbeden komen in Nederland nauwelijks voor, waardoor we kunnen 
stellen dat bet materieel op zicb in Nederland zelden eenweerkritiscbe factor 
vormt. 

Voor elk van deze vier categorieen ligt de grenswaarde anders. Het weer beeft niet 
altijd dezelfde invloed. De mate waarin een activiteit weerkritiscb is, is van veel 
factoren afhankelijk. De factoren zijn bijvoorbeeld projectomstandigheden, 
weersomstandigbeden en conditie van mens en/of materieel. Als de grenswaarde van 
een van de vier categorieen wordt overscbreden, treedt in veel gevallen 'weersverlet' 
op: bet productieproces wordt gehinderd of bet stopt belemaal. 

2.2.3 De invloed van het weer op de kwaliteit van gevelisolatiesytemen 

Kwaliteit van een gevelisolatiesysteem is vastgesteld in kwaliteitsverklaringen. 
Er bestaan verscbillende soorten kwaliteitsverklaringen in de bouw. Op 
gevelisolatiesystemen zijn bet KOMO-Attest en bet KOMO-Procescertificaat van 
toepassing. 

Indien bij het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem de aangegeven informatie van 
deze kwaliteitsverklaringen wordt genegeerd, en er bij ongunstige 
weersomstandigbeden tocb wordt doorgewerkt, moet men er rekening mee bouden dat 
de kwaliteit van bet eindproduct niet aan de kwaliteitsverklaringen voldoet. 

2.2.4 De invloed van het weer op de kosten bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen. 

Het weer beeft naast de invloed op arbeid, materiaal en materieel ook invloed op de 
kosten van bet aanbrengen ervan. Indien er niet gewerkt kan worden, of indien 
verletbestrijdende maatregelen toegepast dienen te worden zullen de kosten van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen boger uitvallen. Het zijn als bet ware "extra' 
kosten. Hieronder zullen wij nu vervolgens de onderdelen bebandelen waardoor de 
"extra' kosten kunnen optreden. 

Stagnatie 
Stagnatie is bet stil liggen van werken en vertraagd raken van werken door 
onwerkbare uren. Door stagnatie zal bet kunnen voorkomen dat een project langer 
duurt waardoor vaste kosten doorlopen en renteverliezen optreden. 
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Stagnatie kan optreden door verschillende oorzaken: 
I. Weersverlet 

Wanneer er ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden niet gewerkt kan "' 
worden spreekt men van weersverlet. 

2. Niet verwerkbaar materiaal 
Het komt in de bouw voor dat men niet door kan werken omdat het materiaal niet 
verwerkbaar is. Bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen heeft dit onder 
andere betrekking op het aanbrengen van de isolatieplaten en de mortels. 

3. Onbruikbaar materieel 
Het kan voorkomen dat door de weersomstandigheden het materieel onbruikbaar 
is. In geval van het aanbrengen van gevelisolatiematerialen kan men hierbij onder 
andere denken aan een storing bij de mixer welke nodig is om de mortels te 
mengen. Een antler voorbeeld is een defecte bouwlift welke nodig is om de 
materialen te transporteren. Indien door het defect van het materieel het materiaal 
niet verwerkt kan worden zal het werk stagneren. 

K wakkelperiode 
Tijdens een kwakkelperiode treden knelpunten op bij aan- en aflooptijden. Deze 
knelpunten brengen kosten met zich mee. Deze kosten noemen we aan- en 
afloopverliezen. 

Verlies van materialen 
Indien de werkgevers tijdens de kwakkelperiode in twijfelgevallen toch besluiten om 
met de werkzaamheden aan te vangen kan het zijn dater na enige tijd toch niet 
gewerkt kan worden. Hierdoor moet de dan bijvoorbeeld aangemaakte mortel worden 
weggegooid. Deze verloren gegane mortel is dan een vorm van materiaalverlies. 
Verder kan er ook materiaalverlies optreden door het niet voldoende beschermen van 
materialen tegen verschillende weersomstandigheden. 
Bij gevelisolatie kan men hierbij denken aan het wegwaaien van niet goed afgedekte, 
opgeslagen isolatieplaten en wapeningsweefsel. Ook het nat worden van zakken 
mortels, waardoor deze niet meer bruikbaar zijn, is een vorm van materiaalverlies. 

Verminderde arbeidsprestaties 
Verminderde arbeidsprestaties willen zeggen dat de productiviteit van een werknemer 
achteruit gaat. Doordat de productiviteit van een werknemer achteruit loopt, zal hij 
meer tijd nodig hebben om het werk klaar te krijgen, of zal hij hulp moeten krijgen 
van een collega. Door deze verminderde productiviteit zullen de kosten hoger 
uitvallen. Deze kosten worden veroorzaakt door het loon van de werknemer, vaste 
kosten welke doorlopen, renteverliezen, eventuele langere perioden van huur van 
materieel en een eventuele boeteclausules voor het te laat opleveren van het werk. 
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2.2.5 Kosten en baten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

Om stagnatie te voorkomen kan men verletbestrijdende maatregelen treffen. Het 
gebruik van deze maatregelen brengt zowel kosten als baten met zich mee. Op deze 
kosten en baten zijn wij hieronder dieper ingaan. 

Kosten verletbestrijdende maatregelen 

Verletbestrijdende maatregelen kunnen we onderverdelen in zowel technische als 
organisatorische maatregelen. Het toepassen van deze maatregelen brengt kosten met 
zich mee. Technische maatregelen zijn onder andere het aanbrengen van 
doorwerkvoorzieningen, zoals het afdekken van steigers. Organisatorische 
maatregelen zijn onder andere in planning schuiven met werkzaamheden zodat het 
werk niet stagneert. 

Het nemen van organisatorische maatregelen brengt kosten met zich mee omdat het 
nemen van deze maatregelen inspanningen en tijd vergt en dus ook geld. 

Baten verletbestrijdende maatregelen 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, 
leveren een aantal voordelen op. Deze voordelen komen vooral voort uit het feit dat 
de negatieve invloeden van het weer verminderd, respectievelijk uitgebannen worden. 
Voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zijn: 
• Tijdsbesparing 
• Betere kwaliteitsbeheersing 
• Verbetering arbeidsomstandigheden 
• Dwang tot een betere organisatie 
• Financiiile voordelen 

2.2.6 Relatie tussen de hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf 

Uit ons orienterend gesprek met de heer van Boxtel van de L.S.G.I. (bijlage 1) over 
het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen kwamen een aantal punten aan de orde die gingen over de 
relatie tussen de hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf. Deze punten zullen wij 
hieronder in het kort bespreken. 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen brengt zowel kosten als baten met 
zich mee. De baten die deze maatregelen opleveren gelden zowel voor het 
gevelisolatiebedrijf alsmede de hoofdaannemer. Volgens de heer van Boxtel zijn de 
leden van de L.S.G.I. van mening dat de kosten voor deze maatregelen door deze 
twee partijen gedeeld dienen te worden. Een antler probleem dat naar voren komt 
volgens de heer van Boxtel is dat bij zowel de hoofdaannemer alsmede het 
gevelisolatiebedrijf men niet voldoende op de hoogte is van welke verletbestrijdende 
maatregelen er zijn. Hierdoor wordt er niet goed of onvoldoende ingespeeld op het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen onder slechte weersomstandigheden. 
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Tenslotte worden er weinig tot geen afspraken gemaakt over het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen onder slechte weersomstandigheden. Aangezien het 
gevelisolatiesysteem niet mag worden aangebracht beneden de +5° C en de 
werknemers pas bij -1 ° C in de vorstverletregeling terechtkomen werken de 
gevelisolatiebedrijven vaak door tot -1 ° C zonder gebruik te maken van 
verletbestrijdende maatregelen. Daar wij ervan uitgaan dater in de toekomst geen 
vorstverletregeling (Risicofonds) meer zal zijn, houdt dit in dat de 
gevelisolatiebedrijven dus een risico nemen. 

2.3 Huidige problemen bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen 

Uit de orientatie blijkt dat er verschillende factoren zijn die de keuze van het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten bei'nvloeden. 
Door na te gaan waar bij deze invloeden problemen optreden, kan het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen verbeterd worden. In deze paragraafhebben wij 
daarom de problemen omschreven waarmee de gevelisolatiebedrijven te maken 
hebben indien ze verletbestrijdende maatregelen toepassen. 

Om te kijken waar de problemen zich voordoen bij de keuze van het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen, hebben wij acht personen van verschillende 
gevelisolatiebedrijven benaderd die lid zijn van de L.S.G.I.. Met drie personen hebben 
wij een gesprek gevoerd en vijf personen hebben wij een schriftelijke enquete 
gestuurd. De vragen die wij aan hen hebben voorgelegd zijn afgeleid aan de hand van 
het invloed-factoren diagram, die in de vorige paragraafbeschreven is. De notulen 
van deze gesprekken en schriftelijke enquetes zijn te vinden in bijlage 3. In de 
volgende sub-paragrafen wordt steeds met kleine letters verwezen naar de gesprekken 
in deze bijlage. 
Aan de hand van water uit deze gesprekken en schriftelijke enquetes naar voren is 
gekomen, hebben wij een visgraatdiagram opgesteld waarin oorzaak-gevolg relaties 
aangegeven zijn (zie figuur 5). Dit diagram geeft de verschillende oorzaken weer 
waarom bij gevelisolatieprojecten weinig tot geen gebruik gemaakt wordt van 
verletbestrijdende maatregelen. Het betreft verletbestrijdende maatregelen die 
bescherming geven tegen temperaturen onder de +5°C. 
In de volgende sub-paragrafen worden deze oorzaken beschreven. 

2.3.1 Het inzicht in de kosten en baten van verletbestriidende maatregelen 

Om te weten te komen wat de gevelisolatiebedrijven weten van de kosten en baten 
van verletbestrijdende maatregelen, hebben we eerst gevraagd welke 
verletbestrijdende maatregelen zeal eens hebben toegepast. De verletbestrijdende 
maatregelen die altijd worden toegepast zijn het voorzien van de steiger met 
afdekkappen en netten (zie figuur 6+7 op de volgende bladzijde). Deze maatregelen 
geven bescherming tegen nadelige invloeden van zonnestraling, neerslag en wind 
[a,b,d,]. 
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Figuur 6: Steiger voorzien van Gjdekka?pen en netten 

Figuur 7: Steiger voorzien van een afdekkap 
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Volgens de Beoordelingsrichtlijn [2] 'Buitengevelisolatiesystemen met een 
gepleisterde afwerking' is het gebruik van deze verletbestrijdende maatregelen 
verplicht. Er is dus al een oplossing voor de nadelige invloeden van de 
weerscomponenten zonnestraling, neerslag en wind. 

Ook bet gebruik van wintermortel is een verletbestrijdende maatregel welke veel 
toegepast wordt. Deze maatregel geeft bescberming tegen nadelige invloeden van de 
temperatuur tot en met 0°C. Bij vorst ( onder de 0°C) zal deze maatregel geen 
bescberming meer geven [b,f]. 
Er is door de acbt ondervraagden eenrnaal gebruik gemaakt van bet gebeel afdekken 
van de steigers in combinatie met bete lucbtkanonnen om nadelige invloeden van 
vorst tegen te gaan [b]. Deze maatregelen worden bijna niet toegepast omdat deze 
zeer kostbaar zijn [ a,b]. 
Buiten passende kleding en instructies naar de boofdaannemer [e], wordt er verder 
geen gebruik gemaakt van andere verletbestrijdende maatregelen. 

Het toepassen van verletbestrijdende maatregelen brengt zowel kosten als baten met 
zich mee. De gevelisolatiebedrijven weten van deze kosten en baten weinig af 
[ a t/m f]. Hiervoor zijn drie boofdoorzaken op te noemen: 

Gevelisolatiebedrijven verdiepen zicb weinig in de kosten van verletbestrijdende 
maatregelen 

Zoals reeds eerder vermeld zijn volgens de BRL [2] steigers met kappen en netten 
verplicht. Bij sommige bedrijven zijn de prijzen van deze kappen en netten dan 
ook bekend [b,f]. Bij de overige bedrijven wordt niet tot nauwelijks de moeite 
genomen om zich te verdiepen in de kosten van deze verletbestrijdende 
maatregelen [ c,d,e]. 

Veel verscbillende complexe projecten. 

Doordat elk project anders is, zullen ook de kosten van de verletbestrijdende 
maatregelen per project verscbillen. Het is moeilijk om zo enig inzicbt te krijgen 
in de kosten van verletbestrijdende maatregelen [a,b]. 

Gevelisolatiebedrijven bebben weinig kennis over de opbrengsten van 
verletbestrijdende maatregelen. 

De gevelisolatiebedrijven weten vaak wel de voordelen van verletbestrijdende 
maatregelen, maar welke opbrengsten deze voordelen opleveren weten zij dikwijls 
niet [a t/m b]. 
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2.3.2 De arbeidsomstandigheden 

Bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen treden enkele problemen op. 
Deze komen vooral naar voren bij het gebruik van geheel af gedekte steigers in 
combinatie met heteluchtkanonnen (heaters). Zo zal de steiger goed ingepakt moeten 
worden, zodat er geen naden of openingen kunnen ontstaan tussen de zeilen 
onderling. Het ontstaan van naden of openingen levert tocht op, waardoor er in de 
afgedekte ruimte vorst kan optreden en de arbeidsomstandigheden voor het personeel 
slechter worden [b]. 

De heteluchtkanonnen leveren ook een aantal problemen op. Door het gebruik hiervan 
komt er veel vocht vrij uit het gevelisolatiesysteem en de eventuele nieuwbouw, wat 
niet goed of onvoldoende afgevoerd kan worden. Dit levert een hoge luchtvochtigheid 
op, wat niet goed is voor zowel de arbeidsomstandigheden als het 
gevelisolatiesysteem [ a,b]. 

2.3.3 De afspraken met de hoofdaannemer of opdrachtgever 

Bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen zullen, volgens vijf van de acht 
ondervraagde personen, tussen gevelisolatiebedrijf en hoofdaannemer of 
opdrachtgever afspraken gemaakt moeten worden over het toepassen van deze 
maatregelen. Uit de gesprekken met deze personen blijkt dat er momenteel in de 
praktijk weinig afspraken worden gemaakt over het toepassen van verletbestrijdende 
maatregelen. Oorzaken hiervan zullen wij hieronder beschrijven. 

Er worden met de hoofdaannemer of opdrachtgever afspraken gemaakt 
overeenkomstig de BRL en voorwaarden L.S.G.1.[a,b,e]. Door toepassing van deze 
voorschriften worden er maatregelen getroffen die voorzien in een bescherming tegen 
nadelige invloeden van zonnestraling, neerslag en wind. Deze voorschriften 
vermelden echter niets over maatregelen die getroffen dienen te worden om het werk 
te beschermen tegen negatieve temperatuursinvloeden [ a,b,e]. 
Over het gebruik van deze verletbestrijdende maatregelen worden helemaal geen 
afspraken gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever [ c,d]. In sommige 
gevallen wordt het gebruik van verletbestrijdende maatregelen door het 
gevelisolatiebedrijf zelf geregeld. 

De maatregelen die getroffen dienen te worden overeenkomstig de BRL en 
voorwaarden L.S.G.I. worden duidelijk in het contract tussen het gevelisolatiebdrijf 
en hoofdaannemer of opdrachtgever vermeld. Over het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen tegen negatieve temperatuursinvloeden wordt er niets afgesproken, en 
niets in deze contracten geregeld [ a,b]. 
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2.3.4 De onvoorziene kosten bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

Doordat over bet gebruik van verletbestrijdende maatregelen dikwijls geen afspraken 
worden gemaakt bij aanbestedingen, houden de bedrijven bier bij de inschrijving geen 
rekening mee. Indien zij bier wel rekening mee houden, worden zij te duur, waardoor 
bet werk niet aan hen gegund zal worden. Indien bet werk aanbesteed is, en er zouden 
verletbestrijdende maatregelen moeten worden toegepast, kan dit leiden tot meerwerk 
of te wel 'onvoorziene' kosten [b]. 

Indien verletbestrijdende maatregelen worden toegepast, moeten de kosten verdeeld 
worden over de hoofdaannemer, bet gevelisolatiebedrijf en de opdrachtgever [ a,b]. 
Het levert voor alle drie de partijen financiele voordelen op. De gedachtegang 
hierachter is: 

de hoofdaannemer kan zijn werk eerder opleveren, hierdoor minder rentekosten, 
minder bouwplaatskosten, kortom meer winst [b]. 
bet gevelisolatiebedrijf heeft een niet stagnerende productie, minder rentekosten 
en meer dekking van de algemene kosten en minder schade, kortom meer winst 
[a,c,e] 
de opdrachtgever kan door de eerdere oplevering bet bouwwerk eerder gaan 
exploiteren, waardoor eerdere inkomsten [a]. 

Een van de acht ondervraagde personen heeft geantwoord dat bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen door bet gevelisolatiebedrijf zelf geregeld wordt. 
Hierdoor zijn ze zelfverantwoordelijk voor de kosten [d]. Deze kosten staan niet in 
verhouding met de baten welke andere partijen hebben door bet gebruik van deze 
verletbestrijdende maatregelen. [a] 

Bij bet aanbrengen van gevelisolatiesystemen wordt door de opdrachtgever vaak geen 
rekening gehouden met de winterperiode. Het gevelisolatiebedrijf zal dan bij 
temperaturen onder de +5°C doorwerken zonder gebruik te maken van 
verletbestrijdende maatregelen om binnen de gestelde termijn bet werk op te leveren. 
Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van bet gevelisolatiesysteem. 
Om dit te voorkomen, zal bet gevelisolatiebedrijf gebruik moeten maken van 
verletbestrijdende maatregelen wat kosten met zich meebrengt. Met deze kosten 
hebben zij geen rekening gehouden. Er zal hierbij meerwerk ofte wel 'onvoorziene' 
kosten ontstaan. [b] 
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2.3. 5 De keuze van het we/ of niet toepassen van verlethestrijdende maatregelen 

Bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen zal er een keuze gemaakt moeten 
worden tussen het wel of niet toepassen van verletbestrijdende maatregelen. Het 
maken van deze keuze wordt bemoeilijkt door een drietal problemen. Deze problemen 
zullen wij hieronder nader toelichten. 

Een probleem bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen is dat het 
productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen kan gaan stagneren. 
Dit komt doordat andere productieprocessen op de bouwplaats (zoals het metselen en 
het storten van beton) bij onwerkbaar weer geen gebruik maken van 
verletbestrijdende maatregelen. Hierdoor kan het gevelisolatiebedrijf 
niet verder met zijn werkzaamheden [b). 

Een antler probleem is dat er met heteluchtkanonnen geen egale droging van het 
gevelisolatiesysteem ontstaat. Hierdoor ontstaan er verschillen in droogtijden 
waardoor er kleurverschillen optreden. [a]. 

Het toepassen van verletbestrijdende maatregelen tegen nadelige 
temperatuursinvloeden onder de +S°C heeft alleen zin wanneer men deze toepast 
voordat de vorst in het gevelisolatiesysteem dringt. Dit is vaak moeilijk in te schatten 
vanwege de kwakkelperiode, waardoor deze maatregelen vaak niet worden toegepast 
[b). Het onnodig inzetten van verletbestrijdende maatregelen tegen nadelige 
temperatuursinvloeden door te weinig inzicht in de kwakkelperiode is ook een reden 
waarom deze maatregelen weinig worden toegepast. Er wordt dan onnodig 
gefavesteerd [b]. 

2.3. 6 Conclusies uit de analvse van het toevassen van verlethestriidende 
~ JI. ... 

maatregelen 

Zoals reeds beschreven is, is het gebruik van steigers met afdekkappen en netten 
verplicht. Deze verletbestrijdende maatregelen zorgen ervoor dat de nadelige 
invloeden van zonnenstraling, wind en neerslag weggenomen worden. 
Het probleem bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ligt dan ook bij de 
bescherming tegen de nadelige invloeden van de temperatuur op het productieproces 
[a). Vooral temperaturen onder de +S°C zullen zorgen voor stagnatie bij het 
productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen [b,d]. Gaat men onder 
de +S°C door met werken dan zal er vanuit de BKB kwaliteitscontrole een negatieve 
aantekening volgen. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van het eindproduct niet 
behaald wordt [ d]. Het gebruik van wintermortel kan dit probleem oplossen tot en met 
0°C, hoewel deze maatregel ook zijn nadelen kent [b). Het belangrijkste nadeel van 
deze wintermortel is dat deze boven de 10°C te snel droogt [b]. 
Uit de analyse van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen kunnen wij dus 
concluderen dat bij gevelisolatieprojecten weinig tot geen gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen wordt gemaakt, welke bescherming geven tegen 
temperaturen onder de +S°C. 
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3. Oplossen problemen van de huidige situatie 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze vermeld die gevolgd is om te kornen tot het 
oplossen van de problernen van het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen. Het 
betreft verletbestrijdende rnaatregelen welke bescherming geven tegen 
ternperatuursinvloeden onder de +5°C. 
In paragraaf 3 .2 is de doelstelling met de daarbij behorende probleernstellingen 
geformuleerd, waama in paragraaf 3.3 de afbakening van het afstudeerproject 
beschreven wordt. In paragraaf 3.4 zijn de onderzoeksvragen weergegeven. In 
paragraaf 3.5 is de dataverzarnelingsrnethode en het plan van aanpak beschreven, 
waarin vermeld staat hoe wij het onderzoek aangepakt hebben. 
Tenslotte kornen in paragraaf 3 .6 de oplossingen van de huidige problernen bij het 
toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen aanbod. 

3.2 Doelstelling en probleemstellingen van het afstudeerproject 

Het analyseren van de situatie rond het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen 
levert de nodige problernen op (zie paragraaf 2.3). Deze problernen dienen opgelost te 
worden aan de hand van de doelstelling en de probleernstellingen van het 
afstudeerproj ect. 

3.2.1 Kernprobleem biJ het toepassen van verletbestriidende maatregelen 

Het grote probleern bij het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen is dat bij 
gevelisolatieprojecten weinig tot geen gebruik van deze rnaatregelen wordt gernaakt. 
Het betreft verletbestrijdende rnaatregelen, welke bescherming geven tegen 
ternperaturen onder de +5°C. 

3.2.2 Doelstelling afstudeerproject "WeersonajhankeliJk werken biJ 
gevelisolatieprojecten" 

Het aanbrengen van gevelisolatiesysternen ondervindt voomarnelijk hinder 
veroorzaakt door ternperaturen onder de +5°C. Bij deze ternperaturen mag het 
gevelisolatiesysteern niet rneer worden aangebracht. Indien dit toch gebeurt kunnen 
deze ternperaturen de kwaliteit van het gevelisolatiesysteern negatief bei"nvloeden en 
de bouwkosten van het gevelisolatiesysteern verhogen. Orn de negatieve invloeden ten 
gevolge van deze ternperaturen weg te nernen, kan er gebruik worden gernaakt van 
verletbestrijdende rnaatregelen. Op dit moment wordt er door de 
gevelisolatiebedrijven weinig tot geen gebruik gernaakt van deze verletbestrijdende 
rnaatregelen. 
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Er zal dus een hulpmiddel ontwikkeld moeten worden, dat het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen stimuleert, zodat er meer gebruik wordt gemaakt van 
deze maatregelen. De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter stimulering van het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 

Het betreft verletbestrijdende maatregelen die bescherming moeten geven tegen 
temperaturen onder de + 5°C. 

3.2.3 Probleemstellingen van het afstudeerproject 

Om de doelstelling te behalen, zijn er een aantal vragen (probleemstellingen) 
beantwoord. Deze probleemstellingen zijn afgeleid uit het oorzaak-gevolg diagram 
(figuur 5 paragraaf 2.3) en luiden als volgt: 

A. Wat zijn de kosten en baten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 
welke op de Nederlandse markt aanwezig zijn? 

B. Hoe kunnen arbeidsomstandigheden bij het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen verbeterd worden? 

C. Welke afspraken moeten er gemaakt worden met de hoofdaannemer of 
opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende maatregelen? 

D. Hoe kunnen onvoorziene kosten door het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen beperkt worden? 

E. Hoe kan de keuze van het gebruik maken van verletbestrijdende maatregelen 
vereenvoudigd worden? 

F. Hoe moet het hulpmiddel ter ondersteuning van het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen eruitzien? 
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3.3 Ajbakening van het afstudeerproject 

Het afstudeerproject is afgebakend naar het toepassen van verletbestrijdende 
maatregelen die bescherming geven tegen temperaturen onder de +5° C. Verder is het 
afstudeerproject bekeken vanuit het gezichtspunt van gevelisolatiebedrijven die lid 
zijn van de branche organisatie L.S.G.I.. Het uiteindelijke hulpmiddel is voor deze 
bedrijven ontwikkeld. De afbakeningen die zijn gemaakt zullen hieronder nader 
toegelicht worden. 

• Afbakening naar verletbestrijdende maatregelen die bescherming moeten 
geven tegen temperatuursinvloeden. 
In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) voor buitengevelisolatiesystemen staat 
beschreven hoe de materialen en de activiteiten bij het productieproces 
'aanbrengen van gevelisolatiesystemen' beschermt moeten worden tegen neerslag, 
zonneschijn en wind. In deze BRL staat niets vermeld over maatregelen ter 
bescherming tegen temperaturen. Ook worden er weinig afspraken gemaakt tussen 
gevelisolatiebedrijven en opdrachtgevers over bescherming tegen temperaturen bij 
gevelisolatieprojecten. Bij het ontwikkelen van een hulpmiddel van het stimuleren 
van verletbestrijdende maatregelen hebben wij daarom alleen gekeken naar 
verletbestrijdende maatregelen die bescherming geven tegen de temperatuur. 

• Afbakening naar temperaturen onder de +5°C. 
Het merendeel van de activiteiten bij het productieproces aanbrengen van 
gevelisolatieprojecten zijn uit te voeren tot aan +5°C. Onder deze temperatuur zijn 
de mortels, die gebruikt worden bij het aanbrengen van het gevelisolatiesysteem, 
niet meer goed te verwerken. Om toch te kunnen blijven werken met deze mortels, 
ook onder de 0°C, zullen er verletbestrijdende maatregelen getroffen moeten 
worden. 

• Gezichtspunt van het gevelisolatiebedrijf 
Er is gekozen om dit afstudeerproject te bekijken vanuit het gezichtspunt van het 
gevelisolatiebedrijf. Het gevelisolatiebedrijf voert de activiteiten uit en zal in de 
praktijk met behulp van het hulpmiddel het initiatief moeten nemen naar de 
hoofdaannemer of opdrachtgever toe(= gezichtsdoel) voor het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 
Omdat het onderzoeksprobleem afkomstig is van de branche organisatie L.S.G.I., 
is er alleen gekeken vanuit de twintig gevelisolatiebedrijven die aangesloten zijn 
bij deze organisatie. 
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3.4 Onderweksvragen 

Voor het oplossen van de probleemstellingen zijn onderzoeksvragen opgesteld. 
Deze onderzoeksvragen zijn hieronder per probleemstelling weergegeven: 

A. Wat zijn de kosten en baten van bet gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen welke op de Nederlandse markt aanwezig zijn? 

1. Welke verletbestrijdende maatregelen zijn er op de Nederlandse markt 
aanwezig? 

Indien technische maatregelen; 
2. Wat voor een kosten brengen deze maatregelen met zich mee? 
3. Wat zijn de voordelen van deze maatregelen? 
4. Wat zijn de baten van deze maatregelen? 

Indien organisatorische maatregelen; 
5. Wat voor een kosten brengen deze maatregelen met zich mee? 
6. Wat zijn de voordelen van deze maatregelen? 
7. Wat zijn de baten van deze maatregelen? 

8. Welke factoren maken een gevelisolatieproject complex bij het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen? 

9. Met welke verletbestrijdende maatregelen kunnen deze factoren opgelost 
worden? 

10. Wat zijn de eventuele meerprijzen van deze verletbestrijdende maatregelen ten 
opzichte van de standaardprijzen? 

B. Hoe kunnen arbeidsomstandigbeden bij bet gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen verbeterd worden? 

1. Hoe kan de vochtafvoer bij gebruik van heaters in combinatie met afgedekte 
steigers goed geregeld worden? 

2. Wat zijn de kosten voor deze oplossing(en)? 
3. Hoe kan tocht door openingen en naden bij afgedekte steigers weggenomen 

worden? 
4. Wat zijn de kosten voor deze oplossing(en)? 

C. Welke afspraken moeten er gemaakt worden met de boofdaannemer of 
opdracbtgever met betrekking tot bet gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen? 

1. Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen het gevelisolatiebedrijf en 
de hoofdaannemer of opdrachtgever bij aanbestedingen? 

2. Moet er een regelgeving komen met betrekking tot het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen? Zo ja, welke? 
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3. Welke afspraken moeten er in het contract tussen het gevelisolatiebedrijf en de 
hoofdaannemer of opdrachtgever worden opgenomen? 

4. Hoe vaak moet er overleg plaatsvinden tussen het gevelisolatiebedrijf en de 
hoofdaannemer of opdrachtgever over het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen? 

D. Hoe kunnen onvoorziene kosten door bet gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen beperkt worden? 

1. Hoe kunnen bij aanbestedingen onvoorziene kosten door het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen beperkt worden? 

2. Welke andere partijen in de bouw moeten meebetalen aan de kosten van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen? 

3. Hoe moet de kostenverhouding zijn tussen het gevelisolatiebedrijf en deze andere 
partijen? 

4. Hoe kan de opdrachtgever meer rekening houden met de winterperiode om extra 
kosten ten gevolg van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te beperken? 

E. Hoe kan de keuze van bet gebruik maken van verletbestrijdende maatregelen 
vereenvoudigd worden? 

1. Hoe kan voorkomen worden dat bij het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen het productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 
onderbroken wordt door het stagneren van andere productieprocessen? 

2. Hoe kan bij het gebruik van heaters een gelijke droging in het systeem ontstaan? 
3. Wat zijn de kosten voor deze oplossing(en)? 
4. In welke periode van het jaar moet men over verletbestrijdende maatregelen 

kunnen beschikken? (Ofwel: Wanneer moet men verletbestrijdende maatregelen 
gebruiken ?) 

F. Hoe moet bet bulpmiddel ter ondersteuning van bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen eruitzien? 

1. Wanneer moet het hulpmiddel worden ingezet? 
2. Welke gegevens zijn op het moment van inzet van het hulpmiddel beschikbaar? 
3. Welke gegevens zouden eruit het hulpmiddel moeten komen? 
4. Welke gegevens moet het hulpmiddel bevatten? 
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3. 5 Dataverzameling en plan van aanpak van het onderwek 

In deze paragraaf wordt beschreven welke dataverzamelingsmethoden gebruikt is om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden (paragraaf 3.5.1 ). Tevens wordt er iets verteld 
over de aanpak van het onderzoek, waarin omschreven staat welk soort onderzoek 
toegepast is, welke onderzoekseenheden onderzocht zijn en hoe het onderzoek 
verlopen is (paragraaf 3.5.2). 

3.5.1 Dataverzameling 

Om de onderzoeksvragen beantwoord te krijgen, hebben we tijdens het uitvoeren van 
het onderzoek gebruik gemaakt van twee dataverzamelingsmethoden. 
Deze dataverzamelingsmethoden zijn: - Interview 

- Literatuuronderzoek 

Het interview is de aangewezen methode om informatie te verkrijgen over attitudes, 
opinies ofkennis. Wij zijn uitgegaan van mondelinge interviews, omdat het voordeel 
ten opzichte van schriftelijke interviews is, dat er op de gegeven antwoorden 
doorgevraagd kan worden. Hierdoor zijn er tijdens het onderzoekstraject nieuwe 
vragen ontstaan. Bij schriftelijke interviews krijg je alleen antwoord op de gestelde 
vraag, terwijl je misschien graag over dit antwoord iets meer had willen weten. 

Bij sommige onderzoeksvragen bleek dat door het houden van mondelinge interviews 
over de gezochte onderwerpen geen of onvoldoende antwoord te krijgen was. Bij deze 
vragen zijn wij overgegaan tot het houden van een literatuuronderzoek om zo de 
informatie te krijgen om deze onderzoeksvragen alsnog te beantwoorden. 

Van alle onderzoeksvragen hebben we de daarbij behorende 
dataverzamelingsmethode in tabel 1 vermeld. Ook word in deze tabel vermeld wat de 
mogelijke antwoorden zijn enwaar deze antwoorden vandaan zijn gehaald. De tabel 
is op de volgende bladzijden weergeven (zie dataverzamelingstabel tabel 1 ). 
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Tabel 1.: Dataverzamelingstabel 

Doelstelling: Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter stimulering van bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 
Het betreft verletbestrijdende maatregelen die bescherming moeten geven tegen 
temperaturen onder de+ 5°C. 

Onderzoeksvragen per probleemstellig 

n 
ijn 

I . Welke verletbestrij dende maatregelen zijn er op de 
Nederlandse mark! aanwezig? 

lndien technische maatregelen; 
2 . Wat voor een kosten brengen deze maatregelen met zich 

mee? 

3. 

4. 

Wat zijn de voordelen van deze maatregelen? 

Wat zijn de baten van deze maatregelen? 

Indien organisatorische maatregelen; 
5. Wat voor een kosten brengen deze maatregelen met zich 

mee? 

6. 

7. 

8. 

9. 

Wat z ijn de voordelen van deze maatregelen? 

Wat zijn de baten van deze maatregelen? 

Wat is de productiviteit van de arbeiders op de 
bouwplaats in de zomer en in de winter? 
Hoe groot zijn bouwplaatskosten? 

Welke factoren maken een gevel isolatieproject complex 
bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen? 

Met welke verletbestrijdende maatregelen kunnen deze 
factoren opgelost worden? 

10. Wat zijn de eventuele meerprijzen van deze 
verl etbestrijdende maatregelen ten opzichte van de 
standaardprijzen? 

Hoe kan de vochta voer 1j gebruik van heaters m 
combinatie met afgedekte steigers goed geregeld 
worden? 

2. Wat zijn de kosten voor deze oploss ing(en)? 

3. Hoe kan tocht door openingen en naden bij afgedekte 
steigers weggenomen worden? 

4. Wat z ijn de kosten voor deze oploss ing(en)? 

Lijst met technische en I t/m 8 
organisatorische 
maatregelen. 

Lijst met verschillende 
kosten 

Lijst met voordelen 

Lijst met baten 

Lijst met verschillende 
kosten. 

3, 4 

1, 2, 3, 4,5, 7, 
8 
I, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

I, 2 

Lijst met voordelen I, 2, 7 

Lijst met baten I , 2, 7 

% minder productiviteit 2, 6 
t.o.v. de zomer 
% van de 2 
aannemingsom 
Lijst met factoren I , 2, 3, 4 , 7, 8 

Lijst met oploss ingen I , 2, 3, 4 , 7, 8 

Lijst met meerprijzen 3 

Lijst met techn1sche · 
en /of organisatorische 
oploss ingen 
Lijst met geldbedragen 3, 8 

Lijst met technische 3, 5 
en/of organisatorische 
oplossingen 
Lijst met geldbedragen 3, 5 

L1teratuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 
Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 
Literatuut, 
interview 
Interview 

Literatuur, 
Interview 
Interview 

Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 
Interview 

Literatu ur, 
interview 
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Onderzoeksvragen per probleemstellig 

2. 

3. 

4. 

2. 

3. 

4. 

2. 

3. 

4. 

I. 

2. 

Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen bet 
gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of 
opdrachtgcver bij aanbestedingen? 
Moet er een regelgeving komen m.b.t. bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen? Zo ja, welke? 

Welke afsprakcn moeten er in het contract tussen bet 
gevelisolatiebedrijf en hoofdaannemer of opdrachtgever 
worden opgenomen? 
Hoe vaak moet er overleg plaatsvinden tussen bet 
gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of 
opdrachtgever over het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen? 

Hoe kunnen b1J aanbestedmgen onvoorziene kosten door 
bet gebruik van verletbestrijdende maatregelen beperkt 
worden? 
Welke andere partijen in de bouw moeten meebetalen 
aan de kosten van bet gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen? 
Hoe moet de kostenverhouding zijn tussen bet 
gevelisolatiebedrijf en deze antler partijen? 
Hoe kan de opdrachtgever rekening houden met de 
winterperiode om onvoorziene kosten t.g.v. bet gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen te beperken? 

Hoe kan voorkomen worden dat bij bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen het productieproces 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen onderbroken 
word! door bet stagneren van andere productieprocessen? 

Hoe kan bij bet gebruik van heaters een gelijke droging 
in bet systeem ontstaan? 

Wat zijn de kosten voor deze oplossing(cn)? 

In welke periode van hetjaar moet men over 
verletbestrijdende maatregelen kunnen beschikken? 

Wanneer moet bet hulpnuddel mgezet worden? 

Welke gegevens zijn op bet moment van inzet van het 
hulpmiddel beschikbaar? 

3. Welke gegevens zouden er uit bet hulpmiddel moeten 
komen? 

4. Welke gegevens moet bet hulpmiddel bevatten? 

Legenda bronvermelding: 

Ja/Nee, lijst met regels 

Lijst met afspraken 

Getal per tijdseenheid 

Lijst met andere 
partijen 

Kostenverhouding in% 

Lijst met mogelijke 
maatregelen 

Lijst met technische 
en/of organisatorische 
oplossingen 

Lijst met technische 
en/of organisatorische 
oplossingen 
Lijst met geldbedragen 

Tijdsperiode 

Tijdstip/periode 

Lijst met gegevens 

Lijst met gegevens 

Lijst met gegevens 

I t/m 8 

I , 2, 5, 7 

I , 2, 5, 7 

I, 2, 5, 6, 7 

I , 2, 5, 7 

1,2,5,6,7,8 

I, 3, 4, 7 

I, 3, 4 

I, 3, 4, 5, 6, 7 

I , 5, 7, 9 

I, 5, 7, 9 

I, 5, 7, 9 

I, 5, 7, 9 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Literatuur, 
interview 

Literatuur, 
interview 

Interview 

Interview 

Interview 

Interview 

I = Gevelisolatiebedrijf 4 = Systeernhouders 7 = Adviseur gevelisolatiesytemen 
2 = Hoofdaannemer cq. opdrachtgever 5 = Kwaliteitscontroleur B.K.B. 8 = Bedrijfsschap Schilderbedrijf 
3 = Leveranciers van verletbestrijdende maatregelen 6 = S.F.B. 9 = L.S.G.I. 
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3.5.2 Aanpak van het onderzoek 

In deze sub-paragraaf is in het kort beschreven hoe wij ons onderzoek hebben 
uitgevoerd. Hiertoe hebben wij als eerste het type onderzoek beschreven. Vervolgens 
zijn we ingegaan op de onderzoekseenheden die wij onderzocht hebben, waama als 
laatste in het plan van aanpak beschreven is hoe het onderzoek verlopen is. 

Type onderzoek 
Het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd is een exploratief onderzoek. Bij een 
exploratief onderzoek is er vooraf geen theorie en zijn er ook geen scherp 
geformuleerde hypothesen voorhanden. Exploratief onderzoek is juist gericht op de 
ontwikkeling van een theorie en/of scherpe(re) formulering van hypothesen. Via 
exploratief onderzoek krijgt men antwoordt op open verschil- en/of 
samenhangvragen. 

Onderzoekseenheden 
De onderzoekseenheden tijdens de uitvoering van ons onderzoek waren; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

gevelisolatiebedrijven welke aangesloten zijn bij de branche vereniging L.S.G.I., 
omdat het hulpmiddel voor hen bedoeld is. 
hoofdaannemers cq. opdrachtgevers van gevelisolatieprojecten, omdat de 
gevelisolatiebedrijven deze partijen zullen moeten stimuleren tot het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen met behulp van het hulpmiddel. 
Leveranciers van verletbestrijdende maatregelen die bescherming geven tegen 
temperaturen onder de +5° C. Deze onderzoekseenheid hebben we onderzocht 
omdat de gevelisolatiebedrijven moeten weten welke verletbestrijdende 
maatregelen er op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Tevens kunnen hierbij de 
kosten op gevraagd worden. 
Systeernhouders van gevelisolatieproducten, omdat ook zij verletbestrijdende 
maatregelen leveren. 
Kwaliteitscontroleurs van de B.K.B., vanwege de ervaringen met het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid (afdeling verletbestrijding), omdat er verschillende 
onderdelen in het onderzoek zijn waar zij meer over weten, doordat zij hier meer 
kennis over hebben m.b.t. de vorstverletregeling. 
Adviseur van gevelisolatiesystemen en gevelisolatieprojecten, vanwege de 
ervaring met betrekking tot gevelisolatieprojecten en het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen. 
Bedrijfschap Schilderbedrijf, omdat er bij de schilderbranche een premieregeling 
bestaat met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 
Branche vereniging L.S.G.I., omdat het maken van een hulpmiddel van hen 
afkomstig is. 
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Plan van aanpak 
Alvorens we aan ons onderzoek waren begonnen, hadden we als eerste de 
onderzoeksvragen geselecteerd in categorieen naar de onderzoekseenheden die 
gei"nterviewd zijn. Ten tweede hebben we vervolgens een concept van het hulpmiddel 
gemaakt welke wij aan de bedrijven/instellingen hebben laten zien (deze is te zien in 
bijlage 4). Op dit hulpmiddel heeft men gedurende het onderzoekstraject op- en 
aanmerkingen gegeven, welke wij in het ontwerptraject mee zullen nemen. 

De volgorde van het houden van de mondelinge interviews met de 
onderzoekseenheden is pas vastgelegd na het maken van de afspraken. Indien wij wel 
rekening gehouden hadden met een speciale volgorde, had het onderzoekstraject te 
veel tijd in beslag genomen. Hierbij is dus geen speciale volgorde aangehouden. 
Wei hebben weals laatste het bedrijfsschap schilderbedrijf en de L.S.G.I. 
gei'nterviewd. Het bedrijfschap schilderbedrijf omdat deze het probleem met het 
stimuleren van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen al gedeeltelijk opgelost 
heeft door een premieregeling en de L.S.G.I. om de uitkomsten van onze gesprekken 
voor te leggen, waama de op- en aanmerkingen van het hulpmiddel besproken zijn. 

In totaal zijn er 9 gevelisolatiebedrijven, 3 hoofdaannemers cq. opdrachtgevers, 2 
leveranciers van verletbestrijdende maatregelen, 3 systeemhouders van gevelisolatie, 
de B.K.B., de S.F.B., een adviseur van gevelisolatiesystemen, Bedrijfschap Schilders 
en de L.S.G.I. gei'nterviewd. 

3. 6 Oplossen van de h uidige problemen bij het toepassen van verletbestrijdende 
maatregelen 

Om aan de doelstelling te kunnen voldoen moeten de huidige problemen bij het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen aangepakt worden. Aan de hand van de 
verkregen resultaten uit de onderzoeksvragen, hebben wij een conclusie getrokken. 
In de volgende sub-paragrafen zijn deze conclusies per probleemstelling 
weergegeven. De totale onderzoeksresultaten zijn in tabellen weergegeven in bijlage 
5. 

3.6.J De kosten en baten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

De eerste probleemstelling vanuit de analyse is: "Wat zijn de kosten en baten van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen welke op de Nederlandse markt aanwezig 
zijn''. Deze probleemstelling is afkomstig van het probleem dat gevelisolatiebedrijven 
weinig tot niets afweten van de kosten en baten bij het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. 
Om een antwoord te krijgen op deze probleemstelling hebben we eerst gevraagd 
welke maatregelen er op de Nederlandse markt aanwezig zijn. 
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Figuur 8: Steigers voorzien van krimJfolie (Prcject te Almert) 



Oplossen problemen van de huidige situatie 

Technische maatregelen die veel genoemd zijn, zijn heaters, netten, zeilen, krimpfolie 
(zie figuur 8), kappen voor op systeemsteigers en wintermortel. Kosten voor deze 
verletbestrijdende maatregelen zijn te vinden in bijlage 5. 

Organisatorische verletbestrijdende maatregelen welke veel genoemd zijn, zijn 
werknemers naar binnenwerkzaarnheden verplaatsen, stoppen met werken en de 
verwarmingsinstallatie in het gebouw eerder aanleggen, zodat er van binnen uit het 
gebouw verwarmd kan worden. De kosten voor het treffen van organisatorische 
verletbestrijdende maatregelen zijn tijdgebonden, en daarom moeilijk in geld uit te 
drukken. 
Ook werd gevraagd naar voordelen en baten van het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. Voordelen zijn het halen van de gewenste kwaliteit, het kunnen 
doorwerken in de winterperiode, personeel welk niet de werkeloosheidswet in hoeft, 
het werken onder betere arbeidsomstandigheden en activiteiten zijn veel beter te 
plannen. Baten bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zijn <lat de 
algemene kosten gedekt worden, de bouwtijd ingekort kan worden en het ontstaan van 
minder schade waardoor er minder herstelkosten zijn. 
Bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen moet er rekening gehouden 
worden met de vormgeving van het gebouw en optredende harde wind. 

3.6.2 De verbetering van de arbeidsomstandigheden 

De tweede probleemstelling vanuit de analyse van het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen is: "Hoe kunnen arbeidsomstandigheden verbeterd 
worden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten?' 
Hierbij kwamen de volgende problemen naar voren; 

slechte vochtafvoer bij het gebruik van heaters in combinatie met afgedekte 
steigers, 
door veel openingen in de afgedekte steigers ontstaat er veel tocht. 

De problemen met betrekking tot het vocht kunnen voorkomen worden door gebruik 
te maken van een indirect gestookte olieheater met een warmeluchtverdeelkop of door 
het gebruik van ventilatoren boven in de afgedekte steiger. Hiermee kan de 
vochtafvoer goed geregeld kan worden. Tocht kan voorkomen worden door te zorgen 
<lat de ventilatieopeningen en de aanvoersluizen voor materiaal en arbeiders niet te 
groot worden. Kleine ventilatieopeningen creeren meestal geen tocht. 

3. 6.3 De afspraken met de hoofdaannemer en opdrachtgever 

De derde probleemstelling vanuit de analyse is: "Welke afspraken moeten er gemaakt 
worden tussen de hoofdaannemer of opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van 
verletbestrijdende maatregeleri'. Deze probleemstelling is afkomstig van het probleem 
dater op <lit moment weinig afspraken gemaakt worden tussen het gevelisolatiebedrijf 
en de hoofdaannemer of opdrachtgever. 
Uit het onderzoek kwam naar voren <lat er afspraken gemaakt zullen moeten worden 
bij aanbestedingen tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer met 
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betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Deze afspraken kunnen 
dan meegenomen worden in het contract. Hierbij moet wel rekening gehouden 
worden met een eventuele regelgeving in de winterperiode. Het aantal maal overleg 
over verletbestrijdende maatregelen is afhankelijk van de grootte van het 
gevelisolatieproject. 

3.6.4 Het beperken van onvoorziene kosten 

De vierde probleemstelling uit de analyse is: "Hoe kunnen onvoorziene kosten door 
het gebruik van verletbestrijdende maatregelen beperkt worderi'. Het probleem hierbij 
is dat bij gevelisolatieprojecten vaak geen rekening gehouden wordt met het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen. Hierdoor komen de gevelisolatiebedrijven bij 
temperaturen onder de +5°C voor onvoorziene kosten te staan, omdat men door moet 
werken. 
Om onvoorziene kosten ten gevolge van het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen te beperken zullen er bij aanbestedingen met de hoofdaannemer hierover 
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Deze afspraken kunnen betrekking 
hebben op de kosten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen welke buiten 
het gevelisolatiebedrijf om betaald kunnen worden door de hoofdaannemer, de 
opdrachtgever en eventueel de schilder. 

De verdeling van de kosten is afhankelijk van de partijen op de bouw die de meeste 
baten erbij hebben. Bij dit alles dient wel rekening gehouden te worden dat de 
opdrachtgever maar ook de hoofdaannemer meer en beter gefostrueerd moeten 
worden over de gevolgen die kunnen ontstaan bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen in de winterperiode. Ook moet er in het achterhoofd gehouden 
worden dat de marktwaarde van het product bij de opdrachtgevers door de instructies 
over deze gevolgen niet daalt. 

3.6.5 De vereenvoudiging van de keuze 

De vijfde probleemstelling uit de analyse luidt als volgt: "Hoe kan de keuze van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen vereenvoudigd worden?' Het probleem 
waaruit deze probleemstelling naar voren is gekomen, is dat de keuze van het wel of 
niet gebruiken van verletbestrijdende maatregelen een moeilijke keuze is. Uit het 
gehouden onderzoek kwam naar voren dat het kiezen voor het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen nauwelijks zal leiden tot het onderbreken van het 
productieproces 'aanbrengen van gevelisolatiesystemen '. 
Indien men kiest voor het gebruik van heaters, zal er door toepassing van een 
warmeluchtverdeelkop en een geperforeerde luchtslang een gelijke droging in het 
gevelisolatiesysteem ontstaan. Ook kan een gelijke droging ontstaan door de 
temperatuur te beheersen en te zorgen voor een goede vochtafvoer. Dit is realiseerbaar 
door een ventilator boven in de afgedekte steiger te plaatsen. 
Deze verletbestrijdende maatregelen zullen vanaf november tot en met maart 
beschikbaar moeten zijn. 
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3.6.6 Het hulpmiddel 

Om de doelstelling ' Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter stimulering van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten' te realiseren, 
zullen we erachter moeten komen hoe het hulpmiddel eruit moet komen te zien. 
Hiermee zijn wij gekomen aan de laatste probleemstelling:" Hoe moet het hulpmiddel 
ter ondersteuning van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen eruitzien?' 

Zeals vermeld in paragraaf 3.5.2 'Aanpak van het onderzoek', hebben we eerst een 
concept gemaakt van het hulpmiddel welke te zien is in bijlage 4. Gedurende het 
onderzoek heeft men hier op- en aanmerking over gegeven aan de hand van de 
gestelde onderzoeksvragen. 
Uit deze onderzoeksvragen kwam naar voren dat de input van het hulpmiddel zal 
bestaan uit het bestekboek en bestekstekeningen. Dit betekent dat deze gegevens 
beschikbaar moeten zijn op het moment van inzet van het hulpmiddel. De output van 
het hulpmiddel zal de kosten van verletbestrijdende maatregelen moeten bevatten. 
Tevens zullen de baten van verletbestrijdende maatregelen voor het 
gevelisolatiebedrijf, de hoofdaannemer en de opdrachtgever naar voren moeten 
komen. Dit kan men aantonen door een soort keuze cq. rekenmodel te maken. De 
vorm van dit model kan een soort Excel-spreadsheet en/of een invulformulier zijn. 
Het is wel de bedoeling dat het hulpmiddel in elk stadium van het bouwproces van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen toegepast kan worden. 
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4. Ontwikkeling van bet keuze-/rekenmodel 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het keuze-/rekenmodel 
ontwikkeld is. In paragraaf 4.2 is eerst het programma van eisen gedefinieerd, waama 
in paragraaf 4.3 de gevolgde aanpak bij het ontwerpen van het model besproken is. 

4.2 Programma van eisen van het keuze-/rekenmodel 

In deze paragraaf is het programma van eisen beschreven, waarin staat vermeld aan 
welke eisen het hulpmiddel moet voldoen. 
Deze eisen zijn afkomstig vanuit de onderzoeksresultaten van de laatste 
probleemstelling van ons onderzoek: "Hoe moet het hulpmiddel ter stimulering van 
het gebruik van verletbestrijdende maatregelen eruitzien?' (Bijlage 5). 

Hieronder is beschreven waaraan het hulpmiddel moet voldoen; 

• Het hulpmiddel moet zorgen voor het stimuleren van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen (= doelstelling). Hierbij gaat het om 
verletbestrijdende maatregelen die bescherming geven tegen 
temperatuursinvloeden kleiner dan +5°C. 

• In het hulpmiddel zal een keuze gemaakt moeten worden van de uit het onderzoek 
gevonden verletbestrijdende maatregelen. Deze keuze zal gemaakt worden aan de 
hand van uit het onderzoek gevonden keuze argumenten. Deze eis is om de keuze 
te vergemakkelijken van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. 

• De input van het hulpmiddel zal projectgegevens (bestekboek en 
bestektekeningen) inclusief een globale planning moeten bevatten, om zodoende 
hoeveelheden en onwerkbare dagen te kunnen bepalen. 

• Uit het hulpmiddel zullen de kosten en baten van de verletbestrijdende 
maatregelen moeten komen. 

• Het hulpmiddel zal in elk stadium van het bouwproces van gevelisolatieprojecten 
toegepast moeten kunnen worden. Dit betekent dat zowel in de voorbereidingsfase 
als de realisatiefase van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen het hulpmiddel 
gebruikt dient te kunnen worden. 

• Het hulpmiddel zal gebruikt worden door gevelisolatiebedrijven die lid zijn van de 
L.S.G.I. In hoofdzaak zal de gebruiker van het hulpmiddel de calculator cq. 
werkvoorbereider zijn. 

• Het hulpmiddel is bestemd voor gevelisolatieprojecten die uitgevoerd worden in 
de maanden november tot en met maart, waarbij er grote kans bestaat dat de 
buitentemperatuur onder de +5°C komt. 

• Bij het gebruik van het hulpmiddel wordt er vanuit gegaan dat het Risicofonds van 
het S.F.B. komt te vervallen. 

• Het hulpmiddel zal een excel-spreadsheet en/of een invulformulier worden. 
• Het hulpmiddel zal kopieerbaar moeten zijn. 
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• In het hulpmiddel zullen gegevens veranderd moeten kunnen worden, zodat ieder 
gevelisolatiebedrijf zijn eigen waarden kan invullen. Ook tijdgevoelige informatie 
zal veranderbaar moeten zijn door het gevelisolatiebedrijf. 

• Het hulpmiddel zal afspraken over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 
moeten bevatten. 

Met dit programma van eisen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het hulpmiddel 
een keuze-/rekenmodel wordt, omdat het hulpmiddel zowel een keuze- als een 
rekengedeelte zal moeten bevatten. Om dit overzichtelijk in een model mogelijk te 
maken hebben we gekozen voor een excel-spreadsheet. 

4.3 Gevolgde aanpak bij het ontwerpen van het keuze-/rekenmodel 

In deze paragraaf is beschreven welke weg gevolgd is bij het on twerp en van het 
keuze-/rekenmodel 'Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten '. 

4.3.1 Ontwerpmethoden en hulpmiddelen voor het ontwerpen van het keuze
/rekenmodel 

Om tot het definitieve keuze-/rekenmodel te komen, hebben wij gebruik gemaakt van 
verschillende ontwerpmethoden en hulpmiddelen. Bij het ontwerpen van het model 
hebben we gebruik gemaakt van algoritmen [3]. Een algoritme is de beschrijving van 
een methode cq. een recept om een probleem op te lossen. Dit wil zeggen dat de 
gebruiker van algoritmen een rij opdrachten moet uitvoeren die vanuit een gegeven 
beginsituatie leidt tot een bepaald doel. Een algoritme wordt vaak op een 
overzichtelijke manier voorgesteld door middel van een stroomschema. Dit is een 
schema waarin verschillende figuren met een welbepaalde betekenis voorkomen. In 
deze figuren worden de uit te voeren opdrachten weergegeven en de figuren worden 
verbonden door lijnen die de volgorde van de uit te voeren handelingen aangegeven. 
De figuren van het stroomschema van het keuze-/rekenmodel zijn hieronder in figuur 
9 weergegeven. 

D 

0 
Begin-/ eindpunt keuzemodel 

Keuze maken 

hoofdgroepering 

D 
D 

subgroepering 

Beslissing 
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Het uiteindelijke stroomschema van het keuze-/rekenmodel is beschreven in 
hoofdstuk 5. Met dit stroomschema hebben we aan de hand van de iF-THEN-ELSE
methode de Excel applicatie geschreven. Met het gebruik van Visual Basic in Excel 
hebben we de applicatie het nodige uiterlijk gegeven om voor de gebruiker het 
programma gebruiksvriendelijk te maken. 

Het Excel programma welke wij gebruikt hebben voor het maken van het programma 
is afkomstig van bet Microsoft office '97 pakket Nederlandse versie met bet 
besturingssysteem Windows '95. Het programma zal dan ook alleen draaien onder 
voorwaarde dat de gebruiker minimaal de versies van deze programma's in huis heeft. 

4.3.2 Vaststelling noodzakelijke componenten van het keuze-/rekenmodel 

Aan de hand van bet programma van eisen uit de vorige paragraaf, hebben wij bet 
keuze-/rekenmodel opgesplitst in drie hoofdgroepen: 

1. Het maken van een keuze van de vanuit het onderzoek komende 
verletbestrijdende maatregelen. 

2. Het invoeren van projectgebonden gegevens 
3. Het berekenen van de kosten en opbrengsten (baten) van de uit de keuze 

gekomen verletbestrijdende maatregelen en de gegevens uit de invoer van 
project gebonden gegevens. 

De reden om bet keuze-/rekenmodel te splitsen in drie groepen is, dat er eerst aan de 
hand van keuzeargumenten een keuze van verletbestrijdende maatregelen gemaakt 
dient te worden. Dit is noodzakelijk om na te gaan wat de gebruiker wil toepassen. In 
de sub-paragrafen 4.3.3 en 4.3.4 worden deze nader beschreven. 

Met de keuzegegevens en bet invoeren van projectgebonden gegevens kunnen 
vervolgens de kosten en baten van de toe te passen verletbestrijdende maatregelen 
voor desbetreffend gevelisolatieproject berekend worden. Dit wordt in sub-paragraaf 
4.3.4 nader beschreven. 

4.3.3 Prioriteiten en volgorde bij het maken van een keuze van verletbestrijdende 
maatregelen 

Om tot een keuze van bepaalde verletbestrijdende maatregelen te komen, zullen er in 
bet keuzegedeelte van bet model keuze-argumenten ontwikkeld moeten worden. De 
plaats van deze verschillende keuze-argumenten is van groot belang op de 
uiteindelijke keuze. Een keuze-argument waarmee meerdere soorten 
verletbestrijdende maatregelen afgeschreven kunnen worden heeft een hogere 
prioriteit dan een keuze-argument waarmee slechts enkele soorten afgeschreven 
kunnen worden. Dit keuze-argument wordt als eerste ingevoerd. Bij de keuze van 
verletbestrijdende maatregelen is er gewerkt van grof naar fijn, waardoor de keuze 
uiteindelijk leidt tot een soort verletbestrijdende maatregel. 
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Eerst wordt er een keuze gemaakt of men iiberhaupt verletbestrijdende maatregelen 
wil toepassen, waama er vervolgens aan de hand van een argument een keuze 
gemaakt wordt tussen organisatorische en verletbestrijdende maatregelen. 
Na deze keuze worden aan de hand van verschillende argumenten een gedetailleerde 
keuze gemaakt van de desbetreffende verletbestrijdende maatregelen. Hierbij is verder 
geen specifieke volgorde aangehouden. 

4.3.4 Negatieve selecterende keuze-argumenten 

Elk verletbestrijdende maatregel heeft zijn eigen voordelen. Deze voordelen zijn 
vanuit het onderzoek naar voren gekomen. Om tot een bepaalde keuze te komen van 
verletbestrijdende maatregelen, zijn deze voordelen keuze-argumenten geworden. Dit 
om uiteindelijk tot een keuze van een soort verletbestrijdend maatregel te komen. Dit 
zijn negatief selecterende keuze-argumenten. Dat wil zeggen dat een bepaald keuze
argument het onmogelijk maakt om een bepaald verletbestrijdend maatregel toe te 
passen. 

Het eerste keuzeargument is het bespreekbaar maken van het risico van het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen. Dit aspect is zeer van belang, want wanneer men 
dit risico niet wilt nemen, hoeven er helemaal geen verletbestrijdende maatregelen 
toegepast te worden. Er bestaat tenslotte de kans dat verletbestrijdende maatregelen 
niet nodig zijn, omdat de temperaturen niet onder de +S°C komen. 

Het tweede keuzeargument is de opleveringsdatum. Wanneer deze van belang is 
wordt de keuze gemaakt om technische verletbestrijdende maatregelen toe te passen. 
Wanneer deze niet van belang is kunnen er beter organisatorische verletbestrijdende 
maatregelen toegepast worden. De kosten en baten van organisatorische 
verletbestrijdende maatregelen zijn moeilijk aan te geven, omdat deze maatregelen 
vaak tijdgebonden zijn. Omdat men niet weet hoeveel tijd hier in gaat zitten, is het 
moeilijk om deze maatregelen in geld uit te drukken, waardoor het keuze-/rekenmodel 
deze niet berekent. 

Bij organisatorische maatregelen wordt het volgende keuze-argument het verschuiven 
van de werkzaamheden naar tijden waar de temperatuur een kleinere kans heeft om 
onder de +S°C te komen, of te wel in de maanden april tot en met oktober. Wanneer 
dit niet kan, zal het gevelisolatiebedrijf met de bouwtijd rekening moeten houden met 
de prognoseschaal. 

Bij technische maatregelen ontstaat er een overzicht met de maatregelen, ook wel 
doorwerkvoorzieningen genoemd, welke getroffen dienen te worden om onder de 
+S°C en zelfs onder de 0°C door te kunnen werken. 
Deze doorwerkvoorzieningen zijn: 

(steiger) 
wandafscherming van de steiger 
dakafscherming van de steiger 
heater 
toebehoren heater 

- ventilator 
- verlichting 
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De steiger is geen doorwerkvoorziening, maar is wel nodig om de kosten en baten te 
kunnen bepalen van het gebruik ervan. Zo kan het rekengedeelte van het keuze
/rekenmodel berekenen wat het totaal kost wanneer men wel en wanneer men geen 
verletbestrijdende maatregelen toepast. Het verschil hiertussen is de meerprijs voor 
het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. Bij geen gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen wordt bij de kosten rekening gehouden met het feit dat 
de steiger voorzien is van netten en een steigerkap (verplicht volgens de BRL). 

In onderstaande tabel worden de technische verletbestrijdende maatregelen vermeld 
met de daarbijbehorende keuze-argumenten. Voordat deze keuze-argumenten aan bod 
komen wordt er van tevoren gevraagd ofhet gevelisolatiebedrijf deze maatregelen 
begroot. Wanneer dit niet het geval is zal deze door een andere partij begroot worden 
en dus bekostigd worden, waardoor deze maatregel niet meegerekend wordt voor de 
kosten maar wel voor de baten. 

Zware werkzaamheden 
Lichte werkzaamheden 

Lichtdoorlatend 
Afschermen moeilijke hoeken 

Gewapende folie Lichtdoorlatend 
Afschermen makkelijke hoeken 
Isolatiewaarde 

Ongei"soleerd zeil Geen isolatiewaarde 

Aluminium steigerkap Kap onder verschillende hoeken instelbaar 
Krimpfolieframe Krimpfolie als wandafscherming steiger 
Stalen steigerkap Geen krimpfolie als wandafscherming steiger 

2 x ID200 TA Q (warmtecapaciteit) <= 94.600 Kcal 
2 x ID400 TA 94.600 < Q <= 189.000 Kcal 
2 x ID500 TA 189.000 < Q <= 206.400 Kcal 
2 x ID800 TA 206.400 < Q <= 400.000 Kcal 
Vraag leverancier Q < 400.000 Kcal 

W armeluchtverdeelkop Meerdere inblaaspunten 
Rookgasafvoer Heater staat binnen het gebouw of steiger 
Vonkenvanger Heater staat binnen het gebouw of steiger 

Begroot door gevelisolatiebedrijf 

Begroot door gevelisolatiebedrijf 

Tabel: Keuze-argumenten technische verletbestrijdende maatregelen 

Bij het keuze-argument van de keuze van een bepaald soort heater zullen er gegevens 
ingevoerd moeten worden, zodat het keuze-/ rekenmodel vanzelf berekent welk soort 
heater er nodig is. De keuze van de heater wordt onder andere bepaald aan de hand 
van de inhoud van de afgedekte steiger. Dit is projectafhankelijk. 
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4.3. 5 Benodigde documenten en informatie voor het berekenen van de kosten en 
baten 

Tijdens het onderzoek werd ons duidelijk dat het de bedoeling is dat het keuze
/rekenmodel in elk stadium van het bouwproces toegepast kan worden. Het 
gevelisolatiebedrijf komt in veel gevallen pas kijken in de aanbestedingfase van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Deze aanbesteding gebeurt aan de hand van 
een bestekboek en bestektekeningen. Ook aan de hand van de onderzoeksvraag 
"Welke gegevens zijn op het moment van inzet van het hulpmiddel beschikbaar?' 
hebben we geconcludeerd dat de input van het hulpmiddel, of te wel het keuze
/rekenmodel, onder andere zal bestaan uit bestekboek en bestektekeningen. Dit 
betekent wanneer men het keuze-/rekenmodel wil gebruiken, deze documenten van 
het te realiseren gevelisolatieproject beschikbaar moeten zijn. 
Met deze gegevens kan het keuze-/rekenmodel de kosten van de toe te passen 
verletbestrijdende maatregelen berekenen. 

Om de uit het onderzoek komende baten te kunnen bereken heeft het keuze
/rekenmodel nog een aantal andere gegevens nodig. Niet alleen van het 
gevelisolatiebedrijf maar ook van de hoofdaannemer en de opdrachtgever om zo ook 
hun baten te kunnen berekenen. 
De benodigde gegevens voor het keuze-/rekenmodel zijn in totaliteit hieronder 
weergegeven, waarbij tevens vermeld staat waarvoor deze gegevens nodig zijn: 

Benodigde gegevens van het gevelisolatiebedrijf: 
De offerteaanvraag, waarop vermeld staat wat het gevelisolatiebedri j f moet 
begroten. 
Bestekboek en bestektekeningen van het te realiseren gevelisolatieproject. 
Hierop moeten afmetingen van het te bouwen object zichtbaar zijn. Het 
gevelisolatieproject mag maximaal bestaan uit een bouwobject. Deze gegevens 
zijn nodig voor het bepalen van de hoeveelheden. Hieruit kunnen vervolgens de 
kosten van de gekozen verletbestrijdende maatregelen worden berekend. 
Een planning. 
Hierop moet de tijdsduur van het gevelisolatieproject te vinden zijn in werkbare 
dagen. Het gaat om die werkbare dagen die vallen in de maanden november tot en 
met maart. In deze maanden komt de temperatuur gezien over de periode 1960 tot 
en met 1990 het meest onder de +5°C. Deze gegevens hebben we nodig om het 
aantal onwerkbare dagen in die periode te kunnen inschatten. Hiermee kan de 
inkorting van de bouwtijd berekend worden. 
De begroting van het te realiseren gevelisolatieproject, waarop vermeld staat: 
uurloonkosten en gemiddeld aantal werknemers op het te realiseren 
gevelisolatieproject (ten behoeve van het berekenen van de loonkostenbesparing) 
de bouwplaatskosten (ten behoeve van het berekenen van de 
bouwplaatskostenbesparing) 
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Benodigde gegevens van de hoofdaannemer: 
De begroting van het totaal te realiseren bouwproject, waarop vermeld staat: 

de bouwplaatskosten (ten behoeve van het berekenen van de 
bouwplaatskostenbesparing) 
de gecalculeerde kosten ( de som van de kosten van arbeid, materiaal en 
materieel) en percentage CAR-verzekering (ten behoeve van de berekening 
van de besparing van de CAR-verzekering) 
percentage algemene kosten (ten behoeve van de berekening van de besparing 
op algemene kosten) 
renteverlies (ten behoeve van de besparing op renteverlies) 

Een planning, waarop de bouwtijd vermeld staat van het gehele project in 
werkbare dagen. Deze is noodzakelijk om de bouwplaatskosten per dag te kunnen 
berekenen. 

Benodigde gegevens van de opdrachtgever: 
Projectgegevens, waarin vermeld staat: 

renteverlies van het ge'investeerd vermogen (ten behoeve van de besparing op 
renteverlies) 
toezichtkosten (ten behoeve van het berekenen van de besparing op de 
toezichtkosten) 
huurprijs bouwobject per maand (ten behoeve van de berekening van de 
huurderving 

4.3. 6 Plaats van de hoofdaannemer en opdrachtgever 

Om het toepassen van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten 
mogelijk te maken, zal het gevelisolatiebedrijf zowel de hoofdaannemer als de 
opdrachtgever moeten overtuigen van de voordelen van het gebruik van deze 
maatregelen. Doordat het keuze-/rekenmodel niet alleen de baten berekend van het 
gevelisolatiebedrijf, maar ook van de hoofdaannemer en de opdrachtgever, kan het 
gevelisolatiebedrijfhiermee zowel de hoofdaannemer als de opdrachtgever 
overtuigen. Deze overtuiging betreft het feit dat verletbestrijdende maatregelen niet 
alleen kosten met zich mee brengen, maar zeker ook baten. 

Om het gebruik van technische verletbestrijdende maatregelen (ook wel 
verletbestrijdende middelen genoemd) goed te laten verlopen, blijkt uit het onderzoek 
dat het gevelisolatiebedrijfhierover duidelijke afspraken moet maken met de 
hoofdaannemer of opdrachtgever. 
Deze afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de aanbestedingsfase van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Uit het onderzoek is een aantal afspraken naar 
voren gekomen. Deze zijn op de volgende pagina weergegeven. 
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Afspraken over het type verletbestrijdend middel 
Bij het keuze-/ rekenmodel 'Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten' zijn bepaalde type verletbestrijdende middelen naar 
voren gekomen. Buiten deze keuze kan men met de hoofdaannemer en/of 
opdrachtgever afspraken maken over een eventueel antler type cq. merk 
verletbestrijdende middel welke gebruikt gaat worden. 

Afspraken over het leveren van het verletbestrijdende middelen 
Indien er nog geen duidelijkheid bestaat over het leveren van de verschillende 
gekozen verletbestrijdende middelen, zullen er afspraken gemaakt moeten 
worden over wie welke verletbestrijdende middelen regelt en levert. Ook dient 
hierbij afgesproken te worden wanneer de verletbestrijdende middelen inzet 
gaan worden. 

Afspraken over de organisatie bij het gebruik van verletbestrijdende middelen 
Om stagnatie door werkzaamheden van andere partijen op de bouw te 
voorkomen, dienen hierover goede afspraken gemaakt te worden. 

Afspraken over de kosten bij het gebruik van verletbestrijdende middelen 
Om onvoorzien kosten met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende 
middelen te voorkomen, zullen over de kosten van verletbestrijdende middelen 
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. De kosten kunnen door deze 
afspraken verdeeld worden over meerdere partijen. Deze verdeling is 
afhankelijk van de partijen op de bouw welke de meeste baten hebben bij het 
gebruik van deze verletbestrijdende middelen. In de meeste gevallen is dit de 
hoofdaannemer en/of opdrachtgever. 

Afspraken van het overleggen tijdens de uitvoering 
Om het gebruik van verletbestrijdende middelen goed te laten verlopen, zullen 
er afspraken gemaakt moeten worden van het overleggen over het gebruik van 
verletbestrijdend middelen tijdens de uitvoering van het gevelisolatieproject. 
Het aantal maal overleg is afhankelijk van de grootte van het 
gevelisolatieproject. Bij een klein project kan volstaan worden met een maal te 
overleggen. Bij grotere projecten zal dit meerdere malen moeten gebeuren. 

Indien er gekozen is om technische verletbestrijdende maatregelen toe te passen, 
moeten de gemaakte afspraken over het gebruik van deze verletbestrijdende 
maatregelen opgenomen worden in het contract tussen het gevelisolatiebedrijf en de 
hoofdaannemer of opdrachtgever. 
Indien er gekozen is voor het gebruik van organisatorische verletbestrijdende 
maatregelen of het niet toepassen van verletbestrijdende maatregelen, moet dit ook in 
het contract opgenomen worden. Hierbij moet ook gedacht worden aan eventuele 
afspraken over het stoppen met werken tijdens de onwerkbare dagen om 
misverstanden en onnodige kosten tijdens de uitvoering te voorkomen. 
Deze afspraken zijn in de handleiding van het keuze-/rekenmodel meegenomen. 
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5. Uitwerking van bet keuze-/rekenmodel 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het keuze-/rekenmodel uitgewerkt 
is. In paragraaf 5.2 is het stroomschema beschreven welke als onderlegger dient voor 
het maken van de Excel applicatie "keuze-/rekenmodef' . In paragraaf 5.3 is de 
werking van deze Excel applicatie weergegeven. 

5.2 Beschrijving van het keuze-/rekenmodel 

Aan de hand van het vorige hoofdstuk hebben we een stroomschema ontworpen voor 
zowel het keuze- als het rekengedeelte van het keuze-/rekenmodel. Dit stroomschema 
hebben we omgezet naar een applicatie in Microsoft Excel. 
Het rekengedeelte van het keuze-/rekenmodel wordt pas in werking gesteld, wanneer 
het keuzegedeelte doorlopen is en wanneer de invoer gegevens van zowel de kosten 
als baten zijn ingevuld. Voor een overzicht van deze rekenformules verwijzen wij 
naar bijlage 6. Deze rekenformules zijn tot stand gekomen aan de hand van uit het 
onderzoek komende waarden. Voor de werking van het keuze-/rekenmodel 
"Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten'' verwijzen wij naar de 
volgende paragraaf. De volgende sub-paragrafen geven een nadere beschrijving van 
het stroomschema van het keuze- en het rekengedeelte van het model. Het complete 
stroomschema van het van het keuze-/rekenmodel is te zien in bijlage 7. Om de 
komende sub-paragrafen beter te kunnen volgen, is het van belang om het volledige 
stroomschema erbij te nemen. Zo is er een beter overzicht van waarin het 
stroomschema men zich bevindt. 

5.2.1 De keuze van het we! ojniet toepassen van verletbestrijdende maatregelen 

Begin 

Verletbeslrijdende 

maatregelen 
toepassen? 

Ja 

Verletbeslrijdende 

maatregelen 

toepassen 

Nee 
Einde 

36 



Uitwerking van het keuze-/rekenmodel 

Na het beginpunt van het keuze-/rekenmodel (zie figuur 10), wordt gevraagd aan het 
gevelisolatiebedrijf of zij verletbestrijdende rnaatregelen willen toepassen, om zo het 
risico met betrekking tot onwerkbaar weer weg te nernen. In de rnaanden novernber 
tot en met maart zijn veel dagen te vinden waar de temperatuur onder de +5°C kornt. 
In dat geval kan er geen gevelisolatiesysteern rneer aangebracht kunnen warden, 
orndat de rnortels onder deze ternperatuur niet rneer aangebracht kunnen warden. Het 
gebruik van een wintermortel zal het probleern kunnen oplossen tot 0°C, rnaar onder 
deze ternperatuur zijn deze ook niet rneer verwerkbaar. Orn toch in deze 
wintermaanden door te kunnen werken, zullen er andere verletbestrijdende 
rnaatregelen toegepast rnoeten warden om stagnatie van het gevelisolatieproject te 
voorkornen. 
Wanneer het gevelisolatiebedrijfkiest om geen verletbestrijdende rnaatregelen toe te 
passen, eindigt het keuze-/rekenmodel. Wanneer het gevelisolatiebedrijf wel kiest om 
verletbestrijdende rnaatregelen toe te passen, gaat men door naar het volgende 
onderdeel van het stroornscherna. 

5.2.2 De keuze van het toepassen van organisatorische oftechnische maatregelen 

Indien er besloten is verletbestrijdende rnaatregelen toe te passen, wordt gevraagd of 
de opleveringsdaturn belangrijk is (Zie figuur 11 ). Deze rnaakt onderscheid tussen de 
keuze van technische en organisatorische verletbestrijdende rnaatregelen. Van 
organisatorische rnaatregelen zijn geen kosten en baten bekend, waardoor het keuze
/rekenmodel deze niet berekent. De benodigde gegevens voor het beantwoorden van 
deze vraag zijn af te lezen vanuit de planning. 

Planning 

Is datum van 

oplevering 

belangrijk? 

Ja 

Wanneer de opleveringsdaturn belangrijk is, wordt er gekozen voor technische 
verletbestrijdende rnaatregelen. Deze rnaatregelen kunnen ervoor zorgen dat er 
ondanks de ongunstige weersornstandigheden doorgewerkt kan warden. Hierdoor is 
een opleveringsdaturn haalbaar. 
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Wanneer de opleveringsdatum niet belangrijk is, wordt er gekozen voor 
organisatorische verletbestrijdende maatregelen. Bij deze maatregelen kan er tijdens 
slechte weersomstandigheden niet doorgewerkt worden, waardoor er rekening 
gehouden moet worden met stagnatie van de werkzaamheden. Hierdoor zullen er 
minder werkbare dagen zijn, waardoor een bepaalde opleveringsdatum niet gehaald 
kan worden. 

5.2.3 Keuze van het soort organisatorisch verletbestrijdend maatregel 

ee strooms 
maatregelen" 

In planning 
__,_ ___ verschuiven van ,___.,. 

werkzaamheden 

Einde 

Einde 

Wanneer gekozen is om organisatorische verletbestrijdende maatregelen toe te passen, 
is de volgende vraag aan het gevelisolatiebedrijf of er met de werkzaamheden van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen geschoven kan worden in de planning (Zie 
figuur 12). 

Dit wil zeggen dat het gevelisolatiebedrijf deze werkzaamheden kan verplaatsen naar 
tijden waarin de temperatuur nauwelijks onder de +S°C komt of te wel in april tot en 
met oktober. Indien dit niet kan zal er bij de planning van de werkzaamheden 
rekening gehouden moeten worden met de prognose schaal. 
Wanneer de keuze gemaakt is, betekent dit dat het keuze-/rekenmodel hiermee 
beeindigd wordt. 

5.2.4 De keuze van het toepassen van de verschillende technische verletbestrijdende 
maatregelen 

Wanneer het gevelisolatiebedrijf door keuze-argumenten kiest voor technische 
verletbestrijdende maatregelen, ontstaat er een overzicht met verschillende 
verletbestrijdende maatregelen. Deze maatregelen zullen alle ingezet moeten worden 
om onder de +S°C weersonafhankelijk te kunnen werken. Bij elk van deze 
maatregelen zal een keuze gemaakt moeten worden. Deze keuze gaat aan de hand van 
keuze-argumenten. Hieronder zullen we de stroomschema 's van de verschillende 
technische verletbestrijdende maatregelen afzonderlijk beschrijven. 
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De steiger 

Nee 

Plaats 

metselsteiger 

Ja 
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Nee 

Plaats 

renovatiesteiger 

Bij de keuze van de steiger zal als eerste aangegeven moeten worden of deze begroot 
wordt door het gevelisolatiebedrijf (Zie figuur 13). Deze gegevens zijn af te lezen van 
de offerte-aanvraag van de hoofdaannemer cq. opdrachtgever. Wanneer <lit het geval 
is, zullen de kosten berekend worden voor het gevelisolatiebedrijf. 

Wanneer <lit niet het geval is, zijn deze kosten voor de hoofdaannemer, waardoor hier 
bij het berekenen van de baten rekening mee gehouden wordt bij de post huur van het 
materieel. Waama er doorgegaan kan worden naar de volgende technische 
verletbestrijdende maatregel. 

Indien de steiger begroot wordt door het gevelisolatiebedrijf zal er aangegeven 
moeten worden of er op deze steiger lichte werkzaamheden uitgevoerd worden. Lichte 
werkzaamheden wil zeggen afbouwwerkzaamheden zoals schilderen en stukadoren. 
Als <lit het geval is wordt er een renovatiesteiger in de kosten meegenomen. Als <lit 
niet het geval is en er gebeuren ook metselwerkzaamheden op de steiger, dan zal een 
metselsteiger in de kosten meegenomen worden. Deze gegevens zijn te verhalen 
vanuit de offerte-aanvraag van de hoofdaannemer cq. opdrachtgever. 
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De wandafscherming van de steiger 

Krimpfolie 

Om dezelfde reden als bij de keuze van bet soort steiger zal aangegeven moeten 
worden of de wandafscherming begroot wordt door bet gevelisolatiebedrijf (Zie 
figuur 14). Indien aan de hand van de offerte-aanvraag van de hoofdaannemer of 
opdrachtgever blijkt dat bet gevelisolatiebedrijf de wandafscherming niet hoeft te 
begroten, kan er doorgegaan worden naar de volgende technische verletbestrijdende 
maatregel. 

Indien uit deze offerte-aanvraag blijkt dat bet gevelisolatiebedrijf de 
wandafscherming wel moet begroten, zal hij aan moeten geven ofhij wilt dat deze 
wandafscherming lichtdoorlatend moet zijn. Dit keuze-argument geeft het verschil 
aan tussen folie en zeil als wandafscherming. 
Indien lichtdoorlatend, dan zal er aangegeven moeten wo,rden ofhet te bouwen object 
moeilijke hoeken bevat, zoals ronde en inwendige hoeken. Dit is te zien op de 
bestektekeningen van bet te realiseren gevelisolatieproject. Bij bet afschermen van de 
steiger bij moeilijke hoeken zal gebruik gemaakt moeten worden van krimpfolie. Bij 
bet afschermen van de steiger bij rechte hoeken kan men gebruik maken van 
gewapende folie. 
Indien niet lichtdoorlatend, zal bet gevelisolatiebedrijf aan moeten gegeven of de 
wandafscherming een bepaalde isolatiewaarde zal moeten bevatten. Indien dit bet 
geval is, zal er als wandafscherming geYsoleerd zeil toegepast moeten worden. Indien 
dit niet bet geval is kan men volstaan met een ongeYsoleerd zeil als wandafscherming. 
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De dakafscherming van de steiger 

Offerte aanvraag 

iguur 

Nee 

stalen 
steigerkap 
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Aluminium 
steigerkap 

Evenals bij de steiger en wandafscherming zal aangegeven moeten worden of de 
dakkap begroot wordt door het gevelisolatiebedrijf (Zie figuur 15). W anneer dit niet 
bet geval is, zijn deze kosten voor de hoofdaannemer, waardoor hier bij het berekenen 
van de baten rekening mee gehouden wordt bij de post huur van bet materieel. 
Indien het gevelisolatiebedrijf de dakkap begroot, zal er aangegeven moeten worden 
of de dakkap onder verschillende hoeken instelbaar moet zijn. Wanneer de dakkap 
goed op de dakrand van het bouwobject moet aansluiten, zal deze onder verschillende 
boeken instelbaar moeten zijn. Deze gegevens zijn af te leiden van de bestektekening. 
Is dit het geval dan zal de keuze vallen op een aluminium steigerkap. Wanneer dit niet 
noodzakelijk is, zal er aangegeven moeten worden of er bij de wandafscherming van 
de steiger de keuze gevallen is op krimpfolie. Bij het gebruik van krimpfolie kan er 
het beste een krimpfolieframe toegepast worden, waardoor het aanbrengen van 
krimpfolie doorgezet kan worden op de dakkap. Wordt er geen krimpfolie als 
wandafscherming toegepast dan kan men een stalen steigerkap toepassen. 

41 



De heater 

Otterte aanvraag 

- Klimatologische 
weergegevens: 
• Te verwachlen 

builentemperatuur 

- De gewenste 

binnentemperatuur 

iguur 
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Nee 
andere partij 

Nee 

Evenals bij de vorige maatregelen zal aangegeven moeten worden of de heater 
begroot wordt door bet gevelisolatiebedrijf (Zie figuur16). De benodigde gegevens 
hiervoor zijn te halen uit de offerte-aanvraag van de hoofdaannemer of opdrachtgever. 
Wanneer dit bet geval is, zullen de kosten berekend worden voor bet 
gevelisolatiebedrijf. Wanneer dit niet bet geval is zullen deze heaters geen baten 
vormen voor de hoofdaannemer, omdat hij deze niet gebruikt wanneer er 
weersafhankelijk gewerkt wordt. Dit is wel bet geval bij de steigers en de dakkappen. 
De dakkappen zullen verplicht toegepast moeten worden, onafhankelijk dat de 
temperatuur onder de +5°C komt. Er zal dan verder gegaan worden met de volgende 
technische verletbestrijdende maatregel. 
Indien bet gevelisolatiebedrijf de heater begroot, zal er een aantal gegevens ingevoerd 
moeten worden. Eerst zal er aangegeven moeten worden wat de te verwachten 
buitentemperatuur is. Deze temperatuur is te vinden in de tabellen van de 
klimatologische gegevens van Nederlandse stations voor bet tijdvak 1961-1990. Deze 
tabellen zijn weergegeven in bijlage 8. Er is gebruikt gemaakt van dit tijdvak, omdat 
de gegevens eens in de tien jaar worden bijgewerkt. Dit betekent, dat de gegevens 
over de periode 1971 -2000 pas aan bet begin van hetjaar 2001 worden 
gepubliceerd. 

Als tweede zal er aangegeven moeten worden wat de gewenste binnen temperatuur is. 
Deze temperatuur kan varieren tussen de +8 en+ 15 °C. Na invulling van deze 
gegevens zal er verder gegaan worden met de toebehoren van de heater. 
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Toebehoren heater 

Nee 

1 inbleespunt per 
heater en eentel 

stuks luchtslengen 

Je 
Pleats wermelucht

verdeelkop en eentel 
>---~~ stuks luchtslengen 

Nee 

Pleats 
rookgesefvoer en 

vonkenvenger 

Ja 

Indien het gevelisolatiebedrijf de heater begroot, zullen er eventueel extra toebehoren 
nodig zijn. Het eerste toebehoren welke het gevelisolatiebedrijf aan kan geven, is het 
gebruik van een warmeluchtverdeelkop (Zie figuur 17). Deze kan op de heater 
aangesloten worden en zorgt voor rneerdere inblaaspunten. Hierdoor wordt de warme 
lucht in de te verwarmen ruirnte beter verdeeld. Deze beslissing is geheel afhankelijk 
van het gevelisolatiebedrijf zelf. 
Het tweede toebehoren welke aangegeven kan worden is het plaatsen van een 
rookgasafvoer en een vonkenvanger. Deze zijn nodig indien de heater binnen de 
steiger ofhet bouwobject staat. Deze rookgasafvoer voeren de rookgassen af naar 
buiten. 

43 



Uitwerking van het keuze-/rekenrnodel 

Ventilator 

Nee 

Ja 

Begroot ventilator 

iguur 

Bij de keuze van het gebruik van een ventilator, wordt aan het gevelisolatiebedrijf 
gevraagd of zij een ventilator in de begroting willen opnemen (Zie figuur 18). Indien 
deze begroot wordt, zal deze meegenomen worden in de kosten van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen. Deze beslissing is geheel afhankelijk van het 
gevelisolatiebedrijf zelf, omdat hij zelf moet bepalen of hij een goede 
warmteverdeling en vochtafvoer wenst. Er zal vervolgens verder gegaan worden met 
de volgende technische verletbestrijdende maatregel. 

Verlichting 

Nee 

Begroot verlichting 

: n er ee stroomsc ema 
"keuze van de verlichting" 

Einde keuze 

bepalen verlel

beslrijdende 

maatregelen 
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Bij de keuze van het gebruik van verlichting, wordt aan het gevelisolatiebedrijf 
gevraagd of zij verlichting in de begroting willen opnemen (Zie figuur 19). Indien 
deze begroot wordt, zal deze meegenomen worden in de kosten van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen. Deze beslissing is geheel afhankelijk van het 
gevelisolatiebedrijf zelf, omdat hij zelf moet bepalen ofhij een goed verlichte 
werkplek wenst. Indien alle keuzes zijn ingevoerd, zijn we aan het einde gekomen van 
het keuze gedeelte van het model. Hiema kan begonnen worden met het invoeren van 
de projectgegevens en het berekenen van de kosten en baten, welke in de volgende 
sub-paragraaf beschreven wordt. 

5.2.5 Stroomschema rekengedeelte van het keuze-/rekenmodel 

Geve li solatiebe drijf: 
- best ektekeningen 

,.. projectafm et ingen 

-planning 
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Uitvoer kosten 
gekozen 

ve rl etbest rij dende 
maatregelen 

Uitvoer baten gekozen 
verletbest rijdende 

maatregelen 

Als de keuzen van de verschillende technische verletbestrijdende maatregelen 
gemaakt zijn, kan er begonnen worden met het invoeren van projectafhankelijke 
gegevens (Zie figuur 20). Hierbij zullen gegevens ingevoerd worden die afkomstig 
zijn vanuit het bestekboek, bestektekeningen en de planning van het te realiseren 
gevelisolatieproject van het gevelisolatiebedrijf. 
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De invoer van projectafhankelijke gegevens zal bestaan uit: 
Het invoeren van de afmetingen van de gevels van het te bouwen object. 
Projectduur uitgedrukt in werkbare dagen. Het betreft alleen de werkbare 
dagen welke vallen in de periode november tot en met maart. 
De periode waarin het gevelisolatieproject gerealiseerd wordt. 

Als deze gegevens ingevuld zijn, kan er aan de hand van de inhoud van de steiger en 
aan de hand van de isolatiewaarde van de gekozen wandafscherming berekend 
worden welke heaters er nodig zijn. Bij de berekening van de heaters zijn wij altijd 
van twee heaters uitgegaan, omdat dan het gebouw vanuit twee zijden verwarmd kan 
worden. 

Verder kunnen de hoeveelheden berekend worden, en de inkorting van de bouwtijd. 
Deze gegevens zijn nodig voor het berekenen van de kosten indien er wel of niet 
gebruik gemaakt wordt van technische verletbestrijdende maatregelen. 

Daama zullen de gegevens ingevoerd moeten worden welke betrekking hebben op de 
baten van het gevelisolatiebedrijf, de hoofdaannemer en de opdrachtgever. 
Hierbij zullen dus ook gegevens ingevoerd worden welke afkomstig zijn van deze drie 
partijen. De benodigde gegevens uit de verschillende documenten zijn zowel in het 
stroomschema (figuur 20) aangegeven (alsmede vermeld in sub-paragraaf 4.3.5 .). 

Indien alle gegevens ingevoerd zijn zullen op uitvoerbladen de kosten en baten van de 
gekozen verletbestrijdende maatregelen te zien zijn, waarmee het keuze-/rekenmodel 
eindigt. 
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5.3 Werking van het keuze-/rekenmodel "weersonajhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten". 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het keuze-/rekenmodel werkt. 

Op het moment dat de applicatie wordt geopend, verschijnt er een werkblad met 
daarop de volgende knoppen (zie fig.21): 
1. ' Start Keuze-/Rekenmodel' 

Hiermee wordt begonnen met het uitvoeren van het keuze-/rekenproces 
2. 'Overzicht projectgegevens' 

Hiermee kan het overzicht van de projectgegevens geopende warden 
3. 'Algemene informatie' 

Hiermee wordt een informatiescherm geopend waarin wordt vermeld waar de 
applicatie voor toegepast kan warden. 

iguur 

Het keuzeproces wordt begonnen door op de knop "Start Keuze-/Rekenmodef' te 
klikken. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster waarop een aantal 
keuzemogelijkheden warden aangegeven (zie figuur 22). 

: ia oogvenster met overzic t van de 
uit te voeren handelingen 
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De keuzemogelijkheden welke worden aangegeven zijn: 

A. Invoeren projectgegevens 
Bij het aanvinken van deze keuzemogelijkheid, verschijnt er een dialoogvenster 
waarop naar enkele algemene projectgegevens wordt gevraagd. 

B. Keuze verletbestrijdende maatregelen 
Bij deze keuzemogelijkheid moet er aan de hand van een grafiek (welke de 
negatieve temperatuursinvloeden bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 
weergeeft) worden beslist of er wel of geen verletbestrijdende maatregelen 
worden toegepast. 

C. Overzicht kosten 
Achter deze keuzemogelijkheid kan het overzichtsblad van de kosten van de 
gekozen verletbestrijdende maatregelen worden opgeroepen. 

D. Overzicht baten 
Na invulling van enkele gegevens van partijen welke baat hebben bij het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen, kan er een overzichtsblad 
opgeroepen worden waarop de baten per belanghebbende partij zijn uitgesplitst. 

Ad A) Invoeren projectgegevens 
Er is een apart dialoogvenster gemaakt waarop de projectgegevens ingevuld moeten 
worden (zie figuur 23). De gegevens welke ingevuld moeten worden betreffen 
algemene gegevens over het uit te voeren project en informatie over de gebruiker van 
de applicatie. De gegevens welke op <lit dialoogvenster zijn vermeld worden deels 
weggeschreven naar het dialoogvenster 'Overzicht projectgegevens', alsmede naar de 
werkbladen 'Overzicht kosten' en' Overzicht baten '. 
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Ad B) Keuze verletbestrijdende maatregelen. 
Nadat de algemene projectgegevens zijn ingevuld, kan het dialoogvenster worden 
afgesloten door de' OK' knop aan te klikken. Men keert nu terug naar het 
dialoogvenster ' Overzicht keuze-/rekenrnodel' en vinkt hier de keuzemogelijkheid 
'keuze verletbestrijdende maatregelen ' aan. Er verschijnt nu een blad waarop wordt 
aangegeven in welke maanden het aanbrengen van gevelisolatiesystemen een risico 
met zich meeneemt. Het risico wordt als volgt gedefinieerd: 

'Risico = kans x effect ' 

Als 'kans' moet gezien worden de kans dat zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. 
Bij het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem in de maanden november tot en met 
maart wordt deze kans bepaald door de dagen dat de temperatuur onder de +S°C 
komt. Door de knop ' grafiek ' aan te klikken, verschijnt er een grafiek waarin per 
maand wordt aangegeven hoe groot de kans per dag is op ongunstige temperaturen 
voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen (zie figuur 24) 

Kans per dag op ongunstige temperaturen voor het 

aanbrengen van gevelisolatiesystemen 
Bron: Klimatologische gegevensvan het K N.M.l over het tijdvak 1961 - 1990 
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Figuur24: Grafiek met ongunstige temperaturen voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 

Met het 'effect' wordt bedoeld het gevolg dat men niet kan doorwerken door 
temperaturen onder de +S°C. Indien men verletbestrijdende maatregelen toepast is het 
effect dat men niet kan doorwerken klein, waardoor het risico van het niet kunnen 
doorwerken ook klein is. Indien men geen verletbestrijdende maatregelen toepast is 
het effect dat men niet kan doorwerken groot, waardoor het risico van het niet kunnen 
doorwerken ook groot is. Dit risico is dan net zo groot als de kans op onwerkbaar 
weer (zie figuur 24). 

N adat de grafiek bestudeerd is, keert men door op de knop 'Terug naar keuze 
verletbestrijdende maatregelen' te klikken terug naar het onderliggende 
dialoogvenster. Hier moet vervolgens beslist worden of er wel of niet 
verletbestrijdende maatregelen worden toegepast. 
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Indien er wordt gekozen om geen verletbestrijdende maatregelen toe te passen, 
verschijnt er een scherm met daarop de mededeling: 
"U heeft ervoor gekozen om geen verletbestrijdende maatregelen toe te passen''. 
Door vervolgens op de button 'Terug naar start keuze-/rekenmodel' te klikken, wordt 
het scherm afgesloten en keert men terug naar het beginscherm van de applicatie. 

Als er aan de hand van de grafiek is besloten om wel verletbestrijdende maatregelen 
toe te passen, verschijnt er een dialoogvenster met daarop de vraag of de datum van 
oplevering van belang is. Als vervolgens de keuzemogelijkheid 'nee' wordt 
aangevinkt, verschijnt er een blad met daarop de volgende mededeling: "U heeft 
gekozen om organisatorische verletbestrijdende maatregelen toe te passen. Hierbij 
kunnen geen kosten en baten worden bereken'' . 
De reden hierachter is dat het treffen van organisatorische verletbestrijdende 
maatregelen tijd kost, en het moeilijk is om deze tijd in geld uit te drukken. 

Vervolgens wordt de vraag gesteld of men toch wil doorgaan met het programma. 
Indien de keuzemogelijkheid 'nee' wordt aangevinkt, wordt het scherm afgesloten en 
wordt er teruggekeerd terug naar het dialoogvenster 'Overzicht keuze-/rekenmodel '. 

Indien de keuzemogelijkheid 'ja' wordt aangevinkt, verschijnt er een dialoogvenster 
met de vraag of er in de planning geschoven kan worden met de werkzaamheden, 
zodat deze in een gunstigere periode kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand van de 
gekozen mogelijkheid verschijnt dan het advies "U heeft gekozen voor het schuiven 
met de werkzaamheden'' of "U heeft gekozen voor het werken volgens de 
prognoseschaaf' . 

Als bij het dialoogvenster met de vraag of de datum van oplevering van belang is, de 
keuzemogelijkheid 'ja' wordt aangevinkt, verschijnt er een scherm met daarop de 
mededeling: "U heeft gekozen om technische verletbestrijdende maatregelen toe te 
passen''. Door vervolgens op de' OK' knop te klikken, verschijnt er een 
dialoogvenster met een overzicht van technische verletbestrijdende maatregelen (zie 
figuur 25). 

technische verletbestrijdende 
maatregelen 

an 
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De maatregelen welke op dit blad zijn vermeld, moeten allemaal doorlopen worden 
om zodoende aan te geven of er wel of geen gebruik van gemaakt zal worden. We 
zullen nu vervolgens in het kort de maatregelen beschrijven. 

Steiger 
Als de optie 'Steiger' wordt aangevinkt, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag 
of de steiger door het gevelisolatiebedrijf wordt begroot. Indien de keuzemogelijkheid 
'ja' wordt aangevinkt verschijnt een dialoogvenster met de vraag of er op deze steiger 
lichte werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien op deze vraag de 
keuzemogelijkheid 'ja' wordt aangevinkt, verschijnt de mededeling: "U heeft gekozen 
voor een renovatiesteiger" . Indien de keuzemogelijkheid 'nee' wordt aangevinkt, 
verschijnt de mededeling: "U heeft gekozen voor een metselsteiger' . 
De gekozen optie wordt vervolgens weggeschreven naar het uitvoerblad van de kosten 
Bij het berekenen van de post besparing materieel op het uitvoerblad van de baten zal 
met deze keuze ook rekening gehouden worden. 

Indien de steiger niet door het gevelisolatiebedrijf wordt begroot, wordt de 
keuzemogelijkheid 'nee, steiger wordt door andere partij begroot' aangevinkt. In het 
uitvoerblad van de baten zal nu bij het berekenen van de besparingen op het materieel 
van de hoofdaannemer rekening worden gehouden dat deze een metselsteiger heeft 
geplaatst. 

We zullen hieronder nu de dialoogvensters laten zien welke het voorgaand 
beschreven proces weergeven. 
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Wandafscherming steiger 
De keuze van de wandafscherming is op hetzelfde stappenplan gebaseerd als het 
kiezen van het type steiger. Eerst zal er weer gevraagd worden of de 
wandafscherming door het gevelisolatiebedrijf wordt begroot. Indien dit het geval is, 
komt men door middel van het beantwoorden van enkele vragen tot een uiteindelijke 
keuze van een type wandafscherming. De gekozen wandafscherming zal vervolgens 
worden weggeschreven naar het uitvoerblad van de kosten. 

Dakafscherming steiger 
De keuze van de wandafscherming is op hetzelfde stappenplan gebaseerd als het 
kiezen van het type steiger en de wandafscherming van de steiger. Eerst zal er weer 
gevraagd worden of de wandafscherming door het gevelisolatiebedrijfwordt begroot. 
Indien dit het geval is, komt men doormiddel van het beantwoorden van enkele 
vragen tot een uiteindelijke keuze van een type dakafscherming. De gekozen 
dakafscherming zal vervolgens worden weggeschreven naar het uitvoerblad van de 
kosten. Bij het berekenen van de post besparing materieel op het uitvoerblad van de 
baten zal met deze keuze ook rekening gehouden worden. 

Indien de dakafscherming van de steiger niet door het gevelisolatiebedrijf wordt 
begroot, zal bij het berekenen van de post besparing materieel hoofdaannemer ( op het 
uitvoerblad van de baten) er rekening mee gehouden worden dat de hoofdaannemer 
een kapconstructie plaatst. 

Heater 
Als de optie 'Heater' wordt aangevinkt, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag 
of de heater door het gevelisolatiebedrijf wordt begroot. Indien de keuzemogelijkheid 
'ja' wordt aangevinkt zullen er keuzes gemaakt, en gegevens ingevuld moeten worden 
op de gestelde vragen. De antwoorden op de vragen worden deels weggeschreven 
naar het werkblad waarop projectinformatie moet worden ingevuld, en deels naar het 
uitvoerblad van de kosten. 

Indien er' nee' wordt aangevinkt op de vraag of de heater door het gevelisolatiebedrijf 
wordt begroot, zal er een dialoogvenster verschijnen met de vraag of u zeker weet of 
de hoofdaannemer of opdrachtgever dan zorgt voor de heater. Zonder heater kan er 
namelijk niet weersonafhankelijk gewerkt worden. Indien men de keuzemogelijkheid 
'ja' aanvinkt, keert men terug naar het dialoogvenster 'Overzicht technische 
verletbestrijdende maatregelen '. Indien de keuzemogelijkheid 'nee' wordt aangevinkt, 
verschijnt er de melding dat er gecontroleerd moet worden of de hoofdaannemer of 
opdrachtgever zorg draagt voor het plaatsen van de heaters. Indien dit niet het geval 
is, zal de heater alsnog begroot moeten worden. 
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Ventilator 
Als de optie 'Ventilator' wordt aangevinkt, verschijnt er een dialoogvenster met een 
mededeling waarom er een ventilator moet toegepast worden. Vervolgens wordt de 
vraag gesteld of het gevelisolatiebedrijf de ventilator in de begroting wil opnemen. 

Als de keuzemogelijkheid 'ja' wordt aangevinkt, wordt deze weggeschreven naar het 
uitvoerblad van de kosten. Indien de keuzemogelijkheid 'nee' wordt aangevinkt keert 
men terug naar het dialoogvenster 'Overzicht technische verletbestrijdende 
maatregelen '. 

Verlichting 
Als de optie 'Verlichting' wordt aangevinkt, verschijnt er een dialoogvenster met een 
mededeling waarom er verlichting moet toegepast worden. Vervolgens wordt de vraag 
gesteld of het gevelisolatiebedrijf de verlichting in de begroting wil opnemen. Als de 
keuzemogelijkheid 'ja' wordt aangevinkt, wordt deze weggeschreven naar het 
uitvoerblad van de kosten. Indien de keuzemogelijkheid 'nee' wordt aangevinkt keert 
men terug naar het dialoogvenster 'Overzicht technische verletbestrijdende 
maatregelen '. 

Invoeren projectafmetingen 
Als de optie 'Invoeren projectafinetingen' wordt aangevinkt, verschijnt er een 
werkblad waarop enkele projectgegevens moeten worden ingevuld. Zo zal er als 
eerste in een tabel aangevinkt moeten worden in welke weken tussen november en 
maart het gevelisolatieproject wordt uitgevoerd (zie figuur 27 volgende bladzijde). 
Vervolgens moet er worden aangegeven hoeveel werkbare werkdagen van het 
gevelisolatieproject vallen in de periode November tot en met Maart. Hiema moeten 
de afinetingen van het bouwobject in een tabel worden ingevuld (zie figuur 28 
volgende bladzijde). Ingevuld moet worden de lengte van de gevel, of de gevel in- of 
uitwendige hoeken heeft, en de hoogte van de steiger cq. gevel. 

Tevens kan het percentage onwerkbaar weer per maand worden aangepast. Dit kan 
door op de knop 'Percentages onwerkbaar weer aanpassen' te drukken. Er verschijnt 
een werkblad waarop deze percentages aangepast kunnen worden. Door op de knop 
'Terug naar invoer projectgegevens' te drukken, verschijnt het werkblad "invoeren 
projectafinetingeri' weer (zie figuur 27 volgende bladzijde). 
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Als voorgaande gegevens ingevuld zijn, zullen de volgende gegevens vanzelfbepaald 
worden: - totaal aantal m2 steiger 

- totaal aantal m2 wandafscherming van de steiger 
- totaal aantal m 1 dakafscherming van de steiger 

keuze van de toe te passen heaters 
brandstof verbruik van de heaters over gehele projectduur 

Een gedeelte van de ingevoerde en berekende gegevens wordt weggeschreven naar 
het uitvoerblad van de kosten. Nadat de gegevens ingevuld en bekeken zijn, kan de 
knop 'Terug naar overzicht keuze-/rekenmodel' worden aangeklikt. Het dialoogblad 
' Overzicht keuze-/rekenmodel' zal weer verschijnen. 

Ad C) Overzicht kosten 

Als de optie ' Overzicht kosten' aangevinkt wordt, en er is nog geen keuze gemaakt 
van welke verletbestrijdende maatregelen men wil toepassen, zal er een mededeling in 
beeld verschijnen <lat er eerst een keuze van verletbestrijdende maatregelen gemaakt 
moet worden, alvorens hiervan de kosten berekend kunnen worden. 
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Indien er is gekozen voor organisatorische verletbestrijdende maatregelen, verschijnt 
bij het aanvinken van de optie 'Overzicht kosten' er een melding dat er is gekozen 
voor het toepassen van organisatorische verletbestrijdende maatregelen, en dat 
hiervan geen kosten kunnen worden berekend. 

Indien er voor technische verletbestrijdende maatregelen zijn gekozen, verschijnt er 
een dialoogvenster met twee keuzemogelijkheden (zie figuur 29). 

Indien de keuzemogelijkheid 'Uitvoerblad kosten' wordt aangevinkt, verschijnt er een 
werkblad waarop de kosten van de gekozen technische verletbestrijdende maatregelen 
zijn weergegeven (zie figuur 30). De informatie welke op dit blad vermeld staat, heeft 
allemaal betrekking op eerder gemaakte keuzes en ingevulde gegevens. Het 
veranderen of aanvullen van gegevens is niet mogelijk doordat het werkblad beveiligd 
is met een wachtwoord. Het overzicht van de kosten kan uitgeprint worden door de 
knop 'Print' aan te klikken. Door de knop ' Overzicht kosten' aan te klikken, kan er 
weer teruggekeerd worden naar het dialoogblad 'Overzicht kosten '. 

Via dit dialoogvenster is het ook mogelijk om prijzen te bekijken die zijn gebruikt 
voor het berekenen van de kosten van de gekozen verletbestrijdende middelen. Dit 
kan door de optie 'Prijslijst materieel en materiaal' aan te vinken. Het is voor de 
gebruiker niet mogelijk om prijzen te wijzigen. Het wijzigen van de prijzen is een 
handeling die niet door iedereen uitgevoerd kan en mag worden. 

Er zal een beheerder aangewezen moeten worden die verantwoordelijk is voor het 
up-to-date houden van de prijzen. 
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Ad D) Overzicht baten 

Als de optie ' Overzicht baten' aangevinkt wordt, en er is nog geen keuze gemaakt 
van welke verletbestrijdende maatregelen men wil toepassen, zal er een mededeling in 
beeld verschijnen dater eerst een keuze van verletbestrijdende maatregelen gemaakt 
moet worden, alvorens hiervan de baten berekend kunnen worden. 

Indien er is gekozen voor organisatorische verletbestrijdende maatregelen, verschijnt 
bij het aanvinken van de optie ' Overzicht baten' een melding dat er is gekozen voor 
het toepassen van organisatorische verletbestrijdende maatregelen, en dat hiervan 
geen baten kunnen worden berekend. 

Indien er voor technische verletbestrijdende maatregelen zijn gekozen, verschijnt er 
een dialoogvenster met twee keuzemogelijkheden (zie figuur 31 ). 

Om de baten van de gekozen technische verletbestrijdende maatregelen te bepalen, 
zullen er eerst nog enkele gegevens van de belanghebbende partijen moeten worden 
ingevuld. Hiertoe moet men de optie 'invoergegevens baten' aanvinken. Er verschijnt 
nu een dialoogvenster waarop drie partijen staan vermeld, die voordeel hebben bij het 
gebruik van technische verletbestrijdende maatregelen (zie figuur 32) 
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Uitwerking keuze-/rekenmodel 

Als nu de keuzeoptie 'Gevelisolatiebedrijf wordt aangevinkt, verschijnt er een 
dialoogvenster waarop enkele gegevens dienen te worden ingevuld die betrekking 
hebben op gegevens van het gevelisolatiebedrijf (zie figuur 33) 

Figuur 3 : Dia oogvenster waarop gegevens ienen 
warden ingevoerd voor het bepalen van 
de baten van het gevelisolatiebedrijf 

Als alle gegevens zijn ingevuld dient de 'OK' knop aangeklikt te worden, en 
verschijnt het dialoogscherm 'Invoergegevens baten' weer. Vervolgens worden 
dezelfde stappen doorlopen voor het invullen van de gegevens van de hoofdaannemer 
en de opdrachtgever. Als alle gegevens ingevuld zijn, dient de' OK' knop aangeklikt 
te worden en het dialoogblad ' Overzicht baten' zal verschijnen. 

Indien de keuzemogelijkheid 'Uitvoerblad baten' wordt aangevinkt, verschijnt er een 
werkblad waarop de baten van de belanghebbende partijen zijn weergegeven (zie 
figuur 34). De informatie welke op <lit blad vermeld staat, is tot stand gekomen aan de 
hand van berekeningen met eerder gemaakte keuzes en ingevulde gegevens. Het 
veranderen of aanvullen van gegevens is niet mogelijk doordat het werkblad beveiligd 
is met een wachtwoord. Het overzicht van de baten kan uitgeprint worden door de 
knop ' Print' aan te klikken. Door de knop ' Overzicht baten' aan te klikken, kan er 
weer teruggekeerd worden naar het dialoogblad 'Overzicht baten '. 

Door nu de knop 'Terug naar overzicht keuze-/rekenmodel' aan te vinken keert men 
terug naar het dialoogvenster 'Overzicht keuze-/rekenmodel '. Door vervolgens de 
knop 'Overzicht afsluiten' aan te vinken zal het start scherm van de applicatie 
verschijnen. 
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6. Evaluatie van bet keuze-/rekenmodel 

6.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk is de evaluatie beschreven van het ontwikkelde keuze
/rekenmodel "Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten" . In paragraaf 6.2 
is beschreven hoe het keuze-/rekenmodel aan de gebruiker getoetst is. In paragraaf 6.3 
is vermeld hoe wij het model getoetst hebben aan de doelstelling. Daama is in 
paragraaf 6.4 beschreven dat de gegevens uit het keuze-/rekenmodel voor iedere 
gebruiker veranderbaar zijn. Hiema is in paragraaf 6.5 aanbevelingen omschreven 
voor eventuele verdere ontwikkeling van het keuze-/rekenmodel, waama tenslotte een 
nabeschouwing beschreven is van het afstudeerproject. 

6.2 Toetsing keuze-/rekenmodel door gebruikers 

Het keuze-/rekenmodel is getoetst door dhr. van Boxtel van de branchevereniging 
L.S.G.I. en door de heren Verhoeff en v/d Heijden van NAS Afbouw B.V. (lid van de 
L.S.G.I.). Hieronder zullen wij deze twee toetsingen in het kort toelichten. 

Toetsing L.S.G.I. 
Doordat dhr. van Boxtel vanafhet begin betrokken is geweest bij het afstudeerproject, 
hoefde het keuze-/rekenmodel geen introductie vooraf. Dhr. van Boxtel heeft het 
model getest, en gedurende deze test enkele op- en aanmerkingen gegeven. Deze op
en aanmerkingen waren: 

Aangezien er in de periode van +5°C tot 0°C doorgewerkt kan worden met de 
wintermortel, zal er voor het berekenen van de onwerkbare dagen van deze 
periode alleen rekening gehouden worden met een percentage improductiviteit 
welke veroorzaakt wordt door het werken in de winter. Voor het berekenen 
van de onwerkbare dagen in de periode onder de 0°C, zal in deze periode de 
gehele dag meetellen als een onwerkbare dag. 
Er zal duidelijk aangegeven moeten worden dat wanneer het 
gevelisolatiebedrijf een verletbestrijdend maatregel niet begroot, deze begroot 
wordt door de hoofdaannemer. 
De in te vullen verwachte buitentemperatuur bij het berekenen van het soort 
heater zal ergens vandaan gehaald moeten worden. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de gemiddelde klimatologische gegevens van 1960-1990. 
Deze zijn in bijlage 8 weergegeven. Voor de gewenste binnentemperatuur 
client een beveiliging ingebouwd te worden. Er kan alleen een temperatuur 
tussen de 8 en l 5°C ingevoerd worden. 
Er zal duidelijk aangegeven moeten worden dat het keuze-/rekenmodel het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen bij maar een bouwobject kan 
berekenen. Dit kan bij een 'algemene informatie' knop beschreven worden. 
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In het overzicht van de baten zal ook de meerprijs van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen moeten staan, om zo te kunnen zien ofhet 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen lonend is. 
De scbade vermindering van gevelisolatiesystemen bij bet gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen kan op 1 % aangehouden worden. 
De improductiviteit van de opzichter van de opdracbtgever bij onwerkbaar 
weer kan op 25% aangebouden worden. 

Deze op- en aanmerkingen zijn in het model verwerkt. 

Toetsing NAS Afbouw B.V. 
Alvorens bet model getest kon worden, moest er enige informatie vooraf worden 
gegeven over de totstandkoming van bet keuze-/rekenmodel. Na deze introductie, 
bebben wij samen met beide beren bet keuze-/rekenmodel doorlopen. 
Bij het doorlopen van het model kwamen de volgende op- en aanmerkingen aan bod: 

Om de totale kosten van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen te 
kunnen berekenen, zal het gevelisolatiebedrijf alle verletbestrijdende 
maatregelen moeten begroten. 
Een werkdag van een stukadoor is volgens de CAO 7 ,5 uur. Hiermee zal bij 
bet berekenen van de loonkostenbesparing rekening gehouden moeten worden. 
In bet begroot uurloon van de werknemers van het gevelisolatiebedrijf zitten 
de algemene kosten en renteverlies al inbegrepen. Deze hoeven niet apart 
gevraagd te worden. 
Als verdere ontwikkeling van bet keuze-/rekenmodel werd aangegeven <lat bet 
model op internet gezet kan worden, zodat iedereen gebruik kan maken van 
bet model. Dit zal bij alle bedrijven leiden tot de overweging om 
verletbestrijdende maatregelen toe te passen. 

Over het algemeen waren de beren zeer positief over bet keuze-/rekenmodel. De op
en aanmerkingen zijn in bet model verwerkt. Het model op internet zetten zal niet 
gebeuren, omdat <lit model alleen bedoeld is voor leden die aangesloten zijn bij de 
L.S.G.I. 

6.3 Toetsing doelstelling aan keuze-/rekenmodel 

De doelstelling van bet afstudeerproject luidt "Het ontwikkelen van een bulpmiddel 
ter stimulering van bet gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij 
gevelisolatieprojecten'' . Het betreft verletbestrijdende maatregelen die bescberming 
moeten geven tegen temperaturen onder de +5°C. Om deze doelstelling te toetsen 
bebben wij bet keuze-/rekenmodel getoetst aan de buidige problemen bij het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen, of te wel de probleemstellingen. 
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De eerste huidige probleemstelling is: "Wat zijn de kosten en baten van het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen welke op de Nederlandse markt aanwezig zijrl'. 
Deze probleemstelling is, zoals eerder vermeld, afkomstig van het probleem <lat 
gevelisolatiebedrijven weinig tot niets afweten van de kosten en baten bij het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen. De problemen die hier naar voren gekomen zijn, 
zijn op de volgende bladzijde weergegeven. Tevens is hierbij vermeld of er met deze 
problemen rekening gehouden is in het keuze-/rekenmodel. 

1. Gevelisolatiebedrijven verdiepen zich te weinig in de kosten van 
verletbestrijdende maatregelen. 

Dit probleem is opgelost doordat het keuze-/rekenmodel de kosten berekent van de 
technische verletbestrijdende maatregelen welke op de Nederlandse markt aanwezig 
zijn. De organisatorische maatregelen zijn ook in het model weergegeven, maar 
hiervan kan het model niet de kosten berekenen. De reden hiervan is dat de kosten 
voor het treffen van organisatorische verletbestrijdende maatregelen tijdgebonden 
zijn, en daarom moeilijk in geld uit te drukken. 

2. Vee! verschillende complexe projecten. 

Het keuze-/rekenmodel houdt rekening met projectafhankelijke gegevens. Ook met de 
vormgeving van het te realiseren bouwobject wordt rekening gehouden. Het model 
houdt geen rekening met eventuele optredende harde wind bij het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen. Het is de taak van de leverancier van 
verletbestrijdende maatregelen om deze aan te brengen en hierover goed advies te 
geven. 

3. Gevelisolatiebedrijven hebben weinig kennis over de opbrengsten van 
verletbestrijdende maatregelen. 

Om dezelfde reden als bij de kosten, kan het keuze-/rekenmodel de baten cq. 
opbrengsten van de technische verletbestrijdende maatregelen berekenen en niet van 
de organisatorische verletbestrijdende maatregelen. 

De tweede probleemstelling is: "Hoe kunnen arbeidsomstandigheden verbeterd 
worden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten?' 
Hierbij kwamen de onderstaande problemen naar voren. Tevens is vermeld of er met 
deze problemen rekening gehouden is in het keuze-/rekenmodel. 

4. Slechte vochtafvoer bij het gebruik van heaters in combinatie met afgedekte 
steigers. 

Slechte vochtafvoer is op te lossen door het gebruik van een indirect gestookte heater 
met een warmeluchtverdeelkop en/of een ventilator. Deze onderdelen zijn allen in het 
keuze-/rekenmodel op genomen. 
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5. Door veel openingen in de afgedekte steigers ontstaat er veel tocht. 

Het tocht probleem is op te lossen door ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen en 
de aanvoersluizen voor materiaal en arbeiders niet te groot worden. Kleine 
ventilatieopeningen creeren meestal geen tocht. Indien het afschermen van de steigers 
door de leveranciers ervan in een keer goed gebeurt, zullen er geen extra kosten 
optreden. Dit hebben wij daarom niet in het keuze-/rekenmodel meegenomen. 

De derde probleemstelling is "Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen de 
hoofdaannemer of opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen''. 
Deze probleemstelling is afkomstig van het probleem dat er weinig afspraken gemaakt 
warden tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of opdrachtgever. 
De redenen zijn hieronder weergeven evenals de vermelding of er met deze 
problemen rekening gehouden is in het keuze-/rekenmodel. 

6. Er bestaat bij aanbestedingen vaak onduidelijkheid over het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen, omdat er vaak geen afspraken over gemaakt 
warden. 

7. Er bestaat geen regelgeving over het gebruik van deze verletbestrijdende 
maatregelen 

8. In contracten wordt niets geregeld over het gebruik van deze 
verletbestrijdende maatregelen, 

9. Er vindt vaak geen overleg plaats over het gebruik van deze verletbestrijdende 
maatregelen 

Al deze afspraken zijn vermeld in de handleiding van het keuze-/rekenmodel om ook 
in de praktijk het gebruik van verletbestrijdende maatregelen goed te laten verlopen. 
De regelgeving van verletbestrijdende maatregelen is niet in het keuze-/rekenmodel 
meegenomen, omdat er nog geen regelgeving bestaat over het gebruik van deze 
maatregelen. 

De vierde probleemstelling is "Hoe kunnen onvoorziene kosten door het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen beperkt worderl' zijn in dit hoofdstuk weergegeven. 
Het probleem hierbij is dat bij gevelisolatieprojecten vaak geen rekening gehouden 
wordt met het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Hierdoor komen de 
gevelisolatiebedrijven bij temperaturen onder de 5°C voor onvoorziene kosten te 
staan, omdat men door moet werken. De oorzaken zijn op de volgende bladzijde 
weergegeven evenals de vermelding of er met deze problemen rekening gehouden is 
in het keuze-/rekenmodel. 
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JO. Er bestaat bij aanbestedingen vaak onduidelijkheid voor 
gevelisolatiebedrijven over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

11. Er bestaat vaak een slechte prijsverhouding van de verletbestrijdende 
maatregelen tussen het gevelisolatiebedrijf en andere partijen op de bouw. 

Om dezelfde reden als de vorige probleemstelling zijn de afspraken met betrekking tot 
de kosten van verletbestrijdende maatregelen meegenomen in de handleiding van het 
keuze-/rekenmodel. 

12. Opdrachtgevers houden vaak weinig rekening met de winterperiode bij het 
aanbrengen van gevelisolatieprojecten. 

Doordat het keuze-/rekenmodel ook de baten van de opdrachtgever berekent, zal het 
voor opdrachtgever ook stimuleren om verletbestrijdende maatregelen toe te passen, 
waardoor in de winterperiode doorgewerkt kan worden. 

De vijfde probleemstelling luidt: "Hoe kan de keuze van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen vereenvoudigd worden?'. Het probleem waaruit deze 
probleemstelling naar voren is gekomen, is dat de keuze van het wel of niet gebruiken 
van verletbestrijdende maatregelen moeilijk is. De reden zijn hieronder weergegeven 
evenals de vermelding of er met deze problemen rekening gehouden is in het keuze
/rekenmodel. 

13. Het productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 
onderbroken wordt door andere productieprocessen. De oorzaak hiervan is 
dat andere productieprocessen, zoals bijvoorbeeld het metselen, bij 
gevelisolatieprojecten geen voortgang hebben doordat zij geen gebruik maken 
van verletbestrijdende maatregelen. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen nauwelijks zal leiden tot het stagneren van andere productieprocessen. 
Wanneer van tevoren hierover duidelijke afspraken over gemaakt worden, zal dit 
zeker niet gebeuren. Deze afspraak is meegenomen in de handleiding van het keuze
/rekenmodel. 

14. Er geen gelijke droging ontstaat door het gebruik van weinig heaters. 

Wanneer er heaters toegepast worden, zal het gebruik van een warmeluchtverdeelkop 
en/of een ventilator zorgen voor een gelijke droging. Deze onderdelen zijn in het 
keuze-/rekenmodel meegenomen. 

62 



Evaluatie van het keuze-/rekenmodel 

15. Er wordt vaak onnodig geinvesteerd in het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen, doordat men weinig inzicht heeft in de kwakkelperiode. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er gemiddeld gezien in de maanden 
november tot en met maart de meeste dagen zijn waar de temperatuur onder de 5°C 
komt. Dit percentage onwerkbaar weer is in het keuze-/rekenmodel meegenomen om 
de onwerkbare dagen te kunnen berekenen. Om verletbestrijdende maatregelen toe te 
passen bestaat er natuurlijk ook een kans dat deze niet nodig zijn, omdat er geen 
onwerkbaar weer is. Deze kans zal men moeten accepteren om verletbestrijdende 
maatregelen te kunnen toepassen. In het keuze-/rekenmodel kan geen 
weersvoorspelling meegenomen worden. 

Om aan de doelstelling te voldoen, hebben we onderzocht hoe het hulpmiddel ter 
stimulering van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen eruit zal moeten zien. 
Hiermee zijn wij gekomen aan de laatste probleemstelling:" Hoe moet het hulpmiddel 
ter ondersteuning van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen eruitzien?' 
Hieruit is een programma van eisen naar voren gekomen waarmee wij het keuze
/rekenmodel hebben ontwikkeld. Deze eisen zijn dus allemaal meegenomen in het 
model. 

6.4 Onderhoud van het keuze.:../rekenmodel 

In het keuze-/rekenmodel staan tabellen vermeld waarin prijzen en waarden vermeld 
zijn van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. De prijzen hebben 
betrekking op de prijzen van materiaal en materieel voor het berekenen van zowel de 
kosten als baten van het toepassen van deze maatregelen. De waarden hebben 
betrekking op percentages waarmee gerekend wordt bij de baten van zowel het 
gevelisolatiebedrijf, de hoofdaannemer als de opdrachtgever. 
Ieder gevelisolatiebedrijf, hoofdaannemer en opdrachtgever werkt met verschillende 
prijzen en waarden. Om het keuze-/rekenmodel zoveel mogelijk up-to-date te houden 
en om ervoor te zorgen dat iedere gebruiker zijn eigen waarden kan invullen, zijn deze 
waarden en prijzen te wijzigen. Het wijzigen van deze gegevens vereist wel een 
wachtwoord. Dit wachtwoord is om te voorkomen dat ieder willekeurig bedrijfhet 
keuze-/rekenmodel gaat gebruiken. Tenslotte is het keuze-/rekenmodel bedoeld voor 
leden welke aangesloten zijn bij de L.S.G.I.. 
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6.5 Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van het keuze-/rekenmodel 

Aangezien de ontwikkeling van de verletbestrijdende maatregelen zich voortzet, 
kunnen deze maatregelen meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het 
keuze-/rekenmodel. Hierdoor zullen de verschillende soorten verletbestrijdende 
maatregelen uitgebreid kunnen worden. Tevens is in het keuze-/rekenmodel een 
percentage schade vermindering van gevelisolatiesystemen aangenomen door het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Dit percentage is niet onderzocht. Dit 
geldt ook voor het percentage improductiviteit van de opzichter van de opdrachtgever 
bij onwerkbaar weer, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van verletbestrijdende 
maatregelen. Ook zal het keuze-/rekenmodel zich verder kunnen ontwikkelen op het 
gebied van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ter bescherming tegen 
zonnestraling, neerslag en wind. Hierdoor zal het percentage onwerkbaar weer groter 
worden, waardoor er meer baten uit het model naar voren kunnen komen voor de 
betrokken partijen. Deze gegevens kunnen verder onderzocht worden voor verdere 
ontwikkeling van het keuze-/rekenmodel. Om het keuze-/rekenmodel voor het 
bedrijfsleven interessant te maken, zal het model in een commercieler jasje gestoken 
moeten worden. 

6. 6 Nabeschouwing 

Het traject van het afstudeerproject heeft een jaar geduurd, om tot het eindresultaat 
van de Excel applicatie 'Keuze-/rekenmodel Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten' te komen. Het gehele traject bestond uit drie 
achtereenvolgende trajecten. Het eerste traject was het orienteren en analyseren van 
de problemen omtrent het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij 
gevelisolatieprojecten. Het tweede traject was het onderzoekstraject om deze 
problemen te verbeteren en als laatste traject hebben we het keuze-/rekenmodel 
ontwikkeld dat het eindresultaat is van ons afstuderen. Vooral dit laatste traject heeft 
ons veel moeite gekost, omdat wij ons hier op een nieuw gebied bevonden. Elk traject 
hebben we afgesloten met een rapport, waarin alle bevindingen en oplossingen 
beschreven zijn. 
Uiteindelijk hebben we een eindresultaat achtergelaten, welke door de L.S.G.I. 
gebruikt gaat worden om zo het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij 
gevelisolatieprojecten te stimuleren. 
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gevelisolatieprojecten 

SUPPLEMENT ARY DISK 
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Het berekenen van kosten en baten van de te kiezen verletbestrijdende 
maatregelen ter bescherming van negatieve temperatuursinvloeden onder 

de +5°C 
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studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, becijferingen, e.d., 
kunnen verdergaand onderzoek vereisen alvorens ze voor extern gebruik geschikt 
zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder 
toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 

Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
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Voorwoord 

Voorwoord 

In deze handleiding "Keuze-/rekenmodel Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecteri' wordt voor de gebruiker tekst en uitleg gegeven van het Excel 
programma "Keuze-/rekemodel Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieproj ecteri' 

Dit keuze-/rekenmodel is bedoeld voor leden van de Landelijke Specialisten Gevel
Isolatie (L.S.G.I) en berekent de kosten en baten van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. Het betreft 
verletbestrijdende maatregelen welke bescherming geven tegen 
temperatuursinvloeden onder de +5°C. Aan de hand van <lit model kan men zien of 
het gebruik van deze maatregelen lonend is. Het doel van <lit keuze-/rekenmodel is om 
het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te stimuleren. 

Deze handleiding en het keuze-/rekenmodel "Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatie projecteri' is tot stand gekomen aan de hand van een studie naar 
"Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecteri' aan de Technische 
Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting 
Uitvoeringstechnieken in samenwerking met de L.S.G.I. 

Bij deze studie zijn wij er vanuit gegaan <lat in de toekomst het Risicofonds van de 
S.F.B. komt te vervallen. Het Risicofonds houdt in <lat de arbeidskosten van de 
werkzaamheden onder de 0°C gedeclareerd kunnen worden, indien er niet 
doorgewerkt kan worden vanwege de optredende weersomstandigheden. 

Voor meer informatie omtrent deze studie verwijzen wij U naar het afstudeerrapport 
"Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten" van Stefan Gilissen en Silvia 
de Graaf. 

Eindhoven,juni2000 
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1. Inleiding 

Het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem is een weerkritische activiteit. 
Dit wil zeggen dat deze activiteit niet uitgevoerd kan worden indien de temperatuur 
onder de +5°C komt. Om het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem toch mogelijk 
te maken bij deze temperaturen, zal er weersonafhankelijk gewerkt moeten worden. 
Dit kan gebeuren indien er gebruik gemaakt wordt van verletbestrijdende 
maatregelen. Verletbestrijdende maatregelen zijn maatregelen die bescherming geven 
tegen de nadelige invloeden van verschillende weerscomponenten, waardoor de 
productie op de bouwplaats niet stagneert. 

Het keuze-/rekenmodel "Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten' is 
bedoeld om bij gevelisolatieprojecten het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 
te stimuleren, om zo onafhankelijk van het weer te kunnen doorwerken. 

In het tweede hoofdstuk wordt het keuze-/rekenmodel gedefinieerd en wordt 
beschreven aan welke eisen de gebruiker moet voldoen. Vervolgens wordt In het 
derde hoofdstuk tekst en uitleg gegeven hoe de Excel applicatie "keuze-/rekenmodel 
Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten' werkt. Tenslotte wordt in 
hoofdstuk 4 vermeld hoe de gebruiker met dit keuze-/rekenmodel in de praktijk dient 
te om te gaan. 
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2. Het keuze-/rekenmodel in bet algemeen 

2.1 De beschrijving van het keuze-/rekenmodel 

Het keuze-/rekenmodel "Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecteri' 
rekent globaal de kosten en baten uit van het toepassen van de gekozen 
verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten. 
Nadat men het keuze-/rekenmodel gestart heeft wordt gevraagd ofU 
verletbestrijdende maatregelen wilt toepassen, om zo het risico met betrekking tot 
onwerkbaar weer weg te nemen. In de maanden november tot en met maart zijn veel 
dagen te vinden waar de temperatuur onder de +5°C komt. In dat geval kan men geen 
gevelisolatiesystemen meer aanbrengen, omdat de mortels onder deze temperatuur 
niet meer aangebracht kunnen worden. Het gebruik van een wintermortel zal het 
probleem kunnen oplossen tot 0°C, maar onder deze temperatuur zijn deze ook niet 
meer verwerkbaar. Om toch in deze wintermaanden door te kunnen werken, zal men 
andere verletbestrijdende maatregelen moeten toepassen om stagnatie van het 
gevelisolatieproject te voorkomen. 
Hiema wordt gevraagd of de opleveringsdatum van belang is. Deze maakt 
onderscheidt tussen de keuze van technische en organisatorische verletbestrijdende 
maatregelen. Technische verletbestrijdende maatregelen zijn steigers met wand- en 
dakafscherming voorzien van heaters. Organisatorische verletbestrijdende 
maatregelen zijn het verschuiven in planning en het werken volgens de prognose 
schaal. Van organisatorische maatregelen zijn geen kosten en baten van bekend, 
waardoor het keuze-/rekenmodel deze niet berekent. 
Nadat de keuzen gemaakt zijn zullen er projectgegevens ingevoerd moeten worden, 
zodat de kosten en baten van het gebruik van de technische verletbestrijdende 
maatregelen berekend worden. Aan de hand van deze kosten en baten kan gezien 
worden ofhet gebruik van de gekozen verletbestrijdende maatregelen lonend is. Deze 
kosten en baten worden in verschillende uitvoerbladen weergegeven, welke uitgeprint 
kunnen worden. De baten zijn op het uitvoerblad gerangschikt op gevelisolatiebedrijf, 
hoofdaannemer en opdrachtgever, zodat verschillende partijen op de bouw kunnen 
zien wat hun voordeel hierbij is. 
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2.2 Eisen met betrekking tot het gebruik van het keuze-/rekenmodel 

De gebruiker van het keuze-/rekenmodel zal voomamelijk de werkvoorbereider cq. 
calculator zijn van het gevelisolatiebedrijf eventueel in samenwerking met de 
hoofdaannemer en opdrachtgever. 
Voordat met het keuze-/rekenmodel begonnen kan worden, moet de gebruiker 
beschikking hebben over: 

Computer met een minimale besturingssysteem Windows '95 
Microsoft office '97 pakket (ofhoger) Nederlandse versie 

Benodigde gegevens van het gevelisolatiebedrijf: 
Bestekboek en bestektekeningen van het te realiseren gevelisolatieproject. 
Hierop moeten afmetingen van het te bouwen object zichtbaar zijn. Het 
gevelisolatieproject mag maximaal bestaan uit een bouwobject. 
Een planning. 
Hierop moet de tijdsduur van het gevelisolatieproject te vinden zijn in werkbare 
dagen. Het gaat om die werkbare dagen die vallen in de maanden november tot en 
met maart 
De begroting van het te realiseren gevelisolatieproject, waarop vermeld staat: 
- uurloonkosten 
- gemiddeld aantal werknemers op het te realiseren gevelisolatieproject 
- de bouwplaatskosten 

Benodigde gegevens van de hoofdaannemer: 
De begroting van het totaal te realiseren bouwproject, waarop vermeld staat: 
- de bouwplaatskosten 
- de gecalculeerde kosten ( de som van de kosten van arbeid, materiaal en 

materieel) 
- percentage algemene kosten 
- percentage CAR-verzekering 
- renteverlies 
Een planning, waarop de bouwtijd vermeld staat van het gehele project in 
werkbare dagen. 

Benodigde gegevens van de opdrachtgever: 
Projectgegevens, waarin vermeld staat: 
- renteverlies van het gei'nvesteerd vermogen 
- toezichtkosten 
- huurprijs bouwobject per maand 
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3. Werken met bet keuze-/rekenmodel 

3.1 Installeren keuze-/rekenmodel "Weersonajhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten". 

De applicatie keuze-/rekenmodel "Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten" staat op de diskette met de gelijknamige naam. De applicatie 
kan vanaf de diskette gedraaid worden. Om sneller met het programma te kunnen 
werken is het echter aan te raden om het programma eerst naar de C-schijf van uw 
computer te kopieren. 
Het bestand kan het beste op een vaste plaats op de harde schijf geplaatst worden, 
zodat het bestand achteraf altijd gemakkelijk terug te vinden is. Hiertoe zal er eerst 
een nieuwe map aangemaakt moeten worden, waama het bestand vanaf de diskette 
naar de nieuwe map kan worden gekopieerd. Het kopieren van het bestand naar de C
schijf kan als volgt te werk gaan: 

1) Kies in het menu Start het item Programs (Programma's) 
2) Kies vervolgens het programma Window Explorer (Windows Verkenner) 
3) Selecteer vervolgens de C-schijf 
3) Kies in de menubalk het item File (Bestand) 
4) Kies vervolgens New (Nieuw) en dan Folder (Map) 

5) Verander de naam van New Folder (Nieuwe map) in: "keuze- en rekenmodef' 
6) Plaats vervolgens de diskette met de naam keuze-/rekenmodel 

"Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecteri' in diskettestation A. 
7) Selecteer '3½ Floppy (A)' (diskettestation A) 

Op het floppy staat slecht een bestand. Dit bestand selecteert U, en sleept dit 
vervolgens naar de nieuw aangemaakte map (keuze- en rekenmodel) op de C
schijf. 
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3.2 Openen Keuze-/rekenmodel 

Het document Keuze-/rekenmodel kan als volgt worden geopend: 
1) Kies in het menu Start het item Programs (Programma) 
2) Kies vervolgens Window Explorer (Windows Verkenner) 
3) Selecteer de C-schijf 
4) Selecteer de map "Keuze- en rekenmode!' 
5) Klik vervolgens tweemaal met de linker muisknop op het bestand 

'keuze- en rekenmodel ' . 

Automatisch zal nu het programma Microsoft Excel worden opgestart. 
Het volgende scherm zal er vervolgens verschijnen: 

Als u zeker weet dat de bron van deze w ap . 
betrouwbaar is, klil<l: u op Macro's activeren. Als u het niet 

weet en wilt voorkomen dat macro's worden 
oerd, l<lil<.t u op Macro's uitschakelen. ' 

Kies de optie "Macro's activeren" , en het bestand zal geopend worden. 

3.2.1. Start keuze-/rekenmodel 

Op het moment <lat de applicatie wordt geopend, verschijnt er een werkblad met 
daarop de volgende buttons: 
1. 'Start Keuze-/Rekenmodel '. 

Hiermee begint men met het uitvoeren van het keuze-/rekenproces. 
2. 'Overzicht projectgegevens '. 

Hiermee opent men het overzicht van de projectgegevens. 
3. 'Algemene informatie'. 

Hiermee opent men een informatiescherm waarin wordt vermeld waar het 
programma voor toegepast kan worden .. 

Als U op de knop "start keuze-/rekenmodel Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecteri' drukt, zal het dialoogblad 'Overzicht Keuze-/rekenmodel' 
verschijnen. 
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3.2.2. Invoeren projectgegevens 

Zie paragraaf3 .2.2. 

Zie paragraaf3.2.3. 

Zie paragraaf3.2.4. 

Zie paragraaf3.2.5. 

Klik op' projectgegevens', en vul het scherm dat verschijnt in. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van het bestekboek of een projectbeschrijving. 
Als de gegevens zijn ingevuld, kan het scherm worden afgesloten door op 'OK' te 
drukken. Het scherm 'Overzicht keuze-/rekenmodel' zal weer verschijnen. 

U dient hier uw eigen 
naam in te vullen 

Gegevens af te lezen uit 
bestekboek of 
projectbeschrijving 
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3.2.3. Keuze van het toepassen van verletbestrijdende maatregelen. 

Druk nu op' Keuze verletbestrijdende maatregelen', en het scherm keuze 
verletbestri jdende maatregelen verschijnt. 

Omschrijving wanneer 
het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen 
een risico vormt. 

A: Door op deze knop te drukken verschijnt er een grafiek waarin per maand 
wordt aangegeven hoe groot de kans per dag is op ongunstige temperaturen 
voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Door de knop naast de grafiek 
aan te klikken, kan teruggekeerd worden naar bovenstaand scherm. 

B: Indien er' JA' wordt aangevinkt dan gaat U door naar een volgende 
keuzescherm (zie volgende pagina). 
Indien er 'NEE' wordt aangevinkt dan verschijnt er een scherm met de 
mededeling dat dit het einde is van het programma. Door op de 'OK' knop te 
drukken keert U terug naar het beginscherm. 

Als U bij "B' gekozen heeft voor de keuzemogelijkheid' NEE', dan kunt U nu 
doorgaan naar paragraaf 3.3 

8 



Handleiding 

Keuze van verletbestrijdende maatregelen. 

Bij dit scherm zal er een keuze gemaakt moeten worden of de datum van oplevering 
belangrijk is. 

Hiermee wordt voor technische 
verletbestrijdende maatregelen 
gekozen. 

Hiermee wordt voor 
organisatorische 
verletbestrijdende maatregelen 
gekozen 

Indien "JA'' wordt aangevinkt, verschijnt er een scherm dat U gekozen heeft voor 
technische verletbestrijdende maatregelen. Door op de knop 'OK' te drukken 
verschijnt er een scherm met daarop een overzicht van de toe te passen technische 
verletbestrijdende maatregelen (zie scherm 'overzicht technische verletbestrijdende 
maatregelen). 

Indien "NEE' wordt aangevinkt, verschijnt er een scherm dat U gekozen heeft voor 
organisatorische verletbestrijdende maatregelen. Hiembij moet ingevuld worden of er 
door wil gegaan worden met het programma (zie onderstaand scherm). 

Hiermee komt U bij een scherm waarmee 
een keuze wordt gemaakt voor een 
organisatorische verletbestrijdende 
maatregel. 

U keert terug naar het beginscherm van het 
programma. 
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Overzicht technische verletbestrijdende maatregelen 

Deze dienen allemaal doorlopen te worden, 
om tot een keuze van technisch 
verletbestrijdende maatregelen te komen. 

verletbestrijdende maatregelen " 

Bovenstaand scherm, is het scherm met het overzicht van de toe te passen technische 
verletbestrijdende maatregelen. De eerste zes maatregelen welke op dit scherm zijn 
vermeld, moeten allemaal doorlopen worden om zodoende aan te geven of er wel of 
geen gebruik van gemaakt zal worden. Door de vragen van de eerste drie maatregelen 
te beantwoorden met' ja' of 'nee', komt U tot een bepaalde keuze en kan door op de 
'OK' knop te drukken teruggekeerd worden naar het overzichtsscherm. Bij maatregel 
vijf en zes moet er een keuze gemaakt worden, en vervolgens op de 'OK' knop 
gedrukt worden. 

Bij de keuze van de 'HEATERS' zullen er naast de schermpjes welke met 'ja' en 
'nee' beantwoordt moeten worden, ook schermpjes verschijnen waarop enkele 
gegevens ingevoerd moeten worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de 
gegevens in bijlage 1 en van de bestektekeningen. Na invulling van de gevraagde 
gegevens drukt U op de' OK' knop. Na invulling van alle schermpjes, zal uiteindelijk 
het overzichtsscherm van de technische verletbestrijdende maatregelen weer 
verschijnen. 

Keuze heater El 

Wat is de te verwachten buitentemperatuur? 
(in gr aden Celsius) 

Wat is de gewenste binnentemper atuur? 
(in gr aden Celsius) " , ,r ~' 

;· · 0''\-. :ATi', :{i ;_;)? 
Ki waarde behorende bij gekozen wan9afscherming:, 

worden welke van belang zijn voor het bepalen van de keuze 
van de heater. 

Deze gegevens zijn te 
vinden in bijlage 1 van 
deze handleiding 

Hier kan men een 
temperatuur tussen de 8 en 
15 graden Celcius invullen 
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Invoeren p roj ectgegevens 

Het laatste onderwerp op het overzichtsscherm van de technische verletbestrijdende 
rnaatregelen is het invoeren van de projectgegevens. 
Hierbij rnoeten de volgende gegevens ingevuld warden: 

periode waarin het werk wordt uitgevoerd 
projectduur uitgedrukt in werkbare dagen 
proj ectafrnetingen 

Gegevens af te lezen 
uit planning 

D 2e week November 

D 3e week November 

D 4e week November 

aarin aangegeven maet war 
maet warden uitgevaerd. 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

et wer 

Door op de knop 'Percentages onwerkbaar weer aanpassen' te drukken, verschijnt er 
een werkblad waarop de percentages onwerkbaar weer per rnaand aangepast kunnen 
warden. Door op de knop 'Terug naar invoer projectgegevens' te drukken verschijnt 
het bovenstaande scherm weer. 

Gegevens af te 
lezen uit de 
bestektekeningen 

Aanvinken soort 
hoeken van de 
gevel 

" rvlakte 
er m2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Gegevens af te 
lezen uit de 
bestektekeningen 

Gedeelte van tabel waarin praj ectafmetingen dienen warden ingevuld. 

Indien alle gegevens ingevoerd zijn, kunt U de knop 'Terug naar overzicht keuze
/rekenrnodel' aanklikken. Het scherm ' Overzicht keuze-/rekenrnodel' verschijnt weer. 
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3.2.4 Overzicht kosten verletbestrijdende maatregelen 

Als op het scherm "Overzicht keuze-/rekenmodel" de optie overzicht kosten wordt 
aangevinkt, verschijnt onderstaand scherm. 

Ove,zichl koslen £i 

r \Llitvoerblad kosten i 

Indien de keuzemogelijkheid 'Uitvoerblad kosten' wordt aangevinkt, verschijnt er 
een werkblad waarop de kosten van de gekozen technische verletbestrijdende 
maatregelen zijn weergegeven. Dit werkblad is door middel van de knop 'print' af te 
drukken. Door op de knop 'overzicht kosten' te drukken verschijnt het scherm 
'Overzicht kosten' weer. 

Indien de keuzemogelijkheid 'Prijslijst materieel en materiaal' wordt aangevinkt, 
verschijnt er een overzicht van de in het programma opgenomen prijzen. 
Om deze gegevens te kunnen wijzigen, moet U in het bezit zijn van een wachtwoord. 
Door de knop 'Terug naar kostenoverzicht' aan te klikken, komt U weer in 
desbetreffend scherm terecht. 

Als U beide keuzemogelijkheden bekeken heeft, komt U door op de enige knop te 
drukken die dit scherm weergeeft, terug bij het scherm scherm 'Overzicht keuze
/rekenmodel '. 
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3.2.5 Overzicht baten verletbestrijdende maatregelen 

Als op het scherm "Overzicht keuze-/rekenmodel" re optie overzicht baten wordt 
aangevinkt, verschijnt onderstaand scherm. 

r \Invoergegevens bat en ! 

r Uitvoer baten 

Indien de keuzemogelijkheid ' Invoergegevens baten' wordt aangevinkt, verschijnt er 
een scherm waarop drie partijen vermeld staan. Bij elk van deze partijen zullen 
bepaalde gegevens, met betrekking tot het berekenen van de baten, ingevoerd moeten 
worden. 

1% 

OK 

van een sc erm waarop gegevens lngevu 
moeten warden voor het berekenen van de baten 

In dit kader staat vermeld 
waar de gevens vandaan 
gehaald kunnen worden 

Deze gegevens 
zullen ingevoerd 
moeten worden. 
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Indien de keuzemogelijkheid 'Uitvoerblad baten' wordt aangevinkt, verschijnt er een 
werkblad waarop de baten van de gekozen technische verletbestrijdende maatregelen 
zijn weergegeven. Dit werkblad is door middel van de button 'print' af te drukken. 

Indien het werkblad geprint is kunt u door de button 'Terug naar het begin' aan te 
klikken, terug keren naar het beginblad. 

3.3 Afsluiten Keuze-/rekenmodel 

Als alle keuzes gemaakt, en alle gegevens ingevuld zijn, kan het bestand opgeslagen 
worden. Dit gaat als volgt te werk: 

⇒ Kies in Excel het menu 'Bestand' 
⇒ Klik vervolgens het item 'Opslaan als' aan 
⇒ Er verschijnt een scherm (zie onderstaand figuur) waarin als eerste gekeken moet 

worden of er bij 'opslaan in' de map Keuze- en rekenmodel is geslecteerd. Indien 
dit niet het geval is dient deze geselecteerd te worden. 

⇒ Vervolgens vult U als bestandsnaam het werknummer in. 
⇒ Door op 'opslaan' te drukken, wordt het bestand opgeslagen. 
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4. Het keuze-/rekenmodel in de praktijk 

Om het toepassen van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten 
mogelijk te maken, zal het gevelisolatiebedrijf zowel de hoofdaannemer als de 
opdrachtgever moeten overtuigen van de voordelen van het gebruik van deze 
maatregelen. Doordat het keuze-/rekenmodel niet alleen de baten berekend van het 
gevelisolatiebedrijf, maar ook van de hoofdaannemer en de opdrachtgever, kan het 
gevelisolatiebedrijfhiermee zowel de hoofdaannemer als de opdrachtgever 
overtuigen. Deze overtuiging betreft het feit dat verletbestrijdende maatregelen niet 
alleen kosten met zich mee brengt, maar zeker ook baten. 

Indien gekozen is om technische verletbestrijdende maatregelen toe te passen (ook 
wel verletbestrijdende middelen genoemd), zal het gevelisolatiebedrijfbij 
gevelisolatieprojecten hierover duidelijke afspraken moeten maken met de 
hoofdaannemer of opdrachtgever. 
Deze afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de aanbestedingsfase van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen. De afspraken die gemaakt zullen worden zijn 
hieronder weergegeven. 

• 

• 

• 

• 

Afspraken over het type verletbestrijdend middel 
Bij het keuze-/ rekenmodel 'Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten' zijn bepaalde type verletbestrijdende middelen naar 
voren gekomen. Buiten deze keuze kan met de hoofdaannemer en/of 
opdrachtgever afspraken gemaakt worden over een eventueel ander type cq. 
merk verletbestrijdende middel welke gebruikt gaat worden. Hierbij zal men 
rekening moeten houden met eventuele andere kosten en baten. 

Afspraken over het leveren van het verletbestrijdende middelen 
Indien er nog geen duidelijkheid bestaat over het leveren van de verschillende 
gekozen verletbestrijdende middelen, zullen er afspraken gemaakt moeten 
worden over wie welke verletbestrijdende middelen regelt en levert. Ook dient 
hierbij afgesproken te worden wanneer de verletbestrijdende middelen inzet 
gaan worden. 

Afspraken over de organisatie bij het gebruik van verletbestrijdende middelen 
Om stagnatie door werkzaamheden van andere partijen op de bouw te 
voorkomen, dienen hierover goede afspraken gemaakt te worden. 

Afspraken over de kosten bij het gebruik van verletbestrijdende middelen 
Om onvoorzien kosten met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende 
middelen te voorkomen, zullen over de kosten van verletbestrijdende middelen 
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. De kosten kunnen door deze 
afspraken verdeeld worden over meerdere partijen. Deze verdeling is 
afhankelijk van de partijen op de bouw welke de meeste baten hebben bij het 
gebruik van deze verletbestrijdende middelen. In de meeste gevallen is 
dit de hoofdaannemer en/of opdrachtgever. 
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Handleiding 

• Afspraken van het overleggen tijdens de uitvoering 
Orn het gebruik van verletbestrijdende rniddelen goed te laten verlopen, zullen 
er afspraken gernaakt rnoeten worden van het overleggen over het gebruik van 
verletbestrijdend rniddelen tijdens de uitvoering van het gevelisolatieproject. 
Het aantal rnaal overleg is afhankelijk van de grootte van het 
gevelisolatieproject. Bij een klein project kan volstaan worden met een rnaal te 
overleggen. Bij grotere projecten zal dit rneerdere rnalen rnoeten gebeuren. 

Indien gekozen is om technische verletbestrijdende rnaatregelen toe te passen, dient 
het gevelisolatiebedrijf de gernaakte afspraken over het gebruik van deze 
verletbestrijdende rnaatregelen op te nernen in het contract. 

Indien gekozen is voor het gebruik van organisatorische verletbestrijdende 
rnaatregelen of het niet toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen, dient het 
gevelisolatiebedrijf dit ook in het contract op te nernen. Hierbij rnoet ook gedacht 
worden aan eventuele afspraken over het stoppen met werken tijdens de onwerkbare 
dagen om rnisverstanden en onnodige kosten tijdens de uitvoering te voorkornen. 
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STATIONSKAARTJ E EN BIJZONDERHEDE N VAN DE STATIONS 

NR 

235 
270 
280 

210 
240 
260 
265 
275 
290 

310 
344 
350 
370 
375 
380 

NOTATIE : 

• Hoofdstation 
0 

,;' . .-···,, 
Leeuwarden '.. / . ~·-...... 

··-,,·:._ Eel de ···•, .. 

• Valkenburg 

.. , . 
.rsch1phor ·,: -·-
_ ... · .. .. ··, -. .. ' .. -'soe~'terberg . . ,.: , . 

.. ,/ De Silt ... \..,__ Deel:n 

• 
Eindho.~::~----·::, 

Toestand op 1 januari 1991 

NAAM NOORD DOST H (m) 

De Kooy 52°55 ' 4°47 ' 0 
Leeuwarden 53 °13' 5°46 ' 0 
Eelde 53 °08' 6°35' + 4 

.. 
Valkenburg ZH 52 ° 11 ' 4°25 ' 0 
Schiphol 52°18' 4°46' - 4 
De Bi lt 52°06 ' 5°11' + 2 
Soesterberg 52°08' 5°16 ' + 12 
Deelen 52°04' 5°33' + 50 
Twenthe 52°17 ' 6°54' + 34 

Vlis singen 51°27 ' 3"36' + 8 
Rotterdam 51°57 ' 4°27' - 5 
Gilze-Ri jen 51°34' 4°56 ' + 11 
Eindhoven 51°27' 5°25 ' + 20 
Vo 1 ke 1 51°39 ' 5°42 ' + 20 
Beek L 50 °55' 5°46' +114 

H de hoogte van het waarnemi ngs t errein t.o .v, NAP. 
Hz de hoogte van de barometer t .o.v. NAP. 
hs de hoogt e van de wincrneter boven de grond. 
NR st ationsnunrner . 
NOORD geografi sche breedte. 
OOST geografische lengte . 

• 
Twenthe 

L. 

+ 
+ 
+ 

+ 

Hz (m) 

4.0 
10.9 
4. 9 

0. 9 
+ 33 .8 
+ 18 . 5 
+ 24 .6 
+ 51. 5 
+ 56 .4 

+ 12.8 
+ 17.6 
+ 12 . 2 
+ 22.2 
+ 32.4 
+115 . 7 
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EMIDDELDE-TEMPERATUUR (•CJ TIJDVAK 1961-1990 

ND-, SEIZOEN- EN JAARNORMAAL 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR ** 

2,7 2,6 4,6 7,3 11,3 14,2 16,2 16,6 14, 6 11,3 7, 1 4,2 3, 1 7,7 15,7 11, 0 9,4 30 
1.8 2,0 4,3 7,2 11, 4 14,4 16,0 16,1 13 ,8 10,4 6,0 3, 1 2,3 7,6 15,5 10,0 8,9 30 
1,3 1,6 4,1 7,2 11, 6 14,6 15,9 16,0 13 ,4 9,8 5,4 2,5 1,8 7,6 15,5 9, 5 8,6 30 

10 VALKENBURG 2 ,7 2,8 5,0 7 ,7 11,6 14,5 16,4 16 ,6 14, 3 11,0 6,7 4,0 3,2 8, 1 15,8 10,7 9,4 30 
40 SCHIPHOL 2,4 2 ,7 5,0 8, 0 12, 1 15,0 16,6 16,7 14,3 10,8 6,3 3,6 2,9 8,4 16,1 10,5 9,5 30 
60 OE SILT 2,2 2,5 5,0 8,0 12,3 15,2 16,8 16 ,7 14 ,0 10,5 5,9 3,2 2,6 8,4 16,2 10,2 9,4 30 
65 SOESTERBERG 2. l 2,4 4,8 7,9 12,3 15 , 1 16,7 16,6 13,9 10 ,4 5,8 3,1 2,5 8,3 16,1 10,0 9,3 30 
75 OEELEN 1.6 2,1 4,6 7,8 12,2 15,1 16,6 16,6 13 ,8 10,2 5,4 2,7 2, 1 8,2 16 ,1 9,8 9,1 30 
90 T'./ENTHE 1, 5 1, 9 4,6 7,8 12,2 15,0 16,4 16,3 13 ,6 10,0 5,4 2,5 2,0 8,2 15,9 9 ,7 8,9 30 

10 VL!SSINGEN 3,2 3,3 5,3 8, 0 12,0 14 ,9 16 ,9 17,3 15 ,3 12,0 7,4 4,6 3 ,7 8,4 16,4 11,5 10, 0 30 
44 ROTTERDAM 2,8 3,0 5,3 8, 0 12,2 15,1 16,8 16,8 14, 5 11, 1 6,6 3,9 3,2 8,5 16,2 10, 7 9,7 30 
so GILZE-RIJEN 2,3 2,6 5, 1 8,2 12,5 15,4 17, 0 16,9 14,2 10,5 6,0 3,3 2,8 8,6 16,4 10, 2 9,5 30 
70 E INOHOVEN 2,3 2,8 5,3 8,4 12 ,7 15,6 17,1 17,0 14,2 10, 7 5,9 3,3 2 ,8 8, 8 16,5 10,3 9,6 30 
7 5 VOLKEL 2,0 2,5 5,0 8,2 12,5 15,4 16,9 16,8 14, 0 10,3 5,7 3,0 2,5 8,6 16,4 10,0 9,4 30 
80 BEEK 2,0 2,5 5,2 8,2 12,5 15,5 17,2 17,0 14,2 10,5 5,8 3,0 2,5 8,6 16,5 10,2 9,5 30 

ANOGEM 5 STAT 2,3 2,5 4,8 7. 7 11,9 14,9 16,6 16 ,7 14,3 10,8 6,3 3,5 2,8 8,1 16, l 10, 5 9,4 
ANOGEM ALLE STAT 2,2 2,5 4,9 7,9 12,l 15,0 16,6 16 ,7 14,l 10,6 6, 1 3,3 2,7 8,3 16, 1 10,3 9,3 

OOGSTE MAAN D-, SEIZOEN - EN JAARGEMIDDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

35 OE KOOY 6,5 7,3 8,0 9,7 13,1 16,4 18,1 18,7 16,4 13,3 8,9 7,3 6, 1 9 ,7 17,3 12,5 10,8 
70 LEEU'.IARDEN 6, 1 6,7 7,4 9,4 13,6 16,7 18,0 19,5 16,l 12, 0 8, 0 6,8 5,6 9,2 17,3 11, 2 10,1 
80 EELDE 5,9 6,9 7,5 9,4 13,8 16,9 18,4 19,3 16,0 11, 6 7,6 6,5 5,2 9,4 17,2 11,0 10,0 

10 VALKENBURG 6,9 7,5 8,3 10 ,2 13,7 17,0 18 ,9 19, 0 16 ,3 13 ,0 8,7 7,8 6,3 10, l 17,8 11,9 10,9 
40 SCHIPHOL 6,8 7,6 8,4 10,6 14,3 17 ,7 19, 0 20,0 16,5 12,6 8,6 7, 7 6,0 10,3 18,2 11,5 10,9 
60 OE BILT 6,2 7,6 8,5 10,7 14,6 18,0 20,l 19,9 16,4 13 ,0 8,5 7 ,3 5,8 10,4 18,4 11,7 10,9 
65 SOESTERBERG 6,4 7,5 8,1 10,5 14,4 17,9 19,9 20,2 16,6 12,6 8,3 7,3 5,7 10,2 18,2 11 ,6 10,7 
75 DEELEN 6, 1 7,1 7,9 10,6 14,6 18,0 20,4 20,0 16,9 12,8 8, 1 6,8 5,4 10,0 18,5 11, 7 10,4 
90 TIIENTHE 6,2 7,3 8,1 10,4 14,4 17,3 19,1 19,5 17,2 12,2 8,1 6,6 5,3 10,2 17,7 11,6 10,4 

10 VLISSINGEN 6,9 7,9 8 ,7 10,7 14,3 17, 7 19,7 19,6 17,2 14,3 9,9 7,8 6,6 10,7 18 ,7 12 ,6 11 , 5 
44 ROTTERDAM 7,2 8, 1 8 ,7 10,8 14,3 17, 5 19,5 19,5 16,8 13, 6 9,2 8,0 6,4 10,3 17,9 12,1 11, 1 
50 GILZE -RIJEN 6,6 7,8 8,6 11, 1 14,9 18 ,5 20,7 19,6 17 ,2 12,6 8,4 7,4 6, 1 10,3 18,8 11,8 10 ,9 
70 EI NDHOVEN 6,5 7,6 8,8 11,3 15, 1 18,9 20,9 19,8 17,4 12,5 8,6 7,2 5,8 10,5 19, 1 11.9 10,9 
75 VOLKEL 6,6 7,4 8,7 11,l 15,0 18,8 20,7 20,1 17,2 12,3 8,4 7,3 5 ,7 10,4 19, 1 12,1 10,8 
80 BEEK 6,4 7,6 8,8 11,3 15,0 18,8 20,4 19,5 17 ,7 12 , 6 8,9 6,7 5,6 10,4 18,9 11, 8 10,9 

AAGSTE MAAND-, SEIZOEN- EN JAARGEMIDDEL DE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

35 DE KOOY -4 ,0 -3,5 1,4 5,5 9,2 12,6 14,4 15, 0 12,3 8,3 3,6 0, l -2,1 6,2 14,3 9,6 7 ,9 
70 LEEU\JARDEN -6,1 -4,7 0,8 5,4 9,0 12,9 14,0 14, 6 11 , 1 7,2 2,2 -1, 6 -3,9 5,9 13,9 8,4 7 ,2 
80 EELDE -6,1 -5,3 0,5 5,3 9, 1 12,8 13,9 14,3 11 , 0 6,6 1, 3 -2,4 -4,4 6,0 13,8 7,7 7,1 

10 VALKENBURG -4 ,7 -3 , 7 2, 1 5,8 9,6 13,0 14,5 15,3 11, 9 8,0 2,8 -0,7 -3, 0 6,3 14,4 8,4 7,5 
40 SCH!PHOL -5,0 -3,7 2,0 5,9 9,8 13,2 14,7 15 ,3 11,6 7,9 3, 1 -1, 2 -3 ,0 6,5 14, 6 8,9 8, 1 
60 DE 8 IL T -5,3 -3,6 2,0 6, 1 9,6 13,4 14,8 15, 0 11, 6 7 ,0 2,5 -1, 4 -3,2 6,5 14, 7 8,3 7,8 
65 SO ESTERBERG -5,7 -4,0 1,7 5,5 9,8 13,4 14,6 15,0 11,3 6,6 2,4 -1,9 -3 ,5 6,5 14,5 8,5 7, 7 
75 DE ELEN -6,1 -4,5 1, 5 5, 7 9,6 13,3 14 ,4 15, 0 11, 1 6,6 1, 9 -2,4 -3,8 6,3 14,3 8,3 7,6 
90 T'.IENTHE -6,3 -4,6 1,3 5,4 9,9 12,9 14,5 14,7 10,5 6,4 1, 7 -2,5 -3,9 6,4 14 , 4 8, 1 7,6 

l O VLI SS ING EN -4 , I -2,4 2,7 6, 0 9,9 13 ,3 15,2 15,9 12,9 8,7 4,4 0,8 -1,9 6,7 15,0 10, 0 8,3 44 ROTTERDAM -4,9 -3,6 2,2 6,0 10,0 13,4 14 ,7 15,4 11, 5 7,8 3, 1 -0,5 -3 ,0 6,7 14 ,7 9,0 8, l 
SO G!LZE-RIJEN -4,9 -3 ,7 2,4 6,3 10,4 13 ,8 14,9 15,3 11, 9 7,2 2,8 -1 , 4 -3,3 7, 1 15, 1 8,5 8,0 
lO EINDHOVEN -5,0 -3,1 2,3 6,3 10,2 14,0 14,9 15,4 11,3 7,1 2,9 - 1, 2 -3, 0 7,0 15 , 0 8,7 8, l 75 VDLKEL -5,3 -3 ,7 1, 9 6, 0 10,0 13, 7 14 ,7 14,8 11. 5 5,5 2,3 -2,0 -3, 5 6 ,7 14,6 8,2 7,8 
SO BEEK -5,4 -4,8 1,8 5,9 10,0 13,7 15,2 15 ,4 11, 4 6,5 2,4 -1,3 -3,4 6,7 15,2 8,6 8,1 
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MAX IMUM-TEMPERATUUR (•C) TIJDVAK 1961-1990 

MAAND-, SEIZOEN- EN JAARNORMAAL 

JAN FEB MRT APR ME I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR u 

235 DE KOOY 4,6 4 ,7 7, 1 10,2 14,4 17,3 19, 1 19 ,6 17,5 14,0 9,3 6, 1 5, l 10,6 18,7 13,6 12,0 30 
270 LEEUWARDEN 4,4 4 ,8 7,9 11,0 15,8 18, 1 20,0 20,5 17,5 13,5 8,8 6,0 5, 1 11, 6 19,5 13,3 12,4 20 
280 EELDE 3 ,7 4,5 7,9 11, 8 16,6 19,5 20, 7 21.2 18,2 13,7 8,3 4,9 4,4 12, l 20,5 13,4 12,6 30 

210 VALKENBURG 5,4 5,8 8,6 11,3 15,9 18,2 20,3 20,8 17,9 14,2 9,6 7 ,1 6, 1 12,0 19,8 13, 9 12,9 20 
240 SCHI PHOL 4,6 5,4 8,4 11,9 16,4 19,2 20 ,6 20,9 18,2 14,2 8,9 5,8 5,3 12 , 2 20,2 13,8 12 ,9 30 
260 DE BILT 4,6 5,7 8,9 12, 5 17, 1 19,9 21,5 21,6 18,7 14,5 8,9 5,7 5,3 12,8 21, 0 14,0 13,3 30 
265 SOESTERBERG 4,8 5,8 9,1 12,4 17,4 19 ,7 21,7 21.9 18,4 14,3 8,9 6,3 5,6 13,0 21, 1 13,9 13, 4 20 
275 DEEL EN 4,3 5,3 8,8 12,3 17,4 19 ,7 21,8 22,0 18,3 13,9 8,5 5,9 5,2 12,8 21, 2 13,6 13,2 20 
290 TWENTHE 4, 1 5, 0 8,6 12, 1 17, 1 19,5 21,3 21,7 18,0 13 ,7 8,3 5,6 4,9 12,6 20,8 13,3 12,9 20 

310 VLI SS ING EN 5,0 5,4 7,9 11, 1 15,4 18,3 20,2 20,5 18, 1 14,4 9,3 6,4 5,6 11, 5 19,7 13,9 12,7 30 
344 ROTTERDAM 5,4 5,9 9, 1 12,0 16,7 19,1 21, 1 21,4 18,3 14,3 9,5 7,0 6, 1 12,6 20 , 5 14,0 13,3 20 
350 GILZE -RIJEN 5,2 6, 1 9,5 12,8 17,6 20,0 22,1 22,3 18 ,7 14,5 9,2 6,6 6,0 13,3 21 , 5 14,1 13,7 20 
3 70 EI NDHDVEN 5,1 6,2 9,5 12,9 17,8 20,2 22,3 22,4 18,8 14,6 9, 1 6,5 5,9 13,4 21, 6 14,2 13,8 20 
375 VO LKEL 4,9 5,9 9,4 12,8 17,8 20,3 22,2 22,5 18 ,8 14,5 8,9 6,3 5,7 13,3 21, 7 14 ,1 13,7 20 
380 BEEK 4,4 5,.5 8,9 12,6 17,3 20,3 21,9 21,9 18,8 14,5 8,6 5,4 5, 1 12,9 21 ,4 14 ,0 13,3 30 

LAN DGEM 5 STAT 4,5 5,2 8, 1 11,6 16,2 19, 1 20,7 21,0 18,3 14,2 8,9 5,7 5, 1 12,0 20,3 13,8 12,8 
LAN DGEM ALLE STAT 4,7 5,5 8,6 12,0 16 ,7 19,3 21, 1 21,4 18,3 14 ,2 8,9 6, 1 5,4 12,4 20,6 13,8 13, 1 

HDOGSTE MAAND - , SEIZOEN- EN JAARGEMI DDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

235 DE KOOY 8,4 9,9 10,9 12,9 17,2 20,2 21,6 23, l 19,2 16,2 11, 0 8,7 8,2 13,0 21, 1 15,0 13 ,7 
270 LEEUWARDEN 8,2 9, 7 10,9 13,7 18,3 21, 6 22,9 24,8 19 ,4 14,9 10,3 8,4 7,6 13 ,4 22,3 14 ,3 13,5 
280 EELDE 8,3 10,1 11,4 14,7 20,0 22 ,6 24,4 26,3 20,4 16,2 10,5 8,3 7,6 14,5 23,l 14,9 14 ,1 

210 VALKENBURG 8,8 10,3 11,6 15 ,0 18,8 21,5 24,1 23,9 19,8 16 ,0 11, 1 9,5 8,4 14,3 22,5 15,2 14,5 
240 SCHIPHOL 8,8 10,9 12, 1 15,4 19,8 22,5 24,9 25,2 20 ,4 16,5 11, 1 9,4 8,4 15,0 23,0 15,5 14,8 
260 DE SILT 8,6 11,2 12,6 15,8 20,8 23,6 26,4 26, 1 21,3 17 ,7 11,3 9, 1 8,4 15,5 24,2 15,8 15, 1 
265 SOESTERBERG 8,7 11, 1 12,4 15,6 20,2 23,6 25,9 26, 6 21,1 16,2 11,3 9, 1 8,3 15,3 24,0 15,3 14,8 
275 DE ELEN 8,3 10,7 12,0 15,6 20,6 23,6 26,4 26,2 21,5 15,7 10,6 8,7 7,9 15 ,0 24,1 15,3 14,6 
290 TWENTHE 8,4 10 ,8 11,9 15, 1 19,6 22,9 25, 0 25,7 21,6 16,0 10,6 8,4 7 ,7 15,0 23 ,7 15,3 14,5 

310 VLI SS ING EN 8,6 10,6 11,3 14,1 19, 0 22,2 24,0 23,6 20,7 17 ,3 11,7 9,2 8,4 14,1 23,1 15,4 14,4 
344 ROTTERDAM 9,2 11,1 12,2 15,3 19,7 22,4 25,2 24, 6 20,4 16, 1 11,6 9,6 8,6 14,8 23,l 15,4 14,9 
350 GILZE-RI JEN 9,1 11,5 12,6 16,3 21, 0 24,2 26 ,8 25,4 21,9 16,4 11,8 9,5 8,6 15,3 24 ,7 15,6 15,2 
370 EINDHOVEN 9,1 11,8 13,0 16,4 21,5 24,6 26,6 25,6 21,8 16,5 12,0 9,4 8,6 15,8 25,0 15,6 15,4 
375 VOLKEL 9, 1 11,4 12,8 16,6 21,3 24,9 26,7 26,6 22,1 16,4 11,5 9,4 8,4 15,7 25,4 15,9 15 ,3 
380 BEEK 8,6 11,5 12,9 16,0 20 ,9 24,6 26,0 25,4 22,8 17,3 12,4 8,8 8, l 15,3 24,8 15,5 15,1 

LAAGSTE MAAND-, SE IZOEN- EN JAARGEMIDDEL DE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC w L z H JAAR 

235 DE KOOY -1,9 -1,1 3,2 8,0 11,6 15,7 16,9 17,8 15,3 11,2 6,2 1,8 0, 1 8,4 16,9 12,4 10,3 
270 LEW.tARDEN - 0,8 -0,7 4,2 9,4 12,4 16,0 17, 9 18,3 14,7 10 ,7 5,0 1, 1 2,4 10, 1 18,2 11, 9 11,3 
280 EELDE -3,0 -2,0 3,8 9,0 13,1 17 ,0 17 ,6 18,6 15,6 10 ,8 4,5 -0, 1 -1,5 9,7 18,0 12,1 11,0 

210 VALKENBURG 0,6 -0, 1 6,1 9,5 13,3 16,4 17, 7 18,8 15,8 11,0 6, 1 2,9 3,7 10 ,4 18,2 12,3 11 ,8 
240 SCHIPHOL - 2,4 -0 ,7 4,9 8,6 12,6 17,2 17 ,5 18,6 16, 1 11, 2 5,7 0,7 - 0,5 9,5 18,0 12,4 11, 1 
260 DE SILT -2,1 0,0 5,6 9 ,7 13,6 17,9 18 ,5 19, 2 16,5 11,0 5,4 0,9 -0,2 10,4 18,9 12,4 11,7 
265 SOESTERBERG - ! '2 -0,3 6,0 10,3 14,0 17,5 19,1 19,6 16, 1 10,7 5, 0 I, 9 2,5 11 ,7 19,2 12,3 12 ,0 
275 DEELEN -1,4 -0,8 5,5 10,0 14, 5 17 ,5 19,3 19 ,8 16, 2 10,2 4,6 1, 0 2, 1 11, 5 19,6 12,0 11,9 
290 TWENTHE -1,9 -1,3 4,8 9,7 14,1 16 ,9 18, 9 19,2 15,5 9,8 4 ,1 1, 0 1, 8 11 , 2 19,3 11, 7 11, 4 

310 VLISSINGEN -l ,9 -0,5 5,0 8,4 12,2 16,2 17,6 18, 6 15,7 10,7 6,5 2,7 0, 1 9,2 17,8 12, 1 10,9 
344 ROTTERDAM 0, 0 0,0 6,4 9,9 13 ,7 17,0 18, 4 19,2 15,9 11,4 5,7 2,6 3,4 11, 5 19 ,0 12,6 12,2 
350 GILZE-RIJEN -0,8 0,2 6,6 10,7 14,6 17,8 19,5 20, 1 16,7 10,6 5,6 2, 1 3,0 l l,9 19,8 12,5 12 ,6 
370 EIN DHOVEN -0,6 0,5 6,3 10,8 14,8 18,l 19,9 20,2 16,2 10,5 5,7 2,4 3,2 12,2 20,0 12,6 12,7 
375 VOLKEL -1 ,3 -0,4 6,4 10,3 15, l 18,2 19, 6 20,0 16,4 10,3 5,0 2, l 2, 7 12, 1 19,8 12 ,4 12 ,4 
380 BEEK - 2,7 -1,8 5,2 9,5 14,0 18 ,4 19, 0 20,0 16,2 9,2 4,7 1, 1 - 0,6 10,5 19,7 12,0 12,0 ·, 

f 

f 
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MiNlMUM-TEMPE RAT UU R (" Cl TIJOVAK 1961 - 1990 

SEI ZDEN - EN JAARNORMAAL 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DE C ',/ L z H JAAR ** 

,35 OE KOOY 0,4 0,4 2,0 4,3 8, 1 11, 0 13,2 13,4 11,4 8,4 4,5 1,9 0,9 4,8 12,6 8,1 6,6 30 
270 LEEU'JARDEN -0,3 -0,5 1, 3 2 ,8 6,7 9,8 12,0 11,9 9,7 6 ,7 3,3 1, 4 0,2 3,6 11, 2 6,6 5,4 20 
280 EELDE -1,5 -1, 4 0,5 2,5 6,3 9,3 10,9 10,8 8,7 5,9 2,3 -0,2 -1, 0 3,1 10,3 5,6 4,5 30 

z 1 O VAL KEN BURG 0,5 0,0 1,9 3,6 7, 1 10 ,3 12 ,7 12,5 10,2 7,2 4,1 2,3 0,9 4,2 11,8 7, 1 6,0 20 
ZJO SCHIPHOL 0,0 -0,1 1,8 3,9 7,6 10,5 12,3 12,3 10,2 7,4 3 ,7 1, 2 0,4 4,4 11 ,7 7, 1 5,9 30 
160 OE B!LT -0,6 -0,5 1,3 3,3 7,2 10,0 11, 9 11,8 9,4 6,6 2,9 0,5 -0,2 3,9 11, 2 6,3 5,3 30 
265 SOESTER8ERG -0,5 -0,8 1, 1 2,6 6,9 9,8 11,9 11, 5 9,0 6,2 2,9 1,3 0, 0 3, 5 11, 1 6,0 5,2 20 
175 DEELEN -o ,7 -0,8 1, 1 2,6 7, 0 9,8 11, 6 11, 5 9,1 6,3 2,7 1, 0 -0,2 3,6 11. o 6,0 5, 1 20 
290 T'JENTHE -0,8 -0, 9 1, 2 2,6 6,8 9,6 11 ,4 11, 1 8,8 6,0 2,7 I, 0 -0,2 3,5 10, 7 5,8 5, 0 20 

310 VLISSINGEN 1,4 1,3 3,,0 5,4 9,1 12, 0 14,1 14,4 12, 7 9,6 5,3 2,6 1,8 5,8 13 ,5 9,2 7,6 30 
344 ROTTERDAM 0, 5 0, 1 1,9 3,3 7,2 10,2 12,4 12 ,2 10,0 7, 1 3,8 2, 1 0,9 4,1 11,6 7,0 5,9 20 
350 GILZE - RIJE N -0,2 -0,6 1,4 3, 1 7,3 10,2 12,2 11,9 9,5 6,5 3, 1 1,4 0,2 3,9 11,4 6,3 5,5 20 
370 EI NDHOVEN -0,l -0,3 1, 7 3,3 7,6 10,4 12 ,2 12, 0 9,5 6,7 3, 1 1,5 0,4 4,2 11,5 6,4 5,6 20 
375 VOLKEL -0,3 -0,5 1, 4 3, 1 7 ,3 10,2 12,0 11, 6 9,2 6,2 2,8 1, 3 0, 1 3,9 11,3 6,1 5,4 20 
380 BEEK -0, 6 -0,5 1,6 3,8 7,6 10 ,7 12,4 12,3 9,9 6,8 2,8 0,4 -0,2 4,4 11,8 6,5 5,6 30 

LANOGEM 5 STAT -0,2 -0,1 1,7 3,9 7 ,7 10,6 12,5 12,5 10,4 7,5 3,6 1, 0 0,2 4,4 11, 9 7,2 5,9 
LANOGEM ALL E STAT -0,2 -0,3 1,5 3,3 7,3 10,3 12,2 12,l 9,8 6,9 3,3 1,3 0,3 4, 0 11, 5 6 ,7 5,6 

i , HOOG STE MAAND-, SEIZOEN- EN JAARGEMI DDELDE 

lAAi JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NO V DEC ',/ L z H JAAR 
! 

l3,/ 235 OE KOOY 3,9 4, 5 5,2 7 ,3 10,3 13,1 14,6 15,8 13,7 10, 6 6,7 5,3 3,8 6,9 14,0 9 ,7 7,9 
l3,i 270 LEEUWARDEN 3,6 3,8 4, 1 4,7 8,7 11, 0 13 ,7 13,9 11,5 8,6 5,3 4 ,7 3,2 5,1 12,1 7,8 6 ,7 
l4,I 280 EELDE 3,1 3 ,7 4,1 4,5 8,2 11,3 12,3 12,5 11, 7 7,7 4 ,7 4,0 2,6 4,9 11, 6 7,0 5,7 

14 ,5 210 VALKENBURG 4,3 4,3 4,9 5,7 9, 0 11, 9 13,8 13,7 11,9 9,6 6,3 5,7 3,9 5,8 13, 1 8,4 7,2 
14 ,8 240 SCHIPHOL 4,4 4, 1 4,8 7 ,1 9,9 13, 1 13,7 14,6 13, 1 9,3 6,3 5,6 3,7 5,9 12,8 8,3 6,8 
15 ,I 260 OE BIL T 3,5 4,3 5,0 6,0 9, 0 11,8 14,0 13,8 12,4 8,9 5,5 4,9 3,3 5,7 12 ,7 7,9 6,6 
14 ,8 265 SOESTERBERG 3,4 4,1 4 ,7 5,.0 9,0 11, 4 13,7 13 ,6 10;9 8,5 5,6 4,9 3, 1 5,7 12,4 7,9 6,3 
14 ,6 275 DEELEN 3,5 3,8 4 ,7 5,3 8,9 10 ,9 13,8 13,8 10,8 8,3 5,3 4,5 2,8 5,3 12,4 8,1 6,1 
14 ,s 290 TWENTHE 3 ,7 4,1 5,0 5,0 8,8 10,7 12,8 13 , 1 10 ,7 8,5 5,0 4,6 2,9 5,7 11,7 8,0 6,2 

14,4 310 VL!SS!NGEN 4,8 5,4 6, l 8,2 10 ,7 14,0 16,1 16,3 14,8 11, 8 8,0 6,3 4,7 7,5 15, 0 10, 3 8,9 
14 ,9 344 ROTTE RDAM 4, 9 5,0 5,4 5,8 9,5 11,4 13,7 14,0 12, 0 9,7 6,7 5,8 4,0 5,9 12,7 8,9 7,0 
15 ,z 350 GILZE- RIJEN 3,5 4,1 5,2 5,7 9,1 11, 7 14,2 13 ,7 11, 1 9,1 5,5 5,2 3,5 5,5 12,6 8, 1 6,8 
15,4 370 EI NDHDVEN 3,5 3 ,7 5,7 5,6 9,3 11,9 14,8 13,9 11,3 8,6 5,8 4,7 3, 0 6,3 13, 1 8,3 6,5 
15 ,3 375 VOLKEL 3 ,7 3,6 5,5 5,3 9,5 11,6 14,6 13,9 11,0 8,6 5,5 4,7 3,3 6,0 13,1 8,2 6,7 
15,l 380 BEEK 3 ,7 3,8 5,7 7,4 9,9 12,4 14,9 14, l 13,3 9,2 5 ,7 4,6 3,2 6,3 13,3 8, 2 6,8 

LAAGSTE MAAND-, SE!ZOEN- EN JAARGEM!DDELDE 

JAAR JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC w L z H JAAR 

10 ,3 135 DE KOOY -6,6 -6,3 -1,5 2,2 6,0 9,2 10,7 11,5 8,7 4 ,7 0,4 -2,4 -4,7 3,2 11, 1 6,4 5, 1 
11 ,3 270 LEEUWARDEN -6,9 -7,8 -2,4 1,4 4,6 8,7 10,4 10,4 6,9 3,2 -0,6 -4,6 -2,5 2,2 10,4 5,1 4,4 
11 ,0 280 EE LDE -1 0, 1 -9, 0 -2,7 0,7 4,2 7, 6 9,5 9,1 5,9 2,5 - 2,0 -5,4 -7,9 1,8 8,9 3,4 2 ,8 

11 ,8 210 VALKEN BURG -6,l -7,1 -1,0 l, 9 5,9 8,4 11, l 11,2 7,2 4,1 0,5 -2,1 -2,1 3, 0 11, 1 5,8 4,9 
11 , l 240 SCH I PHOL -7,8 - 7,2 -1,5 1,9 5,8 9, 1 10,5 10,7 6,6 4,6 0,4 -3,3 -5,8 3, 1 10,6 5, 5 4, 8 
11 ,7 260 DE BIL T -9,0 -7,2 -1,7 1,5 5,6 8, 1 10,0 10, 1 6,4 3, 1 -0,7 -4,4 -6,7 2, 6 9,6 4,1 3 ,7 
12 ,0 265 SOESTERBERG -7,3 -8, 0 -2,4 0,8 5,0 8, l 9,9 9,8 5,8 2,5 -0,5 -3,0 -2,8 2,2 10,1 4,2 4 ,1 
11,9 275 DEELEN -7,9 -8,3 -2,3 0,8 4,8 8,5 9,8 9,9 5,8 3, 1 -0,4 -3,7 -3,2 2, 0 10,0 4,5 4,0 
11, 4 190 TWENTHE -8,0 -8,3 -2,1 0,8 4 ,7 8,2 10,2 9,7 5,1 3, 1 -0,8 -3,3 -3,3 2, 0 9,8 4,0 3,9 

10,9 310 VLISS!NGEN -6,3 -4,8 0,2 3,7 7,5 10,4 12,6 13,3 10,4 6,7 2,3 -1, 1 -4,0 4,5 12,2 7,6 5,9 
12 ,2 344 ROTTERDAM -6,4 -7,3 -1,4 1,4 5,4 8,7 11,0 10,6 6,6 4,2 0,2 -2,7 -2,4 2,9 10,9 5,5 4,9 
12,6 350 GILZE-RIJEN -6,5 -7,7 -1,6 1,5 5,4 8,7 10,4 10,6 6,7 3,8 0,5 - 2,5 -2 ,7 2 ,7 10,5 4,4 4,8 
12,1 370 EIN DHOVEN -6,4 -6,4 -1,5 l, 6 5, 1 9,0 10,3 10,2 6,3 4, 1 0,7 -2,1 -2,3 3, 0 10,4 4,5 4,8 
12 ,4 375 VOLKEL -6,5 -7,1 - 1,8 1,.3 5,7 8,3 9,8 9 ,7 6,5 3,2 0,3 -2,7 -2 ,5 2,7 9 ,7 4,3 4,4 
12,0 Jso BEEK -8,5 -8,4 -1,6 2,2 5,7 9,0 10,9 11,0 7,0 3, 5 -0,1 -4,4 -6,8 3,1 10,5 4,6 4,2 
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Bijlagen 

Bijlagen 

Dit boekwerk bevat de bijlagen, waamaar in het hoofdverslag "Keuze-/rekenrnodel 
Weersonafhankelijk werken bij gevelisolatieprojecten" verwezen wordt. 

Dit boekwerk bestaat uit de volgende bijlagen: 

• BIJLAGE 1 

• BIJLAGE 2 

• BIJLAGE3 

• BIJLAGE4 

• BIJLAGE 5 

• BIJLAGE 6 

• BIJLAGE 7 

• BIJLAGE 8 

Notulen orientatiegesprek 

Orientatie van de situatie rond de keuze van het 
toepassen van verletbestrijdende maatregelen. 

Notulen gesprekken en schriftelijke enquetes bedrijven. 

Concept hulpmiddel. 

Onderzoeksresultaten. 

Rekenformules keuze-/rekenrnodel. 

Stroomschema keuze-/rekenrnodel. 

Klimatologische gegevens 1960 - 1990. 

Samen met het afstudeerrapport en de handleiding "Excel applicatie Keuze
/rekenrnodef' vormt dit boekwerk een totaaloverzicht van de eindstudie voor het 
doctoraal examen bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven 
afstudeerrichting Uitvoeringstechniek. 
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Notulen orientatiegesprek 



Bijlage 1 

Notulen oriiintatiegesprek afstuderen 

Datum 
Tijd 
Plaats 

Aanwezig 

Onderwerp 

16 april 1999 
11.00 - 12.30 uur 
Technische Universiteit Eindhoven 

Ir. M.M.J. Vissers 
Ir. F.J.M. van Gassel 
Dhr. R. van Boxtel 
Ir. Sandra Steijvers 
Dhr. A.F. de Vries 
Stefan Gilissen 
Silvia de Graaf 

UT 
UT 
L.S.G.I. 
L.A.I.V. 
Sociaalfonds bouwnijverheid 

Orientatie gesprek afstudeerproject 
Weersonafhankelijk werken met gevelisolatieprojecten 

Ingekomen stukken: Rekenrnodel L.S.G.I. 

Besproken punten: 

• L.S.G.I. (Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie) bestaat uit 20 bedrijven die 
gezamenlijk de helft van de markt van Nederland van gevelisolatie voorzien. 

• N adelen werken met gevelisolatie: 
de toegepaste producten zijn zeer weersgevoelig 
evenals de stukadoorders ( arbeid) 
bij weersverlet zullen de arbeiders doorbetaald moeten worden, waardoor 
er vaak bij slecht weer doorgewerkt wordt, wat niet ten goede komt aan de 
kwaliteit 
Het treffen van doorwerkvoorzieningen kost geld, maar levert ook voor de 
aannemer de nodige voordelen op; 

• Doel L.S.G.I.: 

* kortere oplevertijd door geen weersverlet 
* aannemer kan ook gebruik maken van deze voorziening 
* continui"teit van de werkzaamheden van zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer 
* betere kwaliteit 

1. Het produceren van een rekentechnische berekening van het vervaardigen van 
gevelisolatie met daarin de voordelen van de opdrachtgever (rekenrnodel); 
kortom lonen de doorwerkvoorzieningen? 

2. Welke soorten doorwerkvoorzieningen zijn toegepast bij deze vervaardiging 
en wat zijn de kosten hiervan? 



Bijlage 1 

• Gevelisolatiebedrijf weet niet welke verletbestrijdende maatregelen men moet 
toepassen omdat ze niet op de boogte zijn van welke maatregelen er op de markt 
aanwez1g ZIJn. 

• Aanbrengen van gevelisolatie kan tot en met +5° C zonder gebruik te maken van 
verletbestrijdende maatregelen, indien de temperatuur beneden deze grens komt, 
worden over bet doorwerken geen afspraken gemaakt. 

• Gevelisolatiebedrijven zijn van mening dat de kosten welke ontstaan door bet 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook gedeeltelijk betaald moeten 
worden door de boofdaannemer. 

• De relatie van scbade van gevelisolatie (tijdens de bouw en na de oplevering) en 
bet doorwerken bij slecbtweer bij bet vervaardigen van gevelisolatie kan ook een 
factor zijn voor bet gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

• Regel bij bet uitvoeren van de stukadoorswerkzaambeden: geen uitvoering onder 
de 5°C, als dit wel gebeurd is, is dit een risico. 

• De beboefte van de L.S.G.I. is bet nagaan wat de risico 's zijn zonder gebruik te 
maken van verletbestrijdende maatregelen en wat kost bet als verletbestrijdende 
maatregelen worden toegepast 

• Informatie over problemen bij bet doorwerken met slecbt weer zoeken bij: 
de leveranciers van de materialen 
de stukadoorsbedrijven 
de boofdaannemers 
Sfb (L.A.I.V.) 

• Startpunt afstudeerproject: bouwproces bet vervaardigen van gevelisolatie in beeld 
krijgen; gezicbtspunt zijn de stukadoorsbedrijven, daama bet onderwerp 
afbakenen 

• Eventuele onkosten vergoeding 



Bijlage 2 

Orientatie van de situatie rond de keuze van het toepassen van verletbestrijdende 
maatregelen. 
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Bijlage 2 

1. Inleiding 

Het aanbrengen van gevelisolatiesysternen is een productieproces dat zich afspeelt in 
de openlucht. Als er geen of onvoldoende voorzorgsrnaatregelen worden getroffen zal 
het weer van grote invloed zijn op dit productieproces. Uit een orienterend gesprek 
met de heer van Boxtel van de L.S.G.I. (bijlage 1) werd ons duidelijk, dat de keuze 
van het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen een problernatische situatie is. 

In deze orientatie hebben wij de verschillende onderdelen ornschreven die van invloed 
zijn op de keuze van het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen. Daartoe 
hebben wij van elk onderdeel apart de invloeden van het weer in relatie tot het 
aanbrengen van gevelisolatiesysternen beschreven. Hiertoe is in hoofdstuk 2 de 
gevolgde rnethode beschreven. Verder zijn in hoofdstuk 3 de verschillende 
weerscornponenten die kunnen optreden met hun invloeden op het productieproces 
beschreven. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 4 naar de weerkritische activiteiten bij 
het aanbrengen van gevelisolatiesysternen. Hiema zal in hoofdstuk 5 de invloed van 
het weer op de ( eind)kwaliteit van het gevel-isolatiesysteern worden besproken. In 
hoofdstuk 6 kijken we vervolgens naar de invloed van het weer op de kosten bij het 
productieproces. In hoofdstuk 7 is er in het kort even ingegaan op de kosten en baten 
bij het gebruik van verletbestrijdende rnaatregelen. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de 
knelpunten van de relatie tussen de hoofdaannerner en het gevelisolatiebedrijf in 
relatie tot het gebruik van verletbestrijdende rnaatregelen ornschreven. 

2. Gevolgde methode 

Orn de problernatische situatie rond de keuze van het toepassen van verletbestrijdende 
rnaatregelen beter in kaart te brengen hebben we door rniddel van een 
literatuuronderzoek onderzocht welke onderdelen van invloed zijn op het rnaken van 
deze keuze. 
Vervolgens hebben we uit deze orientatie met behulp van de KJ-rnethode de 
belangrijkste termen geselecteerd en in een invloed-factoren diagram geplaatst 
(zie figuur I). Dit diagram geeft de onderwerpen weer die van invloed zijn op het 
rnaken van een keuze voor het toepassen van verletbestrijdende rnaatregelen. 
In de volgende hoofdstukken zijn deze onderwerpen ornschreven. 

2 



Bijlage 2 

3. De invloed van bet weer op bet aanbrengen 
van gevelisolatiesystemen 

Het weer kan gedefinieerd worden als: 
De toestand van de dampkring wat temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, bewolking en 
wind betreft [Van den Brandenhof]. 

Het weer als totaalverschijnsel kunnen we uiteen rafelen in een aantal 
weerscomponenten; zij kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie sterk van invloed 
zijn op het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. 

Achtereenvolgens zullen we nu de verschillende weerscomponenten afzonderlijk 
behandelen met de daaruit voortkomende invloeden op het aanbrengen van 
geveliso lati esystemen. 

Temperatuur 

De temperatuur is een aanduiding van de graad van warmte en wordt uitgedrukt in 
graden Celsius. De hoogte van de (lucht)temperatuur is afhankelijk van enkele 
omstandigheden. Een aantal van deze omstandigheden kan specifiek plaatselijk zijn. 
Praktisch betekent dit dat de (lucht)temperatuur op een bouwterrein een andere 
waarde kan hebben dan het dichtst bijzijnde weerstation van het K.N.M.I. opgeeft [2]. 

Gevelisolatiesystemen kan men het beste aanbrengen bij temperaturen tussen de 
+5° C en de +30° C. Voor silicaatgebonden pleisters geldt bij het aanbrengen een 
minimumtemperatuur van +8° C. Bij te lage temperaturen en het bevriezen van 
drogende lagen kan de filmvorming verstoord worden [3]. Ook bestaat er de kans dat 
de mortel kapot vriest indien de vorst intreedt. Dit is afhankelijk van hoever de mortel 
op dat moment is uitgehard. Onjuiste verharding door vorst is te constateren als het 
bindmiddel aan het oppervlak uittreedt. De pleisterlaag heeft dan een gel-achtig 
uiterlijk [2]. Bij te hoge temperaturen kunnen enkele toeslagmiddelen te snel 
verdampen waardoor er een onjuiste samenstelling van de pleister zal ontstaan [3] . 
Verder kan er bij te hoge temperaturen uitdroging plaatsvinden indien de pleisters niet 
op de juiste wijze worden afgeschermd en/ofvochtig gehouden worden. De cement en 
kalk uit de pleister verbinden zich dan niet voldoende waardoor de pleister 
'verbrandt '. De pleister heeft dan onvoldoende samenhang[3]. 

Wind 

Door verschillen in temperatuur ontstaan verschillen in luchtdruk. Deze 
drukverschillen hebben tot gevolg dat de lucht in beweging komt; wind. 
Wind wordt uitgedrukt in snelheden (meters per seconden) en in windrichting 
("strekeri' waaruit de wind komt of graden ten opzichte van het noorden). De 
windsnelheid varieert in het algemeen vrij sterk met de hoogte. Vlak bij het 
aardoppervlak is de snelheid lager dan op grotere hoogte. 
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Dit wordt veroorzaakt door de wrijving van de luchtstroom over het aardoppervlak. 
Bebouwing kan plaatselijk grote variaties in windsnelheid en windrichting 
veroorzaken [2]. 

Door wind kunnen bij gevelisolatiesystemen kleurverschillen optreden. Deze komen 
vooral tot uiting op plaatsen waar een ongelijke hoeveelheid stucmortel is 
aangebracht. 

Luchtvochtigheid 

De lucht bevat water, dat in verschillende fasen kan voorkomen: in vaste toestand in 
de vorm van ijskristallen en in vloeibare toestand als waterdruppels. Het kan ook in 
gasvormige fase voorkomen, in dat geval wordt het waterdamp genoemd. Het 
waterdampgehalte in de lucht kan men als volgt aangeven: relatieve vochtigheid, 
dauwpunt, concentratie, dampdruk [2]. 

Bij een te lage luchtvochtigheid kunnen enkele toeslagmiddelen te snel verdampen 
waardoor er een onjuiste samenstelling van de pleister zal ontstaan [3]. Verder kan er 
ook uitdroging plaatsvinden indien de pleister niet op de juiste wijze wordt 
afgeschermd en/of vochtig wordt gehouden [2]. Bij een te hoge luchtvochtigheid 
vindt de verharding langzaam en soms niet goed plaats. Dit komt omdat de pleister 
zijn vocht niet kwijt kan. Dit water beschadigt op een later moment de pleisterlaag 
[3]. Bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen zijn voor luchtvochtigheid geen 
gekwantificeerde waarden bekend. 

Neerslag 

Neerslag komt voor in de vorm van regen, onderkoelde regen (ijzel), hagel of sneeuw. 
Van belang zijn de tijdsduur en de intensiteit (hoeveelheid per tijdseenheid). 
Neerslag, en dan met name regen, bei'nvloedt de luchtvochtigheid [2]. 

Het nat worden van drogende lagen ten gevolge van neerslag kan de filmvorming 
verstoren. Ook het verregenen, het zogenaamde 'uitwassen ', kan de filmvorming 
verstoren. Met verregenen wordt het regenwater bedoelt wat langs de gevel afloopt, 
doordat men dit tijdens het aanbrengen van het gevelisolatiesysteem niet voldoende 
afvoert. 

Gedurende de verhardingstijd dienen daarom maatregelen genomen te worden om dit 
te voorkomen [3]. 
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Zonneschijn / bewolking 

De zonneschijn is afhankelijk van de zonhoogte en de mate van bewolking. De 
zonneschijn wordt meestal uitgedrukt in de duur: het percentage dat de zon op een dag 
schijnt. De hoeveelheid bewolking wordt uitgedrukt in de zogenaamde 
bewolkingsgraad van de hemel: het aantal achtste delen dat met wolken is bedekt [2]. 

Ten gevolge van de zonneschijn kunnen er ook structuurverschillen ontstaan. Hierbij 
valt te denken aan de schaduw van de steiger, waardoor steigerslagen kunnen 
ontstaan. Verder kunnen er verschillen in droogtijden optreden waardoor ook 
kleurverschillen kunnen optreden [3]. 

K wakkelperiode 

Met de term kwakkelperiode wordt bedoeld de periode voor en na een periode van 
verlet, waarin onduidelijkheid bestaat over het al dan niet kunnen uitvoeren van 
weersgevoelige activiteiten [ 4]. 

De kwakkelperiode kan gesplitst worden in twee delen. Ten eerste is er de periode bij 
aanvang van een verletperiode, en ten tweede zijn er de problemen bij het weer 
opstarten van de werkzaamheden na een verletperiode [4]. Bij beide perioden van de 
kwakkelperiode zijn de weersomstandigheden de meest duidelijke invloedsfactor. 
Wanneer de weersomstandigheden schommelen rond de weerkritische grenzen is het 
twijfelachtig wanneer de grens precies wordt gehaald of overschreden. Het is zo 
moeilijk te bepalen of er wel of geen gevelisolatie aangebracht kan worden. 

Naast de weersomstandigheden zijn er nog een tweetal invloedsfactoren die mede 
bepalend zijn voor het al dan niet optreden van een kwakkelperiode. 
Ten eerste is er de omgang met het weerbericht [ 4). Als er ongunstige 
weersomstandigheden verwacht worden en dit tijdig bij de uitvoerder bekend is, kan 
deze daar rekening mee houden en zo mogelijk maatregelen treffen. Hiermee kan dan 
een eventuele kwakkelperiode voorkomen worden [ 4]. De maatregelen die hiervoor 
getroffen kunnen worden, kunnen zowel technisch als organisatorisch van aard 
zijn [5). Technisch in de zin van afdekken van de muur in verband met verwachte 
vorstinval [3]. Organisatorisch in de zin van eerder aanbrengen doorwerkvoor
zieningen aan de steiger [3). 
Voor de periode na de kwakkelperiode is het weerbericht in zoverre belangrijk dat de 
uitvoerder kan beslissen wanneer er weer begonnen kan worden met het aanbrengen 
van het gevelisolatiesysteem, zodanig dat dit niet ten gevolge van de kwaliteit gaat. 
De tweede belangrijke invloedsfactor op de kwakkelperiode is de kennis van de 
uitvoerder over het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Hoe beter hij bekend is 
met het product en zijn weerkritische grenzen met betrekking tot zijn verwerking, hoe 
beter hij kan aangeven of er al dan niet gewerkt kan worden [ 4]. 
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Figuur 2: Het l;jmen van isolatiEplaten is een weerkritische bouwactiviteit 
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4. W eerkritische activiteiten 

Om grip te krijgen op het weer bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen, is het 
van belang de zogenaamde weerkritische activiteiten te kennen. Weerkritische 
activiteiten zijn die activiteiten, die hinder kunnen ondervinden of helemaal 
onmogelijk zijn onder invloed van een of meer weerscomponenten [9]. 

De weerkritiscbe activiteiten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieen [9]: 
1. bouwactiviteiten; 
2. de mens als weerkritische factor; 
3. bouwmaterialen en bouwstoffen in transport en opslag; 
4. bouwmaterieel op de bouwplaats. 

Voor elk van deze vier categorieen ligt de grenswaarde anders. Het weer heeft niet 
altijd dezelfde invloed. De mate waarin een activiteit weerkritiscb is, is van veel 
factoren afhankelijk, zoals projectomstandigheden, weersomstandigheden en conditie 
van mens en/of materieel. Als de grenswaarde van de vier categorieen wordt 
overschreden, treedt in veel gevallen 'weersverlet' op: bet productieproces wordt 
gehinderd of bet stopt helemaal [9]. 

Hieronder zullen wij nu elke soort weerkritische categorie afzonderlijk bespreken in 
relatie met het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. 

4.1 Bouwactiviteiten 

Onder bouwactiviteit wordt verstaan: allerlei uitvoeringsactiviteiten op de 
bouwplaats, al dan niet met bebulp van materieel uitgevoerd [9]. Uit een onderzoek in 
opdracht van de Stichting Bouwresearch is door de SAOB in samenwerking met 
Meteo Consult BV het aanbrengen van gevelisolatiesystemen als weerkritische 
activiteit aangeduid [9]. De weerkritische bouwactiviteiten die bij bet aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen voorkomen zijn hieronder weergegeven [3]. 

1. voorbehandelen gevel; 
2. lijmen en mechanisch bevestigen van isolatieplaten; (zie figuur 2) 
3. aanbrengen wapeningslaag (weefsellaag) 
4. aanbrengen pleisterlaag 

4.2 De mens als weerkritischefactor 

Het aanbrengen van gevelisolatiesystemen is, op een enkele uitzondering na, een 
activiteit die zich afspeelt in de open lucht. Met gericbte maatregelen vormt de mens 
in slechts weinig gevallen een weerkritische factor. Dit wil zeggen dat in slechts 
weinig gevallen het productieproces gestaakt moet worden omdat de mens in die 
omstandigheden niet bestand is tegen het optredende weer [9]. 

6 



Figuur 3: De opslag van poedervormige mortels 
(Tijdschrift 'Aannemer' nr. 7 1992) 
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Een belangrijke factor bij de weersinvloed op de mens is het begrip 
'gevoelstemperatuur'. Het menselijk lichaam koelt sneller afnaarmate de uitwisseling 
met de omgevingslucht efficienter kan verlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de werknemer te weinig dan wel te dunne beschermende kleding aan heeft. 
Dit zal ook het geval zijn wanneer de werknemer bezweet is en het verdampende 
zweet warmte aan de huid onttrekt. Een andere belangrijke factor speelt de wind 
hierbij. Naarmate het harder waait wordt de lichaamswarmte sneller afgevoerd. In de 
winter kan deze afkoeling zo snel gaan, dat gevaar dreigt voor onderkoeling of zelfs 
bevriezing [9]. 

4.3 Bouwmaterialen en bouwstoffen in transport en opslag 

Het transport van bouwmaterialen en bouwstoffen naar de bouwplaats is nauwelijks 
weerkritisch te noemen. Aan de opslag van bouwmaterialen op de bouwplaats worden 
echter wat meer eisen gesteld [10]. Indien we de materialen niet afdoende afschermen 
tegen invloeden van het slechte weer kan dit veel storingen veroorzaken in het 
productieproces [ 11]. 

Als we kijken naar gevelisolatiesystemen blijkt dater bij dit proces enkele 
weersgevoelige materialen worden toegepast. De belangrijkste zijn de poedervormige 
en pasteuze mortels. Andere materialen als isolatieplaten, wapeningsweefsel en 
stucprofielen zullen beschermd moeten worden tegen vocht [3]. 
Om te voorkomen dat de materialen onbruikbaar worden door weersinvloeden dient 
men deze te beschermen. Hiervoor zullen maatregelen getroffen dienen te worden. 
Deze maatregelen zijn per materiaal verschillend. Voorwat betreft de weersgevoelige 
materialen die men toepast bij gevelisolatie kan men de volgende maatregelen treffen: 

• Poedervormige mortels dienen op de bouwplaats vrij van de grond te worden 
opgeslagen (b.v. pallet), en vervolgens met behulp van een dekzeil afgedekt te 
worden (zie figuur 3). Ook kan men de poedervormige mortels opslaan in een 
materiaalcontainer of een nissenhut voorzien van een verhoogde vloer [3 + 11]. 

• Pasteuze mortels dienen opgeslagen te worden in een op het werk beschikbare 
materiaalcontainer of een nissenhut voorzien van een verhoogde vloer. Indien 
deze niet op het werk aanwezig zijn kan men gebruik maken van een afgesloten 
ruimte in het in aanbouw of renovatie zijnde bouwwerk. Bij het opslaan van de 
mortels in deze ruimten moet men er wel rekening mee houden dat deze ruimten 
vorstongevoelig moeten zijn [3 + 11]. 

• De isolatieplaten dienen op de bouwplaats vrij van de grond te worden opgeslagen 
en vervolgens m.b.v. dekzeilen afgedekt te worden. Vervolgens dient men de 
opgeslagen isolatieplaten te verzwaren zodat deze niet kunnen wegwaaien [ 11]. 
Een andere optie is om de isolatieplaten op te slaan in een materiaalcontainer [3]. 

• Wapeningsweefsel en stucprofielen opslaan in een materiaalcontainer, zodat zij 
beschermd worden tegen inwerking van vocht [ 11] 
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4.4 Bouwmaterieel op de bouwplaats 

Indien het bouwmaterieel (zowel groot en klein) slecht of niet goed verzorgd wordt, 
treedt er slijtage op en zal de kans op storingen in het productieproces vergroot 
worden. Een probleemloze uitvoering 'staat' of' valt' met een stagnatie-vrije inzet van 
het materieel [12]. 

Om bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen stagnatie door onbruikbaar klein 
materieel (handgereedschap, kruiwagens, elektrisch gereedschap en kuipen) te 
voorkomen, kan men <lit het beste opbergen in nissenhutten, keten en/of afgesloten 
containerbakken [ 12]. 

Bij het groot materieel (bouwliften, speciemolens en verwarmingsapparatuur) komen 
de meeste storingen voor in het elektrisch gedeelte, brandstofsysteem, luchtsysteem 
en koelsysteem [12]. Om stagnatie hierbij te voorkomen dient <lit materieel regelmatig 
gecontroleerd en onderhouden te worden. 

Over het algemeen kunnen we dus het volgende stellen: 
Het materieel op zich, als productiemiddel, zal slechts onder extreme 
weersomstandigheden niet meer behoorlijk kunnen functioneren (bijvoorbeeld 
zodanig lage temperaturen, <lat motorolie te dik wordt of zodanig hoge temperaturen, 
<lat koeling onvoldoende functioneert). Deze extreme omstandigheden komen in 
Nederland nauwelijks voor, waardoor we kunnen stellen <lat het materieel op zich in 
Nederland zelden een weerkritische factor vormt [9]. 
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5. De invloed van bet weer op de kwaliteit van 
gevelisolatiesystemen 

Kwaliteit van een gevelisolatiesysteem is vastgesteld in kwaliteitsverklaringen. 
Er bestaan verschillende soorten kwaliteitsverklaringen in de bouw. Op 
gevelisolatiesystemen zijn het KOMO-Attest en het KOMO-Procescertificaat van 
toepassing. 

KOMO-Attest 

Het KOMO-Attest is een eenmalige beoordeling of een product of systeem (een aantal 
bij elkaar behorende producten) in zijn toepassing voldoet aan bepaalde eisen. Door 
het afgeven van een KOMO-Attest wordt aangegeven dat het product of systeem 
voldoet aan de kwaliteitseisen. Bij gevelisolatie is het mogelijk een systeem te laten 
testen in een laboratorium. De testrapporten worden dan getoetst aan de BRL 
(beoordelingsrichtlijn [14]).Als deze toetsing aantoont dat de resultaten van de testen, 
die het systeem heeft doorlopen, minimaal voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn 
in de BRL dan kan een KOMO-Attest afgegeven worden. 

KO M O-Procescertificaat 

Het KOMO-Procescertificaat is een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat een 
geattesteerd systeem op de juiste wijze wordt aangebracht in het werk. Omdat het 
KOMO-Procescertificaat zowel eisen stelt aan het product als aan het aanbrengen 
ervan is het de belangrijkste kwaliteitsverklaring bij gevelisolatiesystemen. 

De beoordelingsrichtlijn (BRL) is de basis van de kwaliteitszorg. Om te voldoen aan 
de eisen van de BRL dienen de gevelisolatiesystemen te worden getest in hun 
samenhang. Daamaast zijn er (NEN)-normen en waarden opgenomen waaraan het 
systeem moet voldoen. Voorbeelden hiervan zijn de brandbeveiliging, bestandheid 
tegen windbelasting, temperatuur en vorst. 

Weersomstandigheden 

In het BRL van buitengevelisolatiesystemen met een gepleisterde afwerking staat 
onder hoofdstuk 6.10.2, "weersomstandighederi' , de volgende tekst geciteerd: 

"Het buitengevelisolatiesysteem mag niet warden aangebracht tijdens regenweer of 
hevige wind, tenzij de gevel vooraf en tijdens de werkzaamheden hiertegen zorgvuldig 
is afgeschermd. 
Dit betekent in de praktijk dat de steiger aan de bovenzijde altijd moet warden 
afgedekt en aan de buitenzijde moet warden voorzien van lichtdoorlatende netten of 
zeilen om inwateren, beregenen of te snelle droging van de gevel te voorkomen. 
De netten respectievelijk zeilen mogen pas dan warden verwijderd als de materialen 
volledig zijn uitgehard. 
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Het is eveneens ontoelaatbaar om een buitengevelisolatiesysteem aan te brengen bij 
weersomstandigheden die een goed eindresultaat dubieus maken. Om die reden dient 
de systeemhouder de hieronder aangegeven informatie te verstrekken met betrekking 
tot de weersomstandigheden waarbij het systeem mag warden verwerkt resp. waarbij 
de componenten mogen uitharden: 

hoogste toelaatbare luchttemperatuur (°C) 
laagste toelaatbare luchttemperatuur (°C) 

beiden in relatie tot de toegestane maximale relatieve luchtvochtigheid". 

Indien bij het aanbrengen van een gevelisolatiesysteern de aangegeven informatie van 
de systeernhouder wordt genegeerd, en er bij slechte weersornstandigheden toch 
wordt doorgewerkt, rnoet men er rekening rnee houden <lat de kwaliteit van het 
eindproduct niet aan de kwaliteitsverklaringen voldoet. 
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6. De invloed van het weer op de kosten bij het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen 

Het weer heeft naast de invloed op arbeid, materiaal en materieel ook invloed op de 
kosten van het aanbrengen ervan. Indien er niet gewerkt kan worden, of indien 
verletbestrijdende maatregelen toegepast dienen te worden zullen de kosten van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen hoger uitvallen. Het zijn als het ware "extra' 
kosten. Hieronder zullen wij nu vervolgens de onderdelen behandelen waardoor de 
"extra' kosten kunnen optreden. 

6.1 Stagnatie 

Stagnatie is het stil liggen van werken en vertraagd raken van werken door 
onwerkbare uren. Door stagnatie zal het kunnen voorkomen dat een project langer 
duurt waardoor vaste kosten doorlopen en renteverliezen optreden [ 1]. 

Het komt bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen regelmatig voor dat men niet 
kan doorwerken als gevolg van de weersomstandigheden. Bij een regenbui b.v. moet 
er wel eens geschuild worden, waardoor de werknemer niet aan het werk is en dus 
niet productief is. Stagnatie kan optreden door verschillende oorzaken [ 1]: 

1. Weersverlet 
Wanneer er ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden niet gewerkt kan 
worden spreekt men van weersverlet. Er zijn verschillende soorten van 
weersverlet: 

• Weersverlet als gevolg van temperatuur; (vorst en hitte); 
• Weersverlet als gevolg van wind; 
• Weersverlet als gevolg van neerslag; (regen, sneeuw, hagel, ijzel); 
• Weersverlet als gevolg van zonneschijn / bewolking; 

2. Niet verwerkbaar materiaal 
Het komt in de bouw voor dat men niet door kan werken omdat het materiaal niet 
verwerkbaar is [1]. Bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen heeft dit onder 
andere betrekking op het aanbrengen van de isolatieplaten en de mortels. Zo mag 
men nat geworden isolatiematerialen niet aanbrengen en mogen mortels beneden 
+5° CI +8° C (afhankelijk van het soort mortel) niet verwerkt worden [3]. 
Doordat voorkomen kan worden dat een van deze materialen op een bepaald 
ogenblik toch verwerkt moet worden en de weersomstandigheden dit niet toe 
laten, zal het werk stagneren. 

3. Onbruikbaar materieel 
Het kan voorkomen dat door de weersomstandigheden het materieel onbruikbaar 
is. In geval van het aanbrengen van gevelisolatiematerialen kan men hierbij onder 
andere denken aan een storing bij de mixer welke nodig is om de mortels te 
mengen. 
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Een antler voorbeeld is een defecte bouwlift welke nodig is om de materialen te 
transporteren. Indien door het defect van het materieel- het materiaal niet verwerkt 
kan worden zal het werk stagneren. 

6.2 Kwakkeloeriode .. 

Tijdens een kwakkelperiode treden knelpunten op bij aan- en aflooptijden. Deze 
knelpunten brengen kosten met zich mee. Deze kosten noemen we aan- en 
afloopverliezen [4]. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen we deze kosten 
toelichten. 

In een kwakkelperiode worden nutteloze uren en reizen gemaakt. Werknemers 
moeten ' s ochtends een paar uur in de keet wachten omdat niet duidelijk is of er al 
dan niet gewerkt kan worden. Als dan blijkt dat er toch niet gewerkt kan worden 
kunnen ze weer naar huis gaan. Deze uren en reistijd moeten wel uitbetaald worden 
waardoor loonschade ontstaat [ 4]. Ook komt het voor dat werknemers net nadat ze 
aan het werk zijn gegaan op moeten houden vanwege de slechte weersom
standigheden. Er moet dan weer opgeruimd worden en men kan vervolgens in de keet 
gaan wachten totdat men opnieuw kan beginnen. Als het weer enige tijd later weer 
beter is geworden, kan men de spullen weer pakken en opnieuw beginnen met de 
werkzaamheden [ 1]. 

6.3 Verlies van materialen 

Indien de werkgevers tijdens de kwakkelperiode in twijfelgevallen toch besluiten om 
met de werkzaamheden aan te vangen kan het zijn dat er na enige tijd toch niet 
gewerkt kan worden. Hierdoor moet de dan bijvoorbeeld aangemaakte mortel worden 
weggegooid. Deze verloren gegane mortel is dan een vorm van materiaalverlies [ 4]. 
Verder kan er ook materiaalverlies optreden door het niet voldoende beschermen van 
materialen tegen verschillende weersomstandigheden. Bij gevelisolatie kan men 
hierbij denken aan het wegwaaien van niet goed afgedekte, opgeslagen isolatieplaten 
en wapeningsweefsel. Ook het nat worden van zakken mortels, waardoor deze niet 
meer bruikbaar zijn, is een vorm van materiaalverlies [3]. 

6.4 Verminderde arbeidsprestaties 

Verminderde arbeidsprestaties willen zeggen dat de productiviteit van een werknemer 
achteruit gaat [ 1]. Doordat de productiviteit van een werknemer achteruit loopt, zal hij 
meer tijd nodig hebben om het werk klaar te krijgen, of zal hij hulp moeten krijgen 
van een collega. Door deze verminderde productiviteit zullen de kosten hoger 
uitvallen. Deze kosten worden veroorzaakt door het loon van de werknemer, vaste 
kosten welke doorlopen, renteverliezen, eventuele langere perioden van huur van 
materieel en een eventuele boeteclausules voor het te laat opleveren van het werk. 
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Figuur 4: Afgeschermde werAplek (lsoned b. v.) 



7. Kosten en baten van verletbestrijdende 
maatregelen 
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Om stagnatie te voorkomen kan men verletbestrijdende maatregelen treffen. Het 
gebruik van deze maatregelen brengt zowel kosten als baten met zich mee. Op deze 
kosten en baten zijn wij hieronder dieper ingaan. 

7.1 Kosten verletbestrijdende maatregelen 

Verletbestrijdende maatregelen kunnen we onderverdelen in zowel technische als 
organisatorische maatregelen. Het toepassen van deze maatregelen brengt kosten met 
zich mee. Hieronder zullen wij nu enkele voorbeelden geven van technische en 
organisatorische maatregelen die kosten met zich meebrengen. 

Voorbeelden van technische maatregelen zijn: 
• Het aanbrengen van doorwerkvoorzieningen [3]. 
• Het in begaanbare staat houden van rijwegen en looppaden op en om het 

bouwterrein [6] . 
• Het vorstvrij aanleggen van bouwwaterleidingen en het aftappen daarvan zodra dit 

noodzakelijk is c.q. het vroegtijdig isoleren van tappunten [6]. 
• Het beschermen van materieel ter handhaving van de bedrijfsvaardigheid [6]. 
• Het met doeltreffende middelen beschermen van bouwmaterialen die de 

eerstvolgende dagen verwerkt moeten worden [6]. 
• Het zoveel mogelijk te werk stellen van de werknemers op die plaatsen waar de 

minste hinder wordt ondervonden van ongunstige weersomstandigheden en in het 
algemeen het treffen van zodanige maatregelen dat werknemers zo min mogelijk 
door ongunstige weersomstandigheden in hun werk worden belemmerd [ 6]. 
( zie figuur 4) 

De laatste vijf maatregelen zijn de vijfverplichte vorstmaatregelen van het SFB. 

Indien de stukadoor als onderaannemer optreedt, zullen het isoleren van de 
bouwwaterleiding en het in begaanbare staat houden van de werkplek onder de 
verantwoording van de hoofdaannemer vallen. Er zal dan geen spraken zijn van extra 
kosten op deze punten voor het gevelisolatiebedrijf. 

Voorbeelden van organisatorische maatregelen zijn: 
• In planning schuiven met werkzaamheden zodat het werk niet stagneert [4]. 
• In bouwvoorbereiding afspraken maken met hoofdaannemer en toeleveranciers 

om het nemen van verletbestrijdende maatregelen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen [ 4]. De kosten van deze verletbestrijdende maatregelen kunnen dan 
eventueel verdeeld worden onder de opdrachtgever, de hoofdaannemer en het 
gevelisolatiebedri j f. 
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• In bouwvoorbereiding afspraken maken met eigen personeel met betrekking tot 
het gebruik van beschermende kleding en beschermingsmiddelen voor werk en 
materiaal [ 4]. 

Het nemen van organisatorische maatregelen brengt kosten met zich mee omdat het 
nemen van deze maatregelen inspanningen en tijd vergt en dus ook geld. 

7.2 Baten verletbestrijdende maatregelen 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, 
leveren een aantal voordelen op. Deze voordelen komen vooral voort uit het feit dat 
de negatieve invloeden van het weer verminderd, respectievelijk uitgebannen worden 
[1]. Voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zijn [1]: 

• Tijdsbesparing 
• Betere kwaliteitsbeheersing 
• Verbetering arbeidsomstandigheden 
• Dwang tot een betere organisatie 
• Financiele voordelen 

Tij dsbesparing 

Door het toepassen van verletbestrijdende maatregelen zullen er minder onwerkbare 
dagen meer zijn. Het gevolg hiervan is dat er sneller gebouwd kan worden, omdat er: 
[3] 
• Kortere intervallen ontstaan omdat de verschillende lagen sneller verharden en 

daardoor sneller na elkaar kunnen worden aangebracht 
• Een hogere productiviteit geleverd kan worden 
• Minder regen-, wind- en vorstverlet is 
• Geen vorstschade ontstaat 

Betere kwaliteitsbeheersing 

Door tijdens het productieproces van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen bij 
slechte weersomstandigheden gebruik te maken van verletbestrijdende maatregelen, 
zal de kwaliteit van het product beter beheersbaar zijn. Men zal een eindproduct 
krijgen van een beter uiterlijk en een betere technische staat [1]. Voor 
gevelisolatiesystemen zal dit o.a. betekenen: geen kleurverschillen en het niet loslaten 
van het stucwerk. 
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Verbeterde arbeidsomstandigheden 

Door het toepassen van verletbestrijdende maatregelen zal de werkplek veiliger 
worden. Er ligt bijvoorbeeld geen sneeuw of ijzel meer op de werkplek, waardoor de 
kans op ongevallen afueemt. Qua gezondheid is het ook een verbetering, omdat de 
werknemers nu niet meer in slechte weersomstandigheden hoeven te werken. 
Hierdoor zal volgens een TNO onderzoek naar het rendement van Arbo-investeringen 
het aantal ziekteverzuimen afuemen. Ook voor de werkgevers is het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden beter. Uit het voomoemde TNO onderzoek blijkt dat het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden een positieve uitwerking heeft op de 
productiviteit [ 1]. 

Doordat de werknemers niet meer in de regen, kou of wind hoeven te werken, zullen 
zij meer plezier in hun werk hebben en meer gemotiveerd zijn om aan het werk te 
gaan. Indien er geen verletbestrijdende maatregelen getroffen zijn zullen ze meer 
treuzelen om aan het werk te gaan. De verhoging van de motivatie van de werknemers 
leidt in het algemeen tot een verhoging van de productiviteit [1]. 

Dwang tot een betere organisatie 

Doordat men met verletbestrijdende maatregelen werkt, zal men de werkzaamheden 
beter moeten kunnen organiseren. Er is geen hinder meer van onwerkbare dagen, 
waardoor er een betere planning gemaakt kan worden. Door een betere planning zal 
het bouwproces vlotter moeten verlopen, wat dus een verkorting van de bouwtijd tot 
gevolg heeft [ 1]. 

Financiele voordelen 

Naast het verbeteren van de kwaliteit van het product en van de bescherming van de 
werknemers heeft het gebruik van verletbestrijdende maatregelen nog een aantal 
financiele voordelen [ 13]: 
• Verlaging van de tijdgebonden kosten door verkorting van de bouwtijd (b.v. huur 

steiger). Dit is voordelig voor zowel het gevelisolatiebedrijf, de hoofdaannemer en 
de opdrachtgever. 

• Minder uit te betalen verleturen. Dit is voordelig voor zowel de hoofdaannemer 
alsmede het gevelisolatiebedrijf. 

• Minder aan- en afloopverlies door vermindering van het aantal keren stilleggen 
van het werk. Dit is voordelig voor zowel de hoofdaannemer als het 
gevelisolatiebedrijf. 

• Betere dekking van vaste kosten, zoals algemene bedrijfskosten. Dit is voordelig 
voor de hoofdaannemer alsmede het gevelisolatiebedrijf. 

• Meer productie bij dezelfde loonkosten. Dit is voordelig voor de hoofdaannemer 
alsmede het gevelisolatiebedrijf. 
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• Maatregelen tegen invloed van het weer kunnen resulteren in verkorting van de 
bouwtijd en daardoor het eerder in exploitatie nemen van het gebouw. Dit is een 
voordeel voor de opdrachtgever. 

• Verkorting van de bouwtijd bei"nvloedt in positieve zin: 
1. De risicoverrekening 
2. Het renteverlies 
3. De kosten van toezicht, die tijdgebonden zijn. 
Dit is voor alle partijen in het productieproces voordelig. 
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8. Relatie hoofdaannemer - gevelisolatiebedrijf 

Uit ons orienterend gesprek met de heer van Boxtel van de L.S.G.I. (bijlage 1) over 
het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen kwamen een aantal punten aan de orde die gingen over de 
relatie tussen de hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf. Deze punten zullen wij 
hieronder in het kort bespreken. 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen brengt zowel kosten als baten met 
zich mee. De baten die deze maatregelen opleveren gelden zowel voor het 
gevelisolatiebedrijf alsmede de hoofdaannemer. Volgens de heer van Boxtel zijn de 
leden van de L.S .G.I. van mening dat de kosten voor deze maatregelen door deze 
twee partijen gedeeld dienen te worden. Een antler probleem dat naar voren komt 
volgens de heer van Boxtel is dat bij zowel de hoofdaannemer alsmede het 
gevelisolatiebedrijf men niet voldoende op de hoogte is van welke verletbestrijdende 
maatregelen er zijn. Hierdoor wordt er niet goed of onvoldoende ingespeeld op het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen onder slechte weersomstandigheden. 
Tenslotte worden er weinig tot geen afspraken gemaakt over het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen onder slechte weersomstandigheden. Aangezien het 
gevelisolatiesysteem niet mag worden aangebracht beneden de +5° C en de 
werknemers pas bij -1 ° C in de vorstverletregeling terecht komen werken de 
gevelisolatiebedrijven vaak door tot -1 ° C zonder gebruik te maken van 
verletbestrijdende maatregelen. Daar er in de toekomst geen vorstverletregeling . 
(Risicofonds) meer zal zijn, houdt dit in dat de gevelisolatiebedrijven dus een risico 
nemen. 
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a. Notulen gesprek Stukadoorsbedrijf Ameijden b.v. 

Bedrijf 
Datum 
Tijd 
Plaats 

Aanwezig 

Stukadoorsbedrijf Ameijden b.v. 
23 september 1999 
10.30- 11 .30 uur 
Kantoor Stukadoorsbedrijf Ameijden b.v. te Dordrecht 

Dhr. R. van Ameijden - directeur 
Silvia de Graaf 
Stefan Gilissen 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij bet aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Hoofdactiviteit: het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 
N evenacti vi tei t: stukadoorswerk 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
Gemiddeld 65 werknemers. 

3. Op welke mar kt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud zowel woningbouw als utiliteitsbouw in 
Nederland. 

4. Hoeveel m2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
Gemiddeld 50.000 m2 gevelisolatie per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Alle activiteiten bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen zijn weerkritisch te 
noemen, want alle activiteiten moeten boven de +5°C gebeuren. 
Met alle activiteiten wordt bedoeld: 

aanbrengen isolatieplaten, zowel lijmen als mechanisch bevestigen 
aanbrengen van de weefsellaag 
aanbrengen van de pleisterlaag ( afwerklaag) 
voorbehandelen gevel, <lit is een weerkritische activiteit omdat de gevel 
winddroog moet zijn voordat het gevelisolatiesysteem aangebracht kan 
worden. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Maatregelen die ervoor zorgen <lat het bedrijfkan doorwerken onder invloed van 
temperatuur, regen, wind en zon. 
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7. Weet U welke verletbestrijdende maatregelen er op de markt te vinden zijn? 
Ja, kappen en netten die zorgen voor bescherming tegen zon, regen en wind. Het 
gebruik van deze kappen en netten zijn verplicht volgens de nieuwe BRL. 
Er zijn ook andere vormen van verletbestrijdende maatregelen die bescherming 
geven tegen temperatuur, zoals het compleet afdekken van steigers in combinatie 
met hete luchtkanonnen, maar deze zijn kostbaar. 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Ja, zoals al vermeld is bij het vorige antwoord is het gebruik van kappen en netten 
verplicht volgens het BRL. Er is dus een oplossing die de activiteiten beschermt 
tegen zon, regen en wind. Het probleem is de bescherming tegen temperatuur. 
Er is een keer gewerkt met complete afdekking van steigers in combinatie met 
hete lucht kanonnen als bescherming tegen de temperatuur. Het nadeel van dit 
systeem is dat het vocht van het aanbrengen van gevelisolatiesystemen en het 
vocht als gevolg van nieuwbouw niet afgevoerd kan worden, waardoor het op 
deze steigers ontzettend vochtig wordt en het gevelisolatiesysteem niet voldoende 
droogt. Compleet afdekken met steiger in combinatie met hete luchtkanonnen 
heeft alleen zin wanneer het gevelisolatiesysteem egaal verwarmd wordt, daar er 
anders verschillen in droogtijden ontstaan. Dit levert kleurverschillen op, en het 
zal niet ten goede komen aan de kwaliteit van het gevelisolatiesysteem. 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 

Door minder onwerkbare dagen zal de oplevering van het bouwwerk eerder 
plaats vinden, wat voordelig is voor zowel de hoofdaannemer als de 
opdrachtgever. 
Bij nieuwbouw heeft het gebruik van verletbestrijdende maatregelen alleen 
voordelen wanneer de gehele bouw afgeschermd wordt. Als dit niet het geval 
is, ontstaat er stagnatie door andere werkzaamheden op de bouw. Bij renovatie 
heeft het gebruik van verletbestrijdende maatregelen wel zin omdat het 
gerenoveerde gebouw van binnenuit al verwarmd is. Dit heeft als voordeel dat 
de steiger beter te verwarmen is. 
Doordat er in de winterperiode gewerkt kan worden, ontstaat er bij het 
gevelisolatiebedrijf meer spreiding van de werkdrukte over het jaar. 

10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 

Er zullen meer werkbare dagen zijn, waardoor er meer algemene kosten 
dekking ontstaat voor de gevelisolatiebedrijven, wat zal lijden tot meer winst. 
Er zal vanuit het gevelisolatiebedrijf minder gebruik worden gemaakt van het 
Risicofonds, waardoor er een premiedaling ontstaat. 
Door eerdere op levering van het bouwwerk kan de opdrachtgever het gebouw 
eerder verhuren. 
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11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 

De kosten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen die de 
hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf maken, zijn niet in verhouding met 
de opbrengsten van de opdrachtgever door eerdere oplevering van het 
bouwwerk. De opdrachtgever zal ook een deel moeten betalen van de kosten 
die gemaakt worden door het gebruik van deze maatregelen. Ideaal zal zijn dat 
de hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf ieder 20% van de kosten van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen betalen en de opdrachtgever 60% 
van deze kosten betaalt. 
Door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ontstaat er hogere 
ziekteverzuim onder de werknemers. De oorzaak van dit nadeel is dat het 
stukadoren een zwaar beroep is. Door minder vrije dagen (onwerkbare dagen) 
zullen deze rnensen meer rnoeten werken, waardoor het lichaam meer belast 
wordt, wat zal lijden tot een hogere ziekteverzuim. 
Door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen wordt het bouwproces 
van het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem onderbroken. Er is geen 
voortgang, tenzij het gehele bouwwerk overdekt zal worden. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Nee, dit verschilt van project tot project. Wel kan gezegd worden dat bij een 
strengere winter het gebruik van verletbestrijdende rniddelen rneer zal kosten dan 
bij een zachte winter. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
De hoofdaannemer en het gevelisolatiebedrijf zijn beide verantwoordelijk voor de 
kosten die gemaakt worden door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 
Eigenlijk zal de opdrachtgever deze kosten voor een deel rnoeten betalen, orndat 
hij de rneeste baten heeft. 

Indien er bij het aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Het gebruik van kappen en netten zijn verplicht. Buiten deze maatregelen wordt er 
niets afgesproken met betrekking tot het doorwerken onder slechte 
weersornstandigheden. Er wordt door het gevelisolatiebedrijf doorgewerkt tot en 
met 0°C, wat risico 's met zich meebrengt met betrekking tot de kwaliteit. 
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15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
Er worden geen afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele kosten bij het 
doorwerken onder slechte weersomstandigheden. 

5 



b. Notulen gesprek NAS afbouw b.v. 

Bedrijf 
Datum 
Tijd 
Plaats 

Aanwezig 

NAS Afbouw b.v. 
3 0 september 1999 
09.00 - 11.30 uur 
Kantoor NAS Afbouw b.v. te Geffen 

Dhr. L.E.M. van der Heijden - directeur 

Bijlage 3 

Dhr. J.P. Verhoeff - technisch commercieel medewerker 
Silvia de Graaf 
Stefan Gilissen 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij bet aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

I. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Activiteiten: spuitwerk, vloeren, stukadoren, verlijmen van 
kalkzandsteenproducten, separatiewanden en buitengevelisolatie 
met als hoofdactiviteit stukadoren. 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
Gemiddeld 375 werknemers in vaste dienst en gemiddeld 150 werknemers 
uitbesteed door andere bedrijven. 

3. Op welke mar kt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Alle soorten markten in Nederland met de nadruk op woningbouw, utiliteitsbouw 
en nieuwbouw. Niet voor particulieren. 

4. Hoeveel m 2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
Gemiddeld 20.000 m2 gevelisolatie per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Alle activiteiten bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen zijn weerkritisch te 
noemen, behalve het aanbrengen van de steigers. 
Met alle activiteiten wordt bedoeld: 

aanbrengen isolatieplaten (tot 0°C met wintermortel) 
aanbrengen weefsellaag (tot 0°C met wintermortel) 
aanbrengen afwerklaag (tot 0°C met wintermortel) 

Vooral het aanbrengen van de afwerklaag is zeer weersgevoelig. 
Ook de mens is zeer weersgevoelig, vooral bij een koude wind. 
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6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Met verletbestrijdende maatregelen kan men de invloeden van regen, wind en 
temperatuur tegen houden. Vooral voortijdige bescherming tegen vorst is van 
belang. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Verplicht volgens de BRL zijn steigers met kappen en netten. 
Ter bestrijding van vorst: 

Heaters en steigers met zeilen. 
Nadeel van <lit systeem is <lat er tocht ontstaat door de openingen t.b.v. 
aanvoer materiaal, waardoor er toch vorst optreedt en slechte 
arbeidsomstandigheden ontstaat. 
Ook een nadeel van het gebruik van heaters is <lat wanneer deze gebruikt 
warden op de bouw het bouwvocht bij nieuwbouw vrijkomt. Dit is te 
voorkomen door vooraf de radiatoren aan te sluiten. 
Steigers met zeilen. 
Nadeel van <lit systeem is <lat men moet werken met kunstlicht. 
Men kan dan niet goed de schaduwwerking van de structuur van de 
afwerklaag zien. 

Ook producten als wintermortel is een verletbestrijdend maatregel. 
Het gehele gebouw afdekken is ook een verletbestrijdend maatregel, maar heeft 
als nadeel <lat <lit systeem bij nieuwbouw te veel geld kost. 

8. Makenjullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Ja, kappen en netten, omdat deze verplicht zijn. Dit wordt duidelijk in het contract 
met de hoofdaannemer/ opdrachtgever vermeld. Deze maatregelen houdt alleen de 
invloeden van wind, neerslag en zon tegen. 
Omdat er geen voorschriften zijn om het werk te beschermen tegen temperaturen 
beneden de +5°C, wordt het werk in veel gevallen niet beschermd beneden deze 
temperatuur. Hierdoor gaan in veel gevallen de werkzaamheden door tot en met 
0°C, terwijl de werkzaamheden tot en met 5°C uitgevoerd mogen warden. Dit is 
een risico . Om <lit risico op te lossen maakt men gebruik van wintermortel. Deze 
kan verwerkt warden tot en met 0°C. Nadeel van wintermortel is als het mooi 
weer wordt de wintermortel te snel gaat hechten. 
Als men gebruikt maakt van verletbestrijdende maatregelen, moet men deze 
toepassen voordat de vorst inslaat. 
In Nederland wordt vaak geen rekening gehouden met de winterperiode door de 
opdrachtgever wat betreft het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Hierdoor 
komt het gevelisolatiebedrijf vaak voor onvoorziene kosten te staan omdat ze toch 
moeten doorwerken, daar het werk anders niet op tijd klaar is. Indien ze besluiten 
om door te werken zonder verletbestrijdende maatregelen, zal <lit ten koste gaan 
van de kwaliteit. 
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9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 

Er zijn geen onwerkbare dagen in de planning, vooral bij utiliteitsbouw zal <lit 
het geval zijn. Dit is voor elke partij op de bouw een voordeel. 
Mensen kunnen aan het werk blijven, waardoor het gevelisolatiebedrijf de 
risico premie bespaart. 

10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 

Als men de vorst bestrijdt door gebruik te maken van verletbestrijdende 
maatregelen, kan men doorwerken wat financiele voordelen heeft voor het 
gevelisolatiebedrijf met betrekking tot de werkgelegenheid. 
Als men de kosten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zal 
verdelen onder alle partijen op de bouw, ook de elektricien en de loodgieter, 
dan heeft ook iedereen zijn financiele voordelen. Er kan in de ontwerpfase al 
rekening gehouden worden met het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. 
Als de opdrachtgever besluit te investeren in het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen kost <lit geld, maar het gebouw zal eerder 
opgeleverd worden wat weer financiele voordelen met zich mee brengt. 

11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 

Een nadeel van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen is het 
investeren in de kosten van deze maatregelen, terwijl er misschien helemaal 
geen vorst optreedt. 
Een tweede nadeel is dat bij aanbestedingen sommige mensen een prijs hebben 
gemaakt met het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en sommige 
mensen een prijs hebben gemaakt zonder deze maatregelen. De 
hoofdaannemer of opdrachtgever kiest dan altijd de goedkoopste; het 
gevelisolatiebedrijf wat geen gebruik maakt van verletbestrijdende 
maatregelen. Dit gevelisolatiebedrijfloopt dan altijd het risico met slechte 
weersomstandigheden. 
Ook een nadeel van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen is <lat 
sommige partijen op de bouw kunnen doorwerken en sommige niet omdat 
deze mensen geen gebruik maken van verletbestrijdende maatregelen. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Ja, de prijzen van de steigers met kappen en netten en de prijzen van de heaters 
zijn bekend, maar de prijzen zijn zeer projectgebonden. 
De calculatie afdeling weten de prijzen van andere verletbestrijdende maatregelen. 
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13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
In de aanbesteding wordt afgesproken wie er verantwoordelijk is voor de kosten 
van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen, dus de verantwoordelijkheid 
is sterk afhankelijk van de opdrachtgever. 

Jndien er bij het aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt wordt 
van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
De steigers moeten afgedekt zijn volgens de BRL. Bij vorst worden er geen 
afspraken gemaakt, het gevelisolatiebedrijf is dus zelf verantwoordelijk. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
De opdrachtgever zal niet betalen, waardoor de kosten door het 
gevelisolatiebedrijf zelf betaald moeten word en. Er worden hier geen afspraken 
over gemaakt. 

NB. 
Het grootste probleem bij het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem is de 
kwakkelperiode; zet de vorst wel of niet door, moet er wel of niet ge'investeerd 
worden in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Met kwakkelperiode wordt 
bedoeld de periode van 5°C tot en met 0°C. Deze periode zal overbrugd moeten 
worden door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Onder de 0°C worden de 
mensen doorbetaald door het Risicofonds. Tevens kan men bij vorst beter stoppen met 
werken omdat men anders toch stagnatie oploopt, doordat men moet wachten op 
andere activiteiten die wel hinder ondervinden van vorst. 
Men zal zowel de hoofdaannemer als de opdrachtgever zover moeten krijgen dat er 
tijdens de kwakkelperiode gebruik moet worden gemaakt van verletbestrijdende 
maatregelen. 
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c. Schriftelijke enquete Ter Woerds Afbouw b.v. 

Bedrijf 
Datum 

Ingevuld door : 

Ter Woerds Afbouw b.v. 
3 oktober 1999 ontvangen 

Dhr. Drs. B. ter Woerds 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Activiteiten: Buitengevelisolatie - buitenstucwerk- binnenstucwerk 

machinaal en traditioneel, spackspuitwerk, dekvloeren 
(zandcement / anhydriet), schilderwerk en beglazing. 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
85 werknemers. 

3. Op welke markt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Nieuwbouw woningenen utiliteitsbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. 

4. Hoeveel m 1 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijf? 
Ongeveer 20.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Bij gebruik van kappen en netten zijn bij een buitentemperatuur vanaf 3 °C of 
minder de bewerkingen grondmortel (weefsellaag) en het aanbrengen van 
spachtelpleister risicovol. Platen plakken kan vanaf 0°C niet uitgevoerd worden. 
Een en antler is natuurlijk afhankelijk van de mate waarin wind op de gevels staat. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Het gebruik maken van maatregelen waarin het mogelijk wordt gemaakt om 
gedurende een langere periode toch door te kunnen gaan met het maken van 
productie zonder daarvoor bovennormaal risico te lopen. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Het bedrijfkent legio van mogelijkheden doch alles hangt samen met het 
kostenaspect die hiermee gepaard gaan. 

10 



Bijlage 3 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Het bedrijf maakt op dit moment gebruik van die maatregelen die makkelijk uit te 
voeren zijn in samenhang met de hoofdaannemer en weinig tot geen geld kosten, 
want zoals in vraag 7 al aangegeven is, hangt alles samen met het kostenaspect. 
Op dit moment kan nog worden deelgenomen aan het vorstverletfonds, waardoor 
er tijdens vorst de productie op de bouwplaats niet wordt voortgezet. 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Voordelen zijn een niet stagnerende productie, dus minder rentekosten, dekking 
van algemene kosten en een eerdere oplevering. 

10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 
Zie vraag 9. 

1 I. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
Nadelen ten opzicht van het personeel; werken in toch lastige omstandigheden. 
Hoe het ook zij, het zijn mindere omstandigheden. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Tot op heden nog niet echt onderzocht of getoetst. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
Het bedrijf vindt dat deze kosten door meerdere partijen gedeeld zullen moeten 
worden en hoe deze verdeling dient te zijn, zal nog overlegd moeten worden. 

lndien er bij bet aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Op dit moment zijn de temperatuur en de wind de factoren waar het vanaf hangt of 
er doorgewerkt wordt, ja dan nee, en kunnen er op dit moment naast het plaatsen 
van een steiger met kappen en netten geen danwel weinig afspraken worden 
gemaakt. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
Dit heeft het bedrijf nog niet meegemaakt. 
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d. Notulen gesprek Isovero b.v. dd. 06-10-1999 

Bedrijf 
Datum 
Tijd 
Plaats 

Aanwezig 

Isovero b.v 
6 oktober 1999 
10.00- 10.30 uur 
Bouwplaats Plan Klam te Eindhoven 

Dhr. Remy Manders - Voorrnan 
Silvia de Graaf 
Stefan Gilissen 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrij den de maatregelen bij bet aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Buitengevelisolatie en stucwerk, voomamelijk stucwerk. 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
1 7 werknemers. 

3. Op welke mar kt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
De gehele markt. 

4. Hoeveel m 2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
Ongeveer 18.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Alle activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van mortels, zoals de weefsellaag 
en de afwerklaag aanbrengen. Met winterrnortel zijn deze activiteiten mogelijk tot 
ooc. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Kappen over steigers 
Kachels; nadeel is <lat werken met deze kachels zorgen voor vocht op de 
bouwplaats. Deze vocht kan niet weg. Dit is nadelig voor de droging van het 
gevelisolatiesysteem en is slecht voor de arbeidsomstandigheden. 
Steigers afgedekt met zeil (oranje); nadeel is <lat bij erg vriezen toch koud in 
de afgedekte steigers ontstaat. 
Gebouw compleet inpakken met zeil 
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7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Zie vraag 6. 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 

Kappen en netten 
Het grootste probleem is bescherming tegen temperatuur, dit is op te lossen door 
gewoon door te werken tot 1 °C., wat een min notering oplevert van de BKB 
kwaliteitscontroleur. Onder de 0°C worden de arbeidskosten vergoed door het 
Risicofonds. Het probleem zit dus vooral tussen de +5°C en de 0°C. 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Bij gebruik van kappen en netten kan men doorwerken bij regen en wind, 
waardoor het werk eerder opgeleverd kan worden. 

10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 
Doordat er eerder opgeleverd kan worden, heeft dit zijn financiele voordelen voor 
het bedrijf. 

11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
Kappen en netten heeft geen nadelen. 

12. H eeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de mar kt 
aanwezig zijn? 
Geen inzicht. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
Dit is afhankelijk met de afspraken met de aannemer; vaak 80% voor de 
aannemer. 

lndien er bij het aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Geen afspraken, regelt het bedrijf zelf. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
De kosten zijn voor het bedrijf zelf. 
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e. Schriftelijke enquete Afbouw "De Helpermolen'' b.v. 

Bedrijf 
Datum 

Ingevuld door : 

Afbouw "De Helpermolen" b.v. 
11 oktober 1999 ontvangen 

Dhr. D.K. Huisman 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Stukadoorswerk, gevelisolatie, vloeren in zandcement en anhydriet, 
seperatiewanden en restauratiewerk. 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
120 werknemers. 

3. Op welke markt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud woningbouw, nieuwbouw verbouw utiliteit 
en particulieren. 

4. Hoeveel m2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
17.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Aanbrengen van mortels en sierpleister bij temperaturen lagen dan 5°C en hoger 
dan 32°C. 

6. Wat verstaat U onder ' Verletbestrijdende maatregelen '? 
Zorgen voor afscherming van vocht en koude. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Ja. 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Ja, naast passende kleding, instructies naar aannemer. 
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9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Voordeel voor dit bedrijf is het personeel aan het werk te houden, algemene 
kostendekking wordt gecontinueerd en geen verstoring in bouwproces dus op tijd 
opleveren. 

10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiiile 
voordelen? 
De omzet doelstelling kan worden gehaald. 

11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
Hoge kosten, drukt op investering van het project, afhankelijk van de afspraken op 
begroting aannemer. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Onvoldoende. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
Hoofdaannemer. 

lndien er bij bet aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Afspraken overeenkomstig BRL en voorwaarden L.S .G.I. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
De hoofdaannemer dient alle maatregelen te treffen. 
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f. Schriftelijke enquete Afbouw Vroomshoop b.v. 

Bedrijf 
Datum 

Ingevuld door : 

Afbouw Vroomshoop b.v. 
12 oktober 1999 ontvangen 

Dhr. J. Tempels 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Aanbrengen en afwerken van diverse isolatiesystemen. 

2. H oeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
30 werknemers. 

3. Op welke markt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Renovatie en nieuwbouw. 

4. Hoeveel m 2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
10.000 tot 15.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Een totaal systeem aanbrengen als de start van de vorst periode valt. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Vorst en regen vrij werken. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Wintermortels en pleisters. 
Steigers aanpassen voor een doorwerk project in de winter. 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Ja, zorgvuldig. 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Ja, allemaal. 
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10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 
Ja. 

1 I. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
Ja, allemaal 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Niet op alle maatregelen. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
Allemaal. 

lndien er bij bet aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Goede vorstvrije afdekking van werkplek en opslag van materialen. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
Afhankelijk van de afspraken en bet contract (prijs). 
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g. Schriftelijke enquete De Koning Stukadoorsbedrijf b.v. 

Bedrijf 
Datum 

Ingevuld door : 

De Koning Stukadoorsbedrijf b.v. 
15 oktober 1999 ontvangen 

Dhr. J. de Koning 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
Stucwerk. 

2. H oeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
25 werknemers. 

3. Op welke markt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Nieuwbouw, restauratie en isolatie. 

4. Hoeveel m 2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijf? 
5.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Stukadoren tussen de 0°C en +5°C en boven de 25 °C. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Afdekken van de werkzaamheden. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
- ( geen antwoord ) 

8. Makenjullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
- ( geen antwoord) 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Volgens de planning werken. 
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10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 
Ja. 

11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
De kosten voor het bedrijf. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
- ( geen antwoord ) 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
De hoofdaannemer. 

Indien er bij het aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
De hoofdaannemer is verantwoordelijk binnen de verantwoordelijke norrnen. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
De opdrachtgever/ hoofdaannemer is er het meest bij gebaat. 

19 



Bijlage 3 

h. Schriftelijke enquete Van de wateringen afbouw b.v. 

Bedrijf 
Datum 

Ingevuld door : 

Van de Wateringen afbouw b.v. 
15 oktober 1999 ontvangen 

Dhr. C. van de Wateringen 

Vragen en antwoorden vragenlijst 
'Verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen ': 

1. Met welke activiteiten houdt het bedrijf zich bezig? 
S tukadoorswerk. 

2. Hoeveel werknemers zijn er in dienst bij dit bedrijj? 
7 werknemers. 

3. Op welke markt richt het bedrijf zijn werkzaamheden? 
Nieuwbouw en renovatie. 

4. Hoeveel m2 buitengevelisolatie wordt er gemiddeld per jaar aangebracht door 
het bedrijj? 
Ongeveer 10.000 tot 15.000 m2 per jaar. 

5. Welke activiteiten bij het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen zijn 
volgens U weerkritisch te noemen en waarom? 
Alle activiteiten; met name de temperatuur is weerkritisch te noemen. 

6. Wat verstaat U onder 'Verletbestrijdende maatregelen '? 
Afdekken tegen regen en zon. 

7. Weet U welke verletbestrijdende middelen er op de markt te vinden zijn? 
Voor het bedrijf geldt alleen het afdekken van de activiteiten. 

8. Maken jullie gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij het aanbrengen van 
buitengevelisolatiesystemen? Zo ja, hoe gaan jullie hiermee om? 
Ja, contractueel vastleggen. 

9. Weet Ude voordelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en 
voor wie zijn dezen van belang? 
Voor iedereen. 
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10. Ziet U in het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ook financiele 
voordelen? 
Ja, minder schade en minder verleturen. 

11. Weet Ude nadelen van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen en voor 
wie zijn dezen van belang? 
Voor het bedri j f zijn er geen nadelen. 

12. Heeft U inzicht in de kosten van verletbestrijdende maatregelen die op de markt 
aanwezig zijn? 
Ja. 

13. Wie is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden door het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen? 
De hoofdaannemer/ opdrachtgever. 

lndien er bij het aanbrengen van buitengevelisolatie geen gebruik gemaakt 
wordt van verletbestrijdende maatregelen; 

14. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot het doorwerken onder slechte weersomstandigheden? 
Bij regenkans of felle zon wordt er niet gewerkt. 

15. Welke afspraken worden er gemaakt met de hoofdaannemer of opdrachtgever 
met betrekking tot eventuele kosten bij doorwerken onder slechte 
weersomstandigheden? 
De hoofdaannemer/ opdrachtgever loopt dan 100% risico en dient verleturen en 
schade te vergoeden. 
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Concept hulpmiddel 



INPUT----------
- projectgegevens 
- complexiteit project 
- af spraken bij 

aanbestedingen 

Regelgeving 

_.OUTPUT 
- soort 
ver letbestrij dende 
maatregelen 
- kosten en baten 
verletbestrijdende 
maatregelen 
- afspraken 
contract 



Bijlage 5 

Onderzoeksresultaten 



Inhoudsopgave 

Onderzoeksresultaten afstudeerproject' Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten' 

Bijlage 5 

1. Inleiding .................................................................................................................. 3 

2. Onderzoeksresultaten van de kosten en baten .................................................... 4 
2.1 Technische verletbestrijdende maatregelen ...................................... .... ............. 4 
2.2 Organisatorische verletbestrijdende maatregelen .............................................. 9 
2.3 Kosten van organisatorische verletbestrijdende maatregelen ...... ... ... ..... ......... 10 
2.4 Voordelen bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ... ..... ... .... ... ..... 10 
2.5 Baten bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ........................ ....... . 12 
2.6 Complexe factoren bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen ......... 14 
2.7 Oplossen complexe factoren bij het gebruik van verletbestrijdende 

maatregelen ..... ...... ....... .............. .. ......... ....... .............. ........ .. ..... .. .. .................... 16 

3. Onderzoeksresultaten van de verbetering van de arbeidsomstandigheden ... 18 
3 .1 Vochtafvoer bij het gebruik van heaters in combinatie met afgedekte 

steigers ................. .... ........ ... .... .......... .... ...... ...... ..... ...... .... ......... .. ..................... 18 
3.2 Het wegnemen van tocht door openingen en naden bij afgedekte steigers .... . 19 

4. Onderzoeksresultaten van de afspraken met de hoofdaannemer of 
opdrachtgever ...................................................................................................... 20 
4.1 Afspraken tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of 

opdrachtgever bij aanbestedingen .................................................................... 20 
4.2 Regelgeving met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende 

maatregelen ...................................................................................................... 23 
4.3 Afspraken tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of 

opdrachtgever in het contract ........................................................................... 25 
4.4 Het overleg tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of 

opdrachtgever .................................................................... .... ........................... 26 

1 



Bijlage 5 

5. Onderzoeksresultaten van het beperken van onvoorziene kosten .................. 28 
5.1 Het beperken van onvoorziene kosten bij aanbestedingen ......................... .... . 28 
5.2 Partijen op de bouw die meebetalen aan het gebruik van 

verletbestrijdende maatregelen ............................ ....... ......... ..... ..... ................. 29 
5.3 Kostenverhouding van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

tussen gevelisolatiebedrijf en andere partijen op de bouw .............................. 30 
5.4 Rekening houdend met de winterperiode bij het gebruik van 

verletbestrijdende maatregelen ......................................................................... 32 

6. Onderzoeksresultaten van vereenvoudiging van de keuze .............................. 34 
6.1 Voorkoming van het onderbreken van het productieproces ............................ 34 
6.2 Het ontstaan van een gelijke droging bij het gebruik van 

verletbestrijdende maatregelen ........................................................................ 35 
6.3 Periode van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen .......................... 37 

7. Onderzoeksresultaten van het hulpmiddel ........................................................ 38 
7.1 Het inzetten van het hulpmiddel ................................................................. .... . 38 
7.2 De input van het hulpmiddel ........................................................................... 39 
7.3 De output van het hulpmiddel .................................................................... .... . 40 
7.4 De gegevens in het hulpmiddel ..... .... ............................................................... 41 

2 



Bijlage 5 

1. Inleiding 

In deze bijlage 5 worden de onderzoeksresultaten weergegeven, welke gevonden zijn 
op de onderzoeksvragen van het afstudeerproject 'Weersonafhankelijk werken bij 
gevelisolatieprojecten '. Bij deze onderzoeksresultaten zal steeds de bronvermelding 
worden vermeld. 
Deze bronvermelding verwijst of naar interviews, welke wij gehouden met personen 
van verschillende besdrijven en instanties.(beschreven met de letters' A t/m U'), of 
naar het literatuuronderzoek welke wij gehouden hebben (beschreven met de letter 
'v'). 

De letters A t/m U stellen de volgende onderzoekseenheden voor: 
A: Andrews Sykes B.V. 
B: Layher B.V. 
C: Lenferink B.V. & Ameijden B.V. 
D: Iston B.V. 
E: Ter Woerds B.V. 
F: AfbouwbedrijfVroomshoop B.V. 
G: BouwbedrijfROOS B.V. 
H: SFB Afdeling Verletbestrijding 
I: Thermecon Isolatie Nederland B.V. 
J: Ballast N edan Woningbouw 
K: B.V. Kwaliteitsverklaringen Bouw 
L: Afbouw 'De Herpermolen' B.V. 
M: Afbouwbedrijf Prostuc B.V. 
N: Van de Wateringen Afbouw B.V. 
0: Isoned B.V. 
P: Strikolith B.V. 
Q: 
R: 
S: 
T: 
U: 

Isovero B.V. 
MAC Klosters B.V. 
Koopmans Bouwgroep 
Bedrijfschap schilderbedrijf 
L.S.G.I. 

Tevens wordt er onder aan de onderzoeksresultaten het totaal aantal 
onderzoekseenheden aangegeven aan wie de onderzoeksvragen zijn voorgelegd. 
Tevens wordt aangegeven hoeveel van deze onderzoekseenheden geen antwoordt 
hebben gegeven op de desbetreffende onderzoeksvraag. 
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2. Onderzoeksresultaten van de kosten en baten 

In <lit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergegeven die antwoord geven op 
probleemstelling A: "Wat zijn de kosten en baten van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen welke op de Nederlandse markt aanwezig zijn''. 
Het betreft verletbestrijdende maatregelen welke bescherming geven tegen 
temperaturen onder de +5°C. 

2.1 Technische verletbestrijdende maatregelen. 

Om bedrijven meer inzicht te geven in de vraag: 'welke technische verletbestrijdende 
maatregelen zijn er op de Nederlandse markt aanwezig, en wat zijn de kosten voor 
deze oplossing(en) ' hebben wij deze gei"nventariseerd. 
Op de volgende bladzijden zijn de onderzoeksresultaten vermeld welke antwoord 
geven op deze vraag. 

• Heater [A,C,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T] 
⇒ Indirect gestookte heater [ A, V] 

Kosten [A]: 

Type heater 
- ID 200 TA 

ID 400 TA 
ID 500 TA 
ID 800 TA 

Toebehoren: 
- olietank 

Huurprijs per week: 
FL. 322,-
FL. 399,-
FL. 434,-
FL. 697,--

1000 liter Fl. 63,- per week 
2700 liter Fl. 126,- per week 

- brandstofHBOl Fl. 0,70 per liter 

- luchttransportslangen (huurprijzen per stuk per week) 
ID200T A/ID500TA: 8 meter 0450 mm Fl. 35,--
ID400T A: 8 meter 0200 mm Fl. 21,-

( 5 stuks no dig) 
of 8 meter 0500 mm Fl. 49,-
( 1 stuk nodig) 

ID800TA: 8 meter 0500 mm Fl. 49,-
(2 stuks nodig) 
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- ruimtethermostaat Fl. 14,- per week 
- transport- en/of installatiekosten Fl.75,- per manuur 

Indien heater binnen geplaatst wordt: 
- rookgasafvoer 

ID200T Al ID400T A 
ID500TA 
ID800TA 

Per meter 0150 mm Fl. 7,- per week 
Per meter 0200 mm Fl. 14,- per week 
Per meter 0300 mm Fl. 21,- per week 

- vonkenvanger: Fl. 63,- per week 
- transport- en/of installatiekosten FL. 75,-- per manuur 

⇒ Direct gestookte heater [ A, V] 
⇒ Electroheater [A] 

• V entilatoren [A] 
Huurprijs ventilator per week: 
ASF 21 FL. 98,-

• Systeemsteigers (ter bekleding voor doorwerkprojecten) 
⇒ Layher All-round steigers [B] 
⇒ Layher Blitz steigers [B] 
⇒ Rolsteigers [B] 

Kosten systeemsteigers: ( excl. aan- en afvoerkosten) 

⇒ Layher Blitz (renovatiesteiger, breed 0,7 m) [V] 

10,00 0,75 
10-20 12,00 0,75 
20-30 14,00 0,75 

⇒ Layher Blitz (renovatiesteiger, breed 0,7 m + consoles 0,32 m) [V] 

0,85 
14,00 0,85 
16,00 0,85 

Bijlage 5 

5 



⇒ Layher All-round (metselsteiger, breed 1,57 m) [V] 

0-10 14,00 
10-20 16,00 
20-30 22,00 

⇒ Layher All-round (metselsteiger, breed 1,57 m + consoles) [V] 

0-10 15,00 
10-20 17,00 
20-30 23,00 

Toebehoren: 
- Werkbrug (huurprijs per week) [V] 

6,20 * 0,60 m Fl. 14,--
7,20 * 0,60 m Fl. 17,--

- 10,00 * 0,60 m Fl. 55,--

• Wandafschermingssystemen 
⇒ Zeil met zeilregelprofiel [B, V] 
⇒ Zeil bevestigd op all-round rozetten [B] 
⇒ Protect systeem [B, V] 

Kosten[B] 

0,80 
0,80 
0,80 

0,85 
0,85 
0,85 

Dit systeem is te duur voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen 

Wandafschermingsmaterialen 
⇒ Netten met verwarmingselementen [C] 
⇒ Netten [D,G,I,J,L,O,Q,R,S,T, V] 

Kosten [V] 

Montage en demontage ( excl. materiaal) per m2
: Fl. 2.16 [V] 

Montage en demontage (incl. Materiaal) per m2
: Fl. 3,50 [V] 

⇒ Zeilen [D,F,G,I,L,M,N,Q,S, V] 
⇒ Isolatiezeilen (noppenfolie) [D,G,I,K,P,R, V] 

Bijlage 5 
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Kosten isolerende Jolie] 30 gr/m2 (kosten per m2
) [V] 

1 laag folie 5,25 5,45 4,35 
2 lagen folie 6,60 6,40 5,65 
3 lagen folie 8,40 8,05 7,25 

Kosten isolerende Jolie] 90 grlm2 (kosten per m2
) [V] 

1 laag folie 8,25 8,15 7,85 
2 lagen folie 9,60 9,40 9,10 
3 lagen folie 10,90 10,70 10,40 

⇒ Folie [L,M,T] 

⇒ Gewapende folie [T, V] 

Kosten versterkte afschermfolie 120 gr/m2 [V] 

20 
3,20 20 

Kosten versterkte afschermJolie 250 grlm2 [V] 

_.o l)reegteflllll' 
2,70 
2,70 20 
3,20 
3,20 20 

⇒ Krimpfolie [F,G,I,J,O,P,Q, V] 
Kosten: Fl. 15,-- I m2 [V] 

• Overkappingssystemen 
⇒ Stalen steigerkap [B] 

64,80 
76,80 

52,90 
105,85 
62,70 
125,45 

⇒ Aluminium steigerkap voor boven op steiger [B] 
⇒ Aluminium steigerkap voor op werkbrug [B] 

4,25 
5,55 
7,15 

⇒ Aluminium krimpfolieframe (gesealde kappen) [B,E,M, V] 
Kosten [V] 
Montage en demontage per m 1 

Huur per week per m1 

⇒ Aluminium profielzeildak [B] 

FL. 45,-
FL. 3,--

Bijlage 5 

4,15 4,00 
5,45 5,30 
7,05 6,75 

1,20 
1,20 

1,96 
1,96 
1,96 
1,96 
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⇒ Kassettendak [B,NJ 
Kosten [BJ 
Dit systeem is te duur voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. 

⇒ Kappen [G,I,J,N,O,Q,SJ 

• Wintermortel [B,C,D,E,F,I,J,K,L,N,O,P,Q,R,SJ 
⇒ ISPO Hechtmortel WE FL. 2,26/kg [OJ 
⇒ ISPO nr. 1 Wapeningsmortel WE FL. 2,95/kg [OJ 
⇒ ISPO WDVS Armierungspachtel WE FL. 5,31/kg [OJ 
⇒ ISPO Voorstrijkmiddel WE FL. 7,78/kg [OJ 
⇒ ISPO Kunsthars sierpleister Isoplit WE FL. 4,28/kg [OJ 
⇒ ISPO Silikonen sierpleister Silkolit WE FL. 4,46/kg [OJ 

• Verwarmen van opslag (containers) [C,D,F,L,Q,SJ 

• Kunstlicht [H,VJ 

• Winterkleding [B,M,TJ 

• Thermometer [NJ 

Uit de onderzoeksresultaten is naar voren gekomen <lat een zevental verletbestrijdende 
maatregelen vaak wordt gezegd. Dit zijn de volgende: 

Verletbestrijdende maatregel 
- Heaters 
- Wintermortel 
- Netten 
- Zeilen 
- Krimpfolie 
- Kappen 
- Isolatiezeilen 

Aantal onderzoekseenheden t.o.v. totaal 
18/20 
16/20 
11/20 
10/20 
8/20 
8/20 
7/20 

De verletbestrijdende maatregelen 'Protect Systeem' en' Kassettendak' zijn te duur 
voor het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Deze zullen dus ook niet worden 
meegenomen bij het opzetten van het hulpmiddel. Alle andere antwoorden op deze 
onderzoeksvraag zijn in deze paragraaf terug te vinden. 
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2.2 Organisatorische verletbestrijdende maatregelen. 

Om erachter te komen welke organisatorische verletbestrijdende maatregelen er 
getroffen kunnen worden, hebben wij deze geinventariseerd. In onderstaande tabel 
hebben wij de onderzoeksresultaten vermeld. 

Het schuiven in de planning met de activiteit aanbrengen gevelisolatiesysteem. C,S 

Werknemers naar binnenwerkzaamheden verplaatsen. C,E,F,I, 
L,M,S 

Andere werktijden hanteren in de winter in vergelijking met de zomer. C 

Werknemers in de werkeloostheidswet duwen H 

Werknemers aan andere gevelisolatiebedrijven uitlenen. H,L 

Stoppen met werken. H,N,S 

Werken volgens de prognoseschaal. J 

Verwarmingsinstallatie in het gebouw eerder aanleggen, waama er vanuit het gebouw J,L,R 
verwarmd kan worden. 

Minder gevelisolatie aannemen in de winter. I,L 

In winterperiode eigen personeel opleiden cq bijscholen tot stukadoor. L 

Het maken van een goede planning. N 

Doorwerken op de Zuid-gevel in plaats van de Noord-gevel. N 

Alleen maar platen plakken. p 

Slecht weer plan opstellen. V 

Uit de tabel met onderzoeksresultaten blijkt dat zeven van de dertien 
onderzoekseenheden werknemers naar binnenwerkzaamheden verplaatsen. Drie van 
de dertien onderzoekseenheden geven aan dat ze het liefst zouden stoppen met 
werken. 
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Nog eens drie onderzoekseenheden geven aan dat de verwarmingsinstallatie in het 
gebouw eerder aangelegd kan worden, zodat er van binnen uit het gebouw verwarmd 
kan worden. Andere organisatorische verletbestrijdende maatregelen zijn in de tabel 
op de deze en op de vorige bladzijde vermeld. 

2.3 Kosten van organisatorische verletbestrijdende maatregelen. 

Om achter de kosten te komen van de organisatorische verletbestrijdende maatregelen 
welke getroffen kunnen worden, hebben wij deze ge1nventariseerd. In de tabel op de 
volgende bladzijde hebben wij de onderzoeksresultaten vermeld. 

Kosten voor het treffen van organisatorische verletbestrijdende maatregelen zijn aan tijd C,E,F,I, 
gebonden, en daardoor moeilijk in geld uit te drukken. s 

Naar voren halen in de planning van het aansluiten van de radiatoren is vaak moeilijk G 
inpasbaar in het productieproces en daarom erg duur. 

Uit de tabel met onderzoeksresultaten blijkt dat vijf van de zeven geantwoorde 
onderzoekseenheden aangeven dat de kosten voor het treffen van organisatorische 
verletbestrijdende maatregelen tijdgebonden zijn. Omdat men niet weet hoeveel tijd 
hier in gaat zitten, is het moeilijk om deze maatregelen in geld uit te drukken. 
Overige antwoorden zijn terug te vinden in bovenstaande tabel. 

2.4 Voordelen bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

Uit het onderzoek zijn een aantal voordelen naar voren gekomen welke het gebruik 
van technische en organisatorische verletbestrijdende maatregelen met zich 
meenemen. Deze voordelen hebben wij op de volgende bladzijden weergegeven. 
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Voordelen indirect gestookte olieheater: A 
- Heater kan op bouw zowel binnen als buiten staan. 
- Heaters hebben een beperkte ruirnte nodig en zijn dus flexibel neer te zetten op de 

bouwplaats. 
- Het ontstaan van warme, droge en schone lucht. 
- Brandstofverbruik is goedkoper als stroomverbruik. 
- Door toepassing van geperforeerde luchtslangen kan de warmte beter verdeeld worden 

over de ruimte. 
- Heater kan 's nachts door blijven draaien, waardoor 's morgens de ruimte niet meer 

opgewarmd hoeft te worden. 
- Geen last van hete uitblaaslucht. 

Het halen van de gewenste kwaliteit. B,C,E,G, 
I,J,K,N, 
s 

In de winterperiode kan er doorgewerkt worden. E,L,M,Q 
R,T 

Meerdere partijen kunnen gebruik maken van dezelfde verletbestrijdende maatregelen. F,G,P,R 

Alles is veel beter te plannen. B,G,K, 
M,O 

Er ontstaan betere arbeidsomstandigheden. B,J;S,T, 
R 

Personeel hoeft niet de werkeloosheidswet in. C,L,M,Q 
R,T 

Er ontstaan geen steigerslagen meer op het gevelisolatiesysteem. C 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen kan een meerwaarde zijn ten opzichte van C 
je collega bedrijven. 

Gewenste opleveringsdatum kan gehaald worden. E,K,Q 

Binnenwerkzaarnheden stagneren niet, en kunnen doorlopen. G 

Men hoeft niet steeds met het personeel te schuiven van buiten naar binnen werkzaamheden L 
en omgekeerd. 

Er ontstaat geen schade meer ten gevolge van optredende vorst. p 

Snellere doorlooptijden bij renovatie waardoor er minder overlast ontstaat voor bewoners. R 

Voordelen verwarmde Unit (container) Iston BV: T 
- zit een kachel in om de ruimte te verwarmen 
- inbraakveilig en weersongevoelig 
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Voordelen winterrnortel: 
Snel regenvast en kan een nachtvorst verdragen van - 5° C 
Toe te passen bij een temperatuur tussen 0o C en + 15° C 
Toe te passen bij een temperatuur tussen lo C en + 10° C 
Mortel is te verwerken onder een hoge luchtvochtigheid 
Het verkrijgen van een betere eindkwaliteit 
Vorstgrens is geen discussie meer 

D,O 
D 
0 
D 
D 
0 

Uit de tabel met onderzoeksresultaten blijkt dat negen van de twintig 
onderzoekseenheden het halen van de gewenste kwaliteit als voordeel zien. Zes van 
de twintig onderzoekseenheden geven aan dat er in de winterperiode doorgewerkt kan 
worden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Nog eens zes 
onderzoekseenheden geven aan dat ze het een voordeel vinden dat het personeel niet 
de werkeloosheidswet in hoeft. Ook vinden vijfvan de twintig onderzoekseenheden 
dat er betere arbeidsomstandigheden ontstaan, en dat alles veel beter te plannen is. 
Andere voordelen zijn terug te vinden in de tabel op de vorige bladzijde 

2. 5 Baten bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

Uit het onderzoek zijn een aantal baten naar voren gekomen welke het gebruik van 
technische en organisatorische verletbestrijdende maatregelen met zich meenemen. 
Deze baten hebben wij in de tabel hieronder en op de volgende bladzijde 
weergegeven. 

Inkorten bouwtijd B,l,J,L, 
Q,R,S 

Voordelen verletregeling Risicofonds (restitutieregeling) B 
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Meer productie in winterperiode: G,O,Q,R 
Productiviteitsverschil met de zomer bedraagt nu: 
- 12,5% C 
- 30% F 
- 19% I 
- 25% J 
- 20% L 
- 17% N 
- 25% Q 
- 8% C 

Algemene kosten dekking in de winterperiode C,E,G,F, 
L,M,Q,R 
T 

Besparing bouwplaatskosten door de hoofdaannemer C,J,R,S 
Grootte van de bouwplaatskosten: 
- Bouwplaatskosten zijn afhankelijk van het project en varieren tussen de 7-12% van de G 

aanneemsom 
- Bouwplaatskosten worden per project apart uitgerekend. Hier is geen vaste waarde J,S 

voor te geven. 

Kans op schade is kleiner, waardoor minder herstelkosten C,D,E,J, 
L,S,G 

Geen materiaalverlies D 

Indien Risicofonds in toekomst verdwijnt, wordt de Eigen Risico Premie gedekt E,J,S 

Op tijd opleveren , waardoor eventuele boetes voorkomen worden G 

CAR-verzekering loopt minder Jang door G,J 

Werk in eenkeer opleveren waardoor alle betaaltermijnen gedeclareerd kunnen worden G 

Geen renteverlies opdrachtgever I,R 

Bij gebruik van verletbestrijdende maatregelen hoeft er geen premie meer betaalt te worden M,P 
aan het risicofonds 

Loonkosten worden gedekt tussen de 0o C en de +5o C O,Q 

Meer arbeidsdagen door verlenging arbeidsseizoen 0 

Efficientere inzet steigerwerk (materieel) gedurende langere tijd 0 

Men heeft maar eenmaal aanloopkosten in plaats van meerdere keren R 
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Uit de tabel met onderzoeksresultaten blijkt <lat twaalf van de negentien geantwoorde 
onderzoekseenheden als baat noemen het behalen van een grotere productie. Negen 
van de negentien onderzoekseenheden noemen als baat <lat de algemene kosten 
worden gedekt. Ook wordt door zeven onderzoekseenheden het inkorten van de 
bouwtijd als een baat genoemd. Nog eens zeven onderzoekseenheden noemen als baat 
het ontstaan van minder schade, waardoor er minder herstelkosten zijn. 
Overige antwoorden over de baten bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 
zijn in de tabel op de vorige bladzijde en in de tabel op deze bladzijde terug te vinden. 

2. 6 Complexe factoren bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 

Bij het toepassen van verletbestrijdende maatregelen komen een aantal factoren naar 
voren die het gebruik hiervan complex maken. In de tabel hieronder en op de 
volgende bladzijden hebben wij de factoren vermeld welke uit het onderzoek naar 
voren zijn gekomen. 

Bij gebruik heaters: 
- Bij gebouwen hoger dan 4 a 5 bouwlagen zal de warrnte niet tot boven in de steigers A, 

reiken, omdat warme lucht opstijgt en atkoelt. 
- Steiger moet goed afgesloten zijn, anders heeft verwarrnen geen nut. A 
- Heaters zijn niet te gebruiken in combinatie met steigemetten. A 
- Heaters zijn alleen goed toe te passen bij een temperatuursverschil tussen binnen en A 

buiten van IO tot 15° C. 
- Kunnen voor te veel vocht in de afgedekte ruimte zorgen. R 
- Warme lucht stijgt op en koelt af. C,R 

Bij toepassing krimpfolie: 
- Bij het hermetisch afsluiten van de steiger kan vocht niet weg. A,P 
- Eenmalig te gebruiken. B 
- Wanneer temperatuur weer stijgt gaat de relatieve vochtigheid omhoog waardoor het 0 

gevelisolatiesysteem !anger droogt. 

Bij moeilijke hoeken in het steigersysteem en bij de aansluiting van de steiger aan de gevel B 
is het moeilijk om een goede afdichting te creeren. 

Aansluiting steigerkap op dak gebouw in verband met goede afwatering en voorkomen van B 
extra windbelasting. 

Vee! verschil in laag- en hoogbouw bij een bouwproject. C,Q,T 

Geen factoren meegemaakt welke het gebruik van verletbestrijdende maatregelen complex D,L,M 
maken. 
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De vormgeving van het gebouw. E,l,N,R, 
T 

Bij veel hoeken is het moeilijk om gesealde kappen aan te brengen. E 

Harde wind, hierdoor kunnen kappen van de steiger waaien en kan de steiger van de gevel B,F,J,T 
afwaaien. 

Gebouw inteme hoeken vraagt om meer inzet van heaters. F 

Het ontstaan van kopse kanten aan de Steiger. F 

Gevels met veel ramen en weinig stucwerk. I 

Hoogbouw (flat) makkelijker in te pakken dan laagbouw (woningbouw). J 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zal niet meer lonen onder de - 5° a - 6° C. J,S 

Steiger zal een week langer moeten staan i.v.m. droging van het gevelisolatiesysteem. N,R 

Bij wintermortel: 
- Ispo Nr. 1 wapeningsmortel WE kan niet als lijmmortel voor de Ispo isolatieplaten 0 

gebruikt worden. 
- Ispo Nr.1 1 wapeningsmortel WE moet altijd met Ispo voorstrijkmiddel of 0 

voorstrijkmiddel WE voorgestreken worden. 
- Ispo sierpleisters WE zijn alleen in lichte kleuren leverbaar. 0 
- Ispo sierpleisters zonder WE en Ispo sierpleisters WE mogen niet op een vlak naast 0 

elkaar verwerkt worden! ! ! 
- Ispo sierpleisters WE zijn niet in de korrelgrootte van 3,5mm leverbaar. 0 
- Boven de 10°C droogt het systeem langzamer. 0 
-
Indien er alleen gebruik wordt gemaakt van de wintermortel, moet er rekening gehouden p 
worden met de gevoelstemperatuur van de mens. 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zal niet meer lonen onder de - 10° C. p 

Schaftgelegenheid en toilet aan verwarmde ruimte vastkoppelen, zodat werknemers niet p 
meer de kou in hoeven te gaan. 

Bouwproces wordt moeilijker te organiseren bij het gebruik van verletbestrijdende s 
maatregelen. 

Hoger ziekteverzuim door verschil in temperatuur. s 

Ontnemen van het uitzicht in bewoonde situaties. s 
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Op deze onderzoeksvraag zijn heel veel verschillende antwoorden naar voren 
gekomen. Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat er twee redenen zijn welke 
vaker worden genoemd. Vijfvan de achttien onderzoekseenheden vinden de harde 
wind een complexe factor bij bet gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Vier 
van de achttien onderzoekeenheden noemen de vormgeving van het gebouw als 
complexe factor. Voor de overige antwoorden verwijzen wij naar de tabel op de 
vorige bladzijden. 

2. 7 Op lossen complexe f actoren bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

Bij bet toepassen van verletbestrijdende maatregelen komen een aantal factoren naar 
voren die bet gebruik hiervan complex maken. Deze factoren zijn op te lossen door 
bet treffen van een aantal maatregelen. In onderstaande tabel hebben wij de 
maatregelen vermeld welke uit bet onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Whet verwarmen van gebouwen hoger dan 4 a 5 bouwlagen kan gebeuren met behulp van A 
eeh verticale stijgbuis voor het transport van de warmte waaraan vetvolgens weer 
(geperforeerde) luchtslangen warden gekoppeld. 

Whet ornhoog stijgen van de warme lucht is te voorkomen door gebruik te maken van C 
ventilatoren voor luchtcirculatie. Deze kunnen geplaatst warden boven in de steigers. 

Kosten: 
Huurprijs ventilator per week: A 
Andrews Sykes ASF 21 FL. 98,--

Bij moeilijke hoeken in het steigersysteem en bij de aansluiting van de steiger aan de gevel B 
is het moeilijk om een goede afdichting te creeren. Dit is op te lossen door speciale tape te 
gebruiken. 

Kosten: 
Tape Fl. 0,47 I m 1 V 

Whet omwaaien van de steiger door harde wind kan voorkomen warden door een betere B 
verankering. 

Inteme hoeken bij gebouwen kunnen verwarmd warden door heaters met F 
warmeluchtverdeelkoppen toe te passen. Hierop kunnen meerdere luchtslangen worden 
aangesloten, waardoor er meerdere inblaaspunten gecreeerd kunnen warden. 

Kosten: 
Huurprijs warmeluchtverdeelkop 450 mm: FL. 7,-- per week. A 
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Door in de planning te schuiven met het aanbrengen van gevelisolatiesystemen, kunnen ter s 
afscherming van de steiger gaasnetten gebruikt warden. In bewoonde situaties kunnen de 
bewoners hier dan door heen kijken. 

Warmte kan in ruimte verdeeld warden door boven in de afgedekte steigers ventilatoren te R 
plaatsen. 

Zo vroeg mogelijk beslissen over inzet verletbestrijdende maatregelen, zodat hier in s 
werkvoorbereiding rekening mee gehouden kan warden. Het bouwproces zal hierdoor beter 
te organiseren zijn. 

Alie factoren zijn op te lossen met verletbestrijdende maatregelen, maar men zal er meer I, 
voor moeten betalen. 

Vochtprobleem op te lossen door boven in de steiger een ventilator te hangen. Ook kan p 

beneden aan de steiger een strook open gelaten warden waardoor er een luchtcirculatie 
ontstaat. 

Op deze onderzoeksvraag zijn heel veel verschillende antwoorden naar voren 
gekomen, waaruit men geen eenduidige conclusie kan trekken. De antwoorden waar 
rekening mee gehouden moet worden bij het oplossen van de verschillende complexe 
factoren zijn vermeld in bovenstaande tabel. 

17 



Bijlage 5 

3. Onderzoeksresultaten van de verbetering van 
arbeidsomstandigheden 

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten naar voren welke antwoord hebben 
gegeven op probleemstelling B: "Hoe kunnen arbeidsomstandigheden verbeterd 
warden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten?' 
Het betreft verletbestrijdende maatregelen welke bescherming moet geven tegen 
temperaturen onder de +5°C. 

3.1 Vochtafvoer bij het gebruik van heaters in combinatie met afgedekte steigers 

Om de arbeidsomstandigheden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te 
verbeteren, met betrekking tot het afvoeren van vocht bij het gebruik van heaters in 
combinatie met afgedekte steigers, zijn uit het onderzoek de volgende oplossingen 
naar voren gekomen; 

Oplossing 1: 
Door gebruik te maken van een indirect gestookte olieheater met een A, B 
warmeluchtverdeelkop. Hierdoor wordt de lucht op meerdere plaatsen in de afgeschermde 
ruimte geblazen, waardoor er een betere luchtcirculatie zal ontstaan. 

Kosten oplossing 1: 
- Kosten van de verschillende typen indirect gestookte heaters inclusief toebehoren: A 

Deze kosten zijn vermeld in paragraaf 3. I . 
- Kosten warmeluchtverdeelkop: huurprijs Fl. 7,-/ week. A 

Oplossing 2: 
Door boven in de afgedekte steiger ventilatoren te plaatsen. Wei zal ervoor gezorgd moeten A,B 
worden dat er voldoende ventilatieopeningen zijn waardoor het overtollige vocht afgevoerd 
kan worden. 

Kosten oplossing 2: 
Huurprijs ventilator per week: A 
Andrews Sykes ASF 21 
Luchtopbrengst 0 - 3600 m3/uur 
Huur per week: FL. 98,-
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Oplossing 3: 
Door de heaters te gebruiken in combinatie met 90% windreductienetten, waardoor het 
overtollige vocht via deze netten kan verdwijnen. Indien er te veel warmteverlies 
plaatsvindt, kan dit ook opgelost worden door delen van de netten te voorzien van folie, 
vaak het onderste gedeelte van de steiger. 

Kosten oplossing 3: 
Kosten 90% windreductienetten: Fl. 2,30/m2 

Kosten folie: Deze kosten zijn vermeld in paragraaf 3 .1. 

T 

V 
V 

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat twee van de drie gei"nterviewde 
onderzoekseenheden gekozen hebben voor het gebruik van een indirect gestookte 
olieheater met een warmeluchtverdeelkop of voor het gebruik van ventilatoren boven 
in de afgedekte steiger om het vochtafvoer goed te regelen. Wel zal ervoor gezorgd 
moeten worden dat er voldoende ventilatieopeningen zijn waardoor het overtollige 
vocht afgevoerd kan worden. De kosten van deze oplossingen en een andere oplossing 
zijn terug te vinden in de bovenstaande tabel. 

3.2 Het wegnemen van tocht door openingen en naden bij ajgedekte steigers 

Om de arbeidsomstandigheden bij het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te 
verbeteren om toe ht door opening en en naden bij af gedekte steigers te voorkomen, 
zijn uit het onderzoek de oplossingen naar voren gekomen, te zien op de volgende 
bladzijde. 
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Oplossing 1: 
Door ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen en de aanvoersluizen voor materiaal en A, K 
arbeiders niet te groot worden. Kleine ventilatie-openingen creeren meestal geen tocht. 

Kosten oplossing 1: 
Indien het afschermen in een keer goed gebeurt, zullen er geen extra kosten optreden om 
tocht te voorkomen. 

A 
Oplossing 2: 
Het maken van aparte doorvoersluizen om materiaal en arbeiders in de ruimte te brengen. A 

Kosten oplossing 2: 
Indien het afschermen in een keer goed gebeurt, zullen ook hier geen extra kosten optreden 
om tocht te voorkomen. A 

Oplossing 3: 
Bij gebruik van steigerzeilen kan men naden en openingen dichtplakken met speciale tape. B 
Hierbij moet we! rekening gehouden worden dat niet alle openingen dichtgemaakt worden 
in verband met de afvoer van het overtollige vocht. 

Kosten oplossing 3: 
Kosten tape: FL 0,47/m1 V 

Uit deze tabel blijkt dat de meeste onderzoekseenheden (twee van de drie 
gei:nterviewde onderzoekseenheden) vinden dat het tocht in afgedekte steigers 
weggenomen kan worden door ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen en de 
aanvoersluizen voor materiaal en arbeiders niet te groot worden. Kleine ventilatie
openingen creeren meestal geen tocht. Indien het afschermen van de steigers in een 
keer goed gebeurt, zullen er geen extra kosten optreden. Andere oplossingen met de 
daarbijbehorende koste zijn in de bovenstaande tabel terug te vinden. 
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4. Onderzoeksresultaten van de afspraken met 
de hoof daannemer of opdrachtgever 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergegeven die antwoord geven op 
probleemstelling C: "Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen de 
hoofdaannemer of opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van 
verletbestrijdende maatregeleri'. 
Ook in dit hoofdstuk betreft het verletbestrijdende maatregelen welke bescherming 
geven tegen temperaturen onder de +5°C. 

4.1 Afspraken tussen het gevelisolatiebedrijfen de hoofdaannemer of 
opdrachtgever bij aanbestedingen. 

Om onduidelijkheden over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te 
voorkomen tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer of opdrachtgever, is 
het van belang dat er al bij aanbestedingen afspraken gemaakt worden over deze 
maatregelen. 
Hieronder en op de volgende bladzijden zijn de onderzoeksresultaten vermeld die 
weergegeven welke afspraken dit zullen moeten zijn. 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen in de winterperiode zal bij aanbestedingen C 
meegenomen cq. besproken moeten worden. 

Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van wintermortels. Deze zijn E 
duurder dan normale mortels, waardoor er een meerprijs gevraagd zal worden. 

Er moet een afspraak komen over het gebruik van afgedekte steigers, zodat deze toegepast E 
kunnen worden tijdens slechte weersomstandigheden. 

De afspraken over het gebruik zijn afhankelijk van het meewerken van elk belanghebbende E 
partij op de bouw. 

De afspraken over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zullen afhankelijk zijn F, N, R 
van de hoofdaannemer. De hoofdaannemer moet namelijk het risico inzien van het 
aanbrengen van gevelisolatiesytemen bij slechte weersomstandigheden. 

Er zullen bij aanbestedingen met de hoofdaannemer afspraken moeten komen over het F,H,M 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 
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Geen afspraken. Door de hoofdaannemer wordt wel gekeken of in de aangeboden offerte G,J 
van het gevelisolatiebedrijfmelding wordt gemaakt van het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. In de offerte zou een kale m2 prijs moeten staan en vervolgens nog een prijs 
op basis van toegepaste verletbestrijdende maatregelen. 

Deze afspraken zijn afhankelijk van de afspraken tussen de opdrachtgever en de H, Q,S 
hoofdaannemer, dus er zal in een eerder stadium (bij de ontwerpfase) al afspraken hierover 
gemaakt moeten worden, zodat de hoofdaannemer bij de prijsvorming hiermee al rekening 
kan houden. 

Afspraak dat de aannemer het gebruik van verletbestrijdende maatregelen moet regelen en I, L 
hier verantwoordelijk voor is. 

Het gevelisolatiebedrijf kan bij de aanbesteding aangeven dat hij bij het gebruik van I 
verletbestrijdende maatregelen gegarandeerd kan doorwerken en <lat hij de voorgeschreven 
planning haalt. 

Het maken van afspraken tijdens de aanbesteding over het eventueel stoppen met de K 
werkzaamheden tijdens de wintermaanden. 

De opdrachtgever speelt geen rol bij deze afspraken anders verkoopt het product niet. K 

Afspraken maken over een goede organisatie tijdens het gebruik van verletbestrijdende L,R 
maatregelen, omdat er meerdere partijen op de bouw gebruik maken van deze maatregelen, 
waardoor er eventuele stagnatie kan ontstaan. Dit vergt een goede voorbereiding. 

Er kan afgesproken worden <lat er twee planningen gemaakt worden, een met het gebruik M 
van verletbestrijdende maatregelen en een zonder het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. 
Afspraken conform het bestek, dus het gebruik van verletbestrijdende maatregelen in het R,S 
bestek meenemen. 

Afspraken conform een bijgevoegde checklist, waarin precies staat aangegeven waar bij de s 
prijsvorming rekening mee gehouden moet worden. 

Uit deze onderzoeksresultaten kwamen veel verschillende antwoorden naar voren 
over afspraken van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen welke bij 
aanbestedingen gemaakt moeten worden. Drie van de veertien onderzoekseenheden 
hebben gezegd dat deze afspraken met de hoofdaannemer gemaakt moeten worden. 
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Ook hebben drie onderzoekseenheden gezegd dat deze afspraken geheel afhankelijk 
zijn van de hoofdaannemer, omdat hij het risico moet inzien van het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen bij slechte weersomstandigheden ( dus bij temperaturen onder 
de +S°C). Nog eens drie onderzoekseenheden hebben gezegd dat de afspraken 
afhankelijk zijn van de afspraken die de opdrachtgever en de hoofdaannemer in een 
eerder stadium al over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen kunnen maken. 
Andere afspraken zijn terug te vinden in bovenstaande tabel. 

4.2 Regelgeving met betrekking tot het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

Het gebruik van kappen en netten is verplicht bij het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen. Deze geven de werkzaamheden bescherming tegen neerslag, 
zon en wind. Maar er bestaat nog geen regelgeving over het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen welke bescherming moet geven tegen temperaturen 
onder de +S°C. 
Op de volgende bladzijden zijn de onderzoeksresultaten vermeld die weergegeven of 
er een regelgeving moet komen over het gebruik van deze verletbestrijdende 
maatregelen en welke dit zullen moeten zijn. 

a, et geven van een su st 1e voor geve 1s0 atte e nJven a s eze m e wmterpeno e an 
doorwerken (bestaat al in de schilderbranche). 

Ja, indien het gebruik van verletbestrijdende rnaatregelen zich loont. C, Q 

Ja, en hier zou in rnoeten staan <lat het inpakken van steigers aan bepaalde eisen of norrnen D 
moet voldoen. 

Ja, er zal een regelgeving rnoeten kornen over het gebruik van verletbestrijdende E, I, J, L 
rnaatregelen in de winterperiode. 

Ja, <lit zal kunnen gebeuren door aan de 5 vorstrnaatregelen van het SFB een vorstrnaatregel E 
toe te voegen over het gebruik van verletbestrijdende rnaatregelen. 

Ja, er zal een regelgeving moeten komen <lat de hoofdaannerner het gebruik van F, L 
verletbestrijdende rnaatregelen rnoet regelen voor het gevelisolatiebedrijf. 

Ja, er zal een regelgeving rnoeten kornen <lat de gevelisolatiebedrijven tijdens de rnaanden F, 0 
decernber tot en met februari geheel stil liggen. 
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Ja, om de aan- en afloopverliezen die optreden ten gevolge van ongunstige 
weersomstandigheden te voorkomen. 

Ja, het behouden van het Risicofonds 

Ja, tijdens doorwerken in de winterperiode moet het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen verplicht zijn, anders zal er gestopt moeten worden met de werkzaamheden. 

Ja, er zal een regelgeving moeten komen bij aanbestedingen over het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen. Hierdoor voorkomt men oneerlijke concurrentie. 

Ja, een regelgeving over verschillende werktijden in de zomer en in de winterperiode. (In 
de zomer I uur !anger werken en in de winter 1 uur korter) . 

NEE )#; 't%1 & ) @ 1!1 * 
H M" " +~i f 

Nee, maar men moet we! rekening houden met het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen, zodat er tijdig bekend is welke heater men op welk tijdsstip nodig heeft. 

Nee, een regelgeving is te dwangmatig omdat het bij sommige gevelisolatieprojecten beter 
is dat er geen verletbestrijdende maatregelen gebruikt worden omdat deze veel te kostbaar 
worden. 

Nee, geen subsidie voor gevelisolatiebedrijven, omdat dit bij de gevelisolatiebranche niet te 
organiseren is. De schilders zijn ook binnen inzetbaar en andersom en dit geldt niet voor 
het gevelisolatiebedrijf. 

Nee, want hierdoor stelt het gevelisolatiebedrijf een bepaalde eis. 

Nee, er is genoeg (Risicofonds) maar er moet meer duidelijkheid over komen. 

Nee, het gebruik van verletbestrijdende maatregelen zal dan in het bestek moeten komen te 
staan 
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Ook bij deze onderzoeksvraag zijn heel veel verschillende antwoorden naar voren 
gekomen. Er zijn veertien onderzoekseenheden welke vinden <lat er wel een 
regelgeving moet komen over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Vier 
van deze veertien onderzoekseenheden vinden <lat deze regelgeving moet komen 
tijdens de winterperiode. Zeven onderzoekseenheden vinden <lat er geen regelgeving 
moet komen. De voomaamste reden hiervoor, gegeven door drie van de zeven 
onderzoekseenheden, is <lat een regelgeving te dwangmatig is, omdat het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen bij sommige gevelisolatieprojecten veel te kostbaar 
wordt. Andere antwoorden op deze onderzoeksvraag zijn weergegeven in de tabel op 
de vorige bladzijden. 

4.3 Afspraken tussen het gevelisolatiebedrijf en hoofdaannemer of opdrachtgever in 
het contract 

Evenals afspraken bij aanbestedingen over het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen zullen er in het contract tussen het gevelisolatiebedrijf en de 
hoofdaannemer of opdrachtgever ook afspraken opgenomen moeten warden over het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen. 
Hieronder zijn de onderzoeksresultaten vermeld die weergegeven welke afspraken <lit 
zullen moeten zijn; 

Afspraken welke in de aanbestedingsfase gemaakt zijn C, E,F, 
G, I, J, L 
M, N,R, 
s 

Afspraken wie er verantwoordelijk is voor het aanbrengen van verletbestrijdende C 
maatregelen. 

Afspraken volgens de voorwaarden van de L.S.G.I. en de B.K.B. I 

Afspraken over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Een optie is ook het K 
eventueel stoppen met werken tijdens de wintermaanden. 

Afspraken welke in de offerte staan M 

Het gevelisolatiebedrijfhoudt zich het recht voor om de werkzaamheden stil te leggen Q 
indien zij hiertoe genoodzaakt zijn door de weersomstandigheden. 

Afspraken welke in het bestek staan. R, S 
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Afspraken welke in de checklist beschreven staan. 

Uit de onderzoeksresultaten van deze onderzoeksvraag is duidelijk, dat de afspraken 
welke in de aanbestedingsfase gemaakt zijn over het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen, in het contract opgenomen moeten warden. Andere afspraken die in het 
contract opgenomen kunnen warden zijn in de bovenstaande tabel terug te vinden. 

4.4 Overleg tussen het gevelisolatiebedrijfen de hoofdaannemer ofopdrachtgever 

Er vindt vaak geen overleg plaats tussen het gevelisolatiebedrijf en de hoofdaannemer 
of opdrachtgever over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Tijdens het 
bouwproces van gevelisolatieprojecten zal overleg plaats moeten vinden, om 
onduidelijkheden over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te voorkomen. 
Hieronder zijn de onderzoeksresultaten vermeld die weergegeven hoe vaak er overleg 
plaats zal moeten vinden; 

Afhankelijk van de grootte van het project (Bij kleinere projecten kan volstaan worden met C,E, G, 
eenmaal overleg, bijvoorbeeld aan het begin van het project. Bij grotere projecten zal M, Q 
meerdere malen overlegd moeten worden. I aantal maal overleg is afhankelijk van wat het 
weer gedurende het project doet.) 

Afhankelijk van de desbetreffende hoofdaannemer C 

Op het moment <lat de werkzaamheden bedreigd worden door het invallen van een I 
vorstperiode zal er overlegt moeten worden hoe men denkt verder te kunnen werken. 

Er moet voor de aanbesteding overlegd moeten worden over de gevaren van het aanbrengen K, R 
van gevelisolatiesystemen onder de 5°C. 
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Bij grotere projecten zal I keer in de 2 weken moeten overleggen. M 

Hoe meer overleg er plaats vindt over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen, hoe N 
beter hierover afspraken gemaakt kunnen worden. 

Geen aantal voor te geven, we! dient er tijdig overleg plaats te vinden, en niet pas op het s 
moment dat de kwakkelperiode gaat optreden. 

Uit de onderzoeksresultatentabel blijkt dat vijf van de tien onderzoekseenheden welke 
deze vraag beantwoord hebben vinden dat het aantal keren overleg over het gebruik 
van verletbestrijdende maatregelen afhankelijk is van de grootte van het project. Bij 
een klein project kan volstaan worden met een keer te overleggen. Bij grotere 
projecten zal dit meerdere malen moeten gebeuren. Overige uitspraken hierover zijn 
in de bovenstaande tabel terug te vinden. 
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5. Onderzoeksresultaten van bet beperken van 
onvoorziene kosten 

De onderzoeksresultaten die antwoord geven op probleemstelling D: "Hoe kunnen 
onvoorziene kosten door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen beperkt 
worderl' zijn in dit hoofdstuk weergegeven. Ook hier gaat het weer om 
verletbestrijdende maatregelen welke bescherming geven tegen temperaturen ender de 
+5°C. 

5.1 Het beperken van onvoorziene kosten bij aanbestedingen 

Om onvoorziene kosten door het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te 
beperken, zal er bij aanbestedingen hierover meer duidelijkheid moeten komen, zodat 
gevelisolatiebedrijven hier rekening mee kunnen houden. Op de volgende bladzijde 
zijn de onderzoeksresultaten vermeld die weergegeven hoe onvoorziene kosten 
beperkt kunnen worden bij aanbestedingen. 

Door bij aanbestedingen goede afspraken te maken met de hoofdaannemer over het gebruik C 
van verletbestrijdende maatregelen en deze te verrnelden in het contract. 

Er zullen bij de aanbesteding duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het D,G, S 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen met de hoofdaannemer. 

Door te zorgen dat er bij de aanbestedingsfase over het gebruik van deze maatregelen F, R 
duidelijke afspraken worden gemaakt. 

Door in een vroeg stadium met elkaar in overleg te gaan over het gebruik van I 
verletbestrijdende maatregelen. 

Het gevelisolatiebedrijf zal moeten beginnen over het gebruik van verletbestrijdende J 
maatregelen, omdat hij de meeste ervaring heeft met het weer en het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen. 

De hoofdaannemer dient zich beter te verdiepen in de algemene voorwaarden van het L 
gevelisolatiebedrijf, waardoor zij rekening kunnen houden met kosten voor 
verletbestrijdende maatregelen. 

Door in een vroeger stadium rekening te houden met het gebruik van verletbestrijdende N 
maatregelen in de winterperiode. 
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Door de hoofdaannemer of opdrachtgever tijdig in te lichten welke invloeden temperaturen Q 
beneden de 5°C op het gevelisolatiesysteem kunnen hebben indien er geen 
verletbestrijdende maatregelen worden toegepast. 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen te vermelden in het bestek. R 

Uit de bovenstaande tabel blijkt drie van de elfbeantwoorde onderzoekseenheden van 
mening zijn dat er bij aanbestedingen met de hoofdaannemer duidelijke afspraken 
gemaakt moeten worden over het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. Dit om 
onvoorziene kosten te voorkomen. Andere meningen over het beperken van 
onvoorzien kosten bij aanbestedingen zijn in de bovenstaande tabel weergegeven. 

5.2 Partiien op de bouw die meebetalen aan het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen 

Doordat er vaak een slechte prijsverhouding over de inzet van verletbestrijdende 
maatregelen bestaat tussen het gevelisolatiebedrijf en andere partijen op de bouw, 
komen de gevelisolatiebedrijven vaak voor onvoorziene kosten te staan. 
Hieronder zijn de onderzoeksresultaten vermeld die weergegeven welke andere 
partijen op de bouw mee moeten betalen aan het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. 

Opdrachtgever C, E, F 
H, I, R, 
s 

Hoofdaannemer C, E, F, 
G,H, I, 
J, K, M 
N, S 

Schilder E,G, I, 
J, L, Q, 
s 
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Metselaar E, I 

Gevelisolatiebedrijf G,H,J, 
s 

Aanbrengen van kozijnen I, J, Q, S 

Glaszetter J 

Overheid in de vorm van de subsidie I 

Meebetalen van de aannemer is niet vanzelfsprekend. Dit is afhankelijk van de G 
opleveringsdatum en de hoeveelheid m2 welke afgeschermd moeten worden. 

Uiteindelijk betaalt de opdrachtgever voor de hoofdaannemer J,K, N, 
R 

De partij op de bouw welke wilt dat de bouw doorgaat. M,S 

Er zijn veel verschillende partijen op de bouw genoemd welke buiten het 
gevelisolatiebedrijf mee moeten betalen aan het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen. Elf van de veertien onderzoekseenheden noemden de hoofdaannemer. 
Daamaast werd ook door zeven van de veertien onderzoekseenheden de 
opdrachtgever en de schilder genoemd. Andere partijen, welke genoemd zijn, zijn in 
de tabel op de vorige bladzijde weergegeven. 

5.3 Kostenverhouding van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen tussen 
het gevelisolatiebedrijf en andere partijen op de bouw 

In de vorige paragraafwerd gevraagd welke andere partijen op de bouw mee moeten 
betalen aan het gebruik van verletbestrijdende maatregelen om onvoorziene kosten 
voor het gevelisolatiebedrijf te voorkomen. In deze paragraaf worden in de tabel op de 
volgende bladzijde de onderzoeksresultaten vermeld hoe de kostenverhouding zou 
moeten zijn tussen deze andere partijen op de bouw en het gevelisolatiebedrijf. 
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Afhankelijk welke partij de meeste baat bij heeft bij het toepassen van verletbestrijdende C, G, I, 
maatregelen. M 

100% de hoofdaannemer F,K 

17 % gevelisolatiebedrijf, 20% de schilder, 63% de hoofdaannemer G 

Grootst gedeelte door de hoofdaannemer omdat hij het meest gebaat is bij het halen van de I,J,M 
opleveringsdatum. 

Afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen. J, L 

Afhankelijk van de relatie met de hoofdaannemer. L 

Afhankelijk van het bouwproject. L, S 

100% de opdrachtgever N,Q, R 

Indien alleen het gevelisolatiebedrijf gebruik moet maken van verletbestrijdende Q 
maatregelen: 
90% hoofdaannemer, deze heeft het meeste baat bij. 
I 0% gevelisolatiebedrijf. 

50% de opdrachtgever, overige 50% welke partij er de meeste baat bij heeft. s 

Uit de tabel op de vorige bladzijde blijkt <lat vier van de twaalf onderzoekseenheden 
de kostenverhouding van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen afhankelijk 
vinden van welke partij er op de bouw de meeste baten bij heeft. Ook wordt door drie 
onderzoekseenheden genoemd <lat deze kosten voor een groot gedeelte door de 
hoofdaannemer betaald moeten worden, omdat hij er de meeste baten bij heeft. Door 
nog drie onderzoekseenheden wordt genoemd <lat de opdrachtgever al deze kosten zal 
moeten betalen. Alle andere kostenverhoudingen van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen worden in dezelfde tabel vermeld. 
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5.4 Rekening houdend met de winterperiode bij het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen 

Zoals reeds vermeld, houden de opdrachtgevers vaak weinig rekening met de 
winterperiode bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen. Hierdoor komt het 
gevelisolatiebedrijf ook vaak voor onvoorzien kosten te staan. In deze paragraaf 
worden in de tabel hieronder en op de volgende bladzijde de onderzoeksresultaten 
vermeld hoe opdrachtgevers meer rekening kunnen houden met het aanbrengen van 
gevelisolatiesystemen tijdens de winterperiode. 

Door opdrachtgevers maar ook hoofdaannemers meer en beter te instrueren over de C, F, I, 
gevolgen die kunnen ontstaan bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen in de J,L,M 
winterperiode (Hierbij zorgen dat de marktwaarde van het product niet verminderd). Q 

De opdrachtgever houdt hier al rekening mee, want in de winterperiode is er minder werk. E 

Hoofdaannemer kan geen rekening houden met de winterperiode, deze is afhankelijk van G 
opleveringsdatum van de opdrachtgever. 
Indien een opdrachtgever een woningstichting of een belegger is kan de hoofdaannemer de G 
opdrachtgever overtuigen tot het investeren in het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen voor een eerdere opleveringsdatum. 

De overheid speelt ook een belangrijke rol bij de opleveringsdatum, waar de opdrachtgever H,R 
niets aan kan doen. 

De architect speelt ook een belangrijke rol bij de opleveringsdatum. Deze kan de H 
opdrachtgever hierover kunnen informeren. 

De opdrachtgever mag de nadelen van de het aanbrengen van gevelisolatiesystemen niet K 
moeten weten, anders daalt de marktwaarde van het product. 

Door het aanbrengen van gevelisolatiesystemen te plannen buiten de winterperiode (maart s 
t/m november). 

Opdrachtgevers te benaderen om het doorwerken in de winter te stimuleren. T 
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Uit de onderzoeksresultaten van deze tabel blijken dat zeven van de veertien 
onderzoekseenheden, welke deze vraag beantwoord hebben, vinden dat de 
opdrachtgever maar ook de hoofdaannemer meer en beter gei:nstrueerd moet worden 
over de gevolgen die kunnen ontstaan bij het aanbrengen van gevelisolatiesystemen in 
de winterperiode. Hierbij moet men wel in het achterhoofd houden dat door deze 
instructies over de gevolgen de marktwaarde van het product bij de opdrachtgevers 
niet daalt. Andere maatregelen zijn in de tabel op de vorige bladzijde aangegeven. 
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6. Onderzoeksresultaten van de vereenvoudiging 
van de keuze 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten weergegeven worden welke antwoord 
zullen geven op probleemstelling E: "Hoe kan de keuze van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen vereenvoudigd worden?' Ook in dit hoofdstuk betreft 
het verletbestrijdende maatregelen welke bescherming geven tegen temperaturen 
onder de +5°C. 

6.1 Voorkoming van het onderbreken van hetproductieproces 

Om de keuze van het wel toepassen van verletbestrijdende maatregelen te 
vereenvoudigen, zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Deze zullen 
getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat het productieproces van het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen niet stagneert door stagnatie van andere 
productieprocessen. In de onderstaande tabel de onderzoeksresultaten weergegeven 
welke maatregelen dit kunnen zijn. 

Dit komt nauwelijks voor, omdat er voldoende speling berekend is in de planning. C, E,J, 
M,Q 

Het gebruik van verletbestrijdende maatregelen heeft voor een eerdere opleverdatum geen F 
zin als het gevelisolatiebedrijf de enige partij is die deze toepassen. 

Indien het gevelisolatiebedrijf andere partijen op de bouw gaat inhalen, zal de G, L 
hoofdaannemer moeten zorgen dat de overige partijen op de bouw ook gebruik maken van 
verletbestrijdende maatregelen. 

Het maken van goede afspraken en het maken van een goede planning welke door de I, L 
hoofdaannemer nageleefd wordt. 

Dit komt nooit voor, want het aanbrengen van gevelisolatie is de activiteit welke de meeste N, R,S 
stagnatie veroorzaakt. 

Door te zorgen voor een goede organisatie op de bouwplaats, waardoor elke activiteit goed R 
op elkaar afgestemd wordt. 
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Acht van de twaalf onderzoekseenheden zijn van mening dat het bouwproces bij het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen nauwelijks onderbroken wordt door andere 
bouwprocessen. Door vijf onderzoekseenheden werd als reden genoemd dat hiervoor 
bij de activiteit aanbrengen van gevelisolatiesystemen voldoende speling berekend 
wordt in de planning. Door andere drie onderzoekseenheden werd genoemd dat het 
aanbrengen van gevelisolatiesystemen de activiteit is welke de meeste stagnatie 
veroorzaakt. Andere meningen zijn in de bovenstaande tabel weergegeven. 

6.2 Het ontstaan van een gelijke droging bij het gebruik van heaters 

Bij het gebruik van heaters kan door verschillende oplossingen een gelijke droging 
van het gevelisolatiesysteem ontstaan. Hierdoor zal de keuze van het gebruik van <lit 
verletbestrijdend maatregel vereenvoudigd worden. Hieronder zijn deze oplossingen 
met de daarbij behorende kosten in een onderzoeksresultatentabel weergegeven. 

Oplossing 1: 
Door gebruik te maken van een heater met een warmeluchtverdeelkop en/of geperforeerde A, C, E 
luchtslangen om de lucht in de ruimte te verspreiden. 
Kosten oplossing 1: 
Kosten warmeluchtverdeelkop 0450 mm: huurprijs Fl.7,-/ week A 
Kosten geperforeerde luchtslang 0450 mm: Fl.4,90/ m1 

Oplossing 2: 
Door de warme luchtstroom niet direct op het gevelisolatiesysteem te richten maar de A 
ruimte in te richten. 

Kosten oplossing 2: 
Hier komen geen kosten bij kijken A 

Oplossing 3: 
Gelijke droging kan ontstaan door de temperatuur te beheersen en te zorgen voor een goede l,M, Q 
afvoer van vocht. Dit kan men bereiken door boven in de steiger ventilatoren te hangen. 

Kosten oplossing 3: 
Huurprijs ventilator per week: A 
Andrews Sykes ASF 21 
Luchtopbrengst 0 - 3600 m3/uur 
Huur per week: FL. 98,-
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Oplossing 4: 
Door gebruik te maken van het verwanningssysteem in het gebouw zelf en de warmte door N, R 
ramen naar buiten te laten komen. 

Kosten oplossing 4: 
Er zal in de planning geschoven moeten worden met het installeren van het N 
verwarmingssysteem. De kosten hiervan zijn niet bekend. 

Oplossing 5: 
Door de heater in het gebouw zelf te zetten zodat de wannte via raamopeningen in de P 
overdekte steiger terechtkomt Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een indirect 
gestookte heater. 

Kosten oplossing 5: 
- Kosten van de verschillende typen indirect gestookte heaters inclusief toebehoren: A 

Deze kosten zijn vermeld in paragraaf 3 .1. 

Het ontstaan van een gelijke droging bij het gebruik van heaters is op vijf 
verschillende manieren te realiseren. Drie van de negen onderzoekseenheden welke 
deze vraag beantwoord hebben, hebben gekozen voor oplossing 1 : het gebruik van 
een heater met een warmeluchtverdeelkop en/of een geperforeerde luchtslang. 
Oplossing 3 werd door ook drie onderzoekseenheden genoemd. Zij zijn van mening 
dat een gelijke droging kan ontstaan door de temperatuur te beheersen en te zorgen 
voor een goede vochtafvoer met behulp van ventilatoren. Kosten en eventuele andere 
oplossingen zijn op de vorige bladzijde weergegeven. 
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6.3 Periode van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen 

Om de keuze te vereenvoudigen met betrekking tot het toepassen van 
verletbestrijdende maatregelen, zal men moeten weten wanneer deze maatregelen 
toegepast moeten worden. Wanneer deze maatregelen precies toegepast moeten 
worden kan men niet zeggen, omdat het weer onvoorspelbaar is. Er kan wel een 
periode aangegeven worden, waarin men uit ervaring weet dat in die periode de 
temperatuur het meest onder de +S°C komt en dus de periode is met de meeste 
verletdagen. Hieronder zijn in een tabel de onderzoeksresultaten weergegeven, welke 
periode dit is. 

Oktober tot en met maart A,D,H 

Het voorjaar en najaar B 

V anaf 1 december C 

December tot en met februari E, F, I, 
K,M,N 

November tot en met maart L,Q,T 

Afhankelijk van het soort winter 0 

Januari en februari p 

Onderzoek§eenheden die 
Totaal aanfil onderzoeks 

' ' -··-

De meeste onderzoekseenheden zijn van mening dat december tot en met februari de 
periode van het jaar is dat men over verletbestrijdende maatregelen zal moeten 
beschikken. In bijlage 2 is beschreven hoeveel dagen tussen de periode van 1961 tot 
en met 1990 de temperatuur gemiddeld tussen de 0°C en de +S°C was. Uit deze 
bijlage blijkt dat het hierbij voomamelijk gaat over de periode november tot en met 
maart. In deze periode zal men over verletbestrijdende maatregelen moeten 
beschikken. 
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7. Onderzoeksresultaten van bet hulpmiddel 

Om de doelstelling 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter stimulering van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen bij gevelisolatieprojecten' te realiseren, 
zullen we erachter moeten komen hoe het hulpmiddel emit moet komen te zien. 
Hiermee zijn wij gekomen aan probleemstelling F:" Hoe moet het hulprniddel ter 
ondersteuning van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen eruitzien?" 
Ook in dit hoofdstuk betreft het verletbestrijdende maatregelen welke bescherming 
geeft tegen temperaturen onder de +5°C. 

7.1 Het inzetten van het hulpmiddel 

Om een hulpmiddel te ontwikkelen ter stimulering van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen, zal men moeten weten wanneer het hulpmiddel 
ingezet moet worden. Hieronder zijn in de tabel de onderzoeksresultaten weergegeven 
welke aangeven wanneer men denkt het hulpmiddel te kunnen gebruiken. 

Bij het maken van een prijs voor een gevelisolatieproject in de vorm van een zomer en C 
winterprijs. 

Dit hulpmiddel zal ingezet moeten worden om te laten zien <lat men de kennis beschikt over C 
verletbestrijdende maatregelen. Het bekend maken van deze kennis kan zijn in het offerte-
stadium of gaandeweg het project. 

Inzetten als de vorst dreigt in te treden. E 

Tijdens de wintermaanden in ieder stadium. K,U 

In de aanbestedingsfase. L, Q 

Bij de ontwerpfase. N,Q 

Bij een behoorlijke omvang van een gevelisolatieproject, anders is het gebruik van R 
verletbestrijdende maatregelen niet lonend. 
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Op de vraag wanneer het hulpmiddel ingezet moet worden, zijn veel verschillende 
antwoorden gegeven. Hier kan dus moeilijk iets over gezegd worden. Daarom houden 
wij het antwoord aan van de L.S.G.I., degene waar wij onze afstudeeropdracht van 
hebben gekregen. Dit betekent dat het hulpmiddel in elk stadium van het bouwproces 
toegepast moet kunnen worden. Hierdoor zijn alle antwoorden van deze 
onderzoeksvraag meegenomen. 

7.2 De input van het hulpmiddel 

Als het hulpmiddel ingezet moet worden om het gebruik van verletbestrijdende 
maatregelen te stimuleren, zullen er een aantal gegevens bekent moeten zijn om te 
kijken welke verletbestrijdende maatregelen het beste toegepast kunnen worden. 
De onderzoeksresultaten van deze gegevens zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

Bestek en bestektekeningen. C, E, L, 
Q,R 

Afwerkstaat en kleurenstaat. E, Q 

Een globale planning en ontwerptekeningen. N 

Verankeringspunten van de steiger. Q 

Projectgegevens. u 

Loonkosten arbeid. u 

Kosten gebruik type en merk verletbestrijdende maatregelen naar keuze. u 

Vijfvan de zeven onderzoekseenheden welke antwoord gegeven hebben op deze 
vraag, vinden dat het bestek en bestekstekeningen de input zullen moeten zijn van het 
hulpmiddel. Dit betekent dat deze gegevens beschikbaar moeten zijn op het moment 
van inzet van het hulpmiddel. Andere mogelijke gegevens zijn te vinden in de 
bovenstaande tabel. 
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7.3 De output van het hulpmiddel 

Wanneer er een hulpmiddel ontwikkeld wordt ter stimulering van het gebruik van 
verletbestrijdende maatregelen is het van groot belang welk resultaat eruit het 
hulpmiddel moet komen. De onderzoeksresultaten hiervan zijn hieronder in een tabel 
weergegeven. 

Verschil tussen zomer- en winterprijs. C 

Baten van verletbestrijdende maatregelen voor gevelisolatiebedrijf, hoofdaannemer en C, N,R, 
opdrachtgever. u 

Een soort rekenfactor, waarmee je de normale kostprijs zonder gebruik te maken van C 
verletbestrijdende maatregelen omrekent naar een kostprijs met toepassing van 
verletbestrijdende maatregelen. 

Prijs verletbestrijdende maatregelen op vierkante meter basis. E 

Kosten verletbestrijdende maatregelen en hoe zet men deze in. K, R 

Een soort checklist of informatieblad voor de hoofdaannemer over het gebruik van K 
verletbestrijdende maatregelen. 

Een soort bijlage welke ter ondersteuning bij de offerte geduwd kan worden. L 

Het hulpmiddel kan een onderdeel van het bestek worden. R 

Het hulpmiddel zal gebruikt moeten worden door leden van de L.S.G.I. u 

Een soort Excel-spreadsheet en/of een invulformulier. Randvoorwaarde hierbij is dat het u 
hulpmiddel makkelijk kopieerbaar en invulbaar is. 

Bij deze onderzoeksvraag hebben wij de mening van de L.S.G.I. het zwaarst laten 
mee wegen, omdat de opdracht voor hen bedoeld is. Deze is van mening, evenals vier 
andere onderzoekseenheden, dat de output van het hulpmiddel de baten van 
verletbestrijdende maatregelen moeten bevatten voor het gevelisolatiebedrijf, de 
hoofdaannemer en de opdrachtgever. Dit kan men aantonen door een soort keuze cq. 
rekenmodel te maken. 
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De vorm van dit model kan zijn een soort Excel-spreadsheet en/of een invulformulier. 
Andere mogelijke gegevens welke uit het hulpmiddel kunnen komen zijn hierboven in 
de tabel vermeld. 

7.4 De gegevens in het hu(pmiddel 

Ook moet men nagaan welke gegevens het hulpmiddel, ter stimulering van het 
gebruik van verletbestrijdende maatregelen, zal moeten bevatten om tot het gewenste 
resultaat te komen. Hieronder zijn in de tabel de onderzoeksresultaten weergegeven 
die aangeven welke gegevens het hulpmiddel zal moeten bevatten. 

Prognose van het aantal te verwachten verletdagen. C, R 

Kostprijs aanbrengen gevelisolatie met versus zonder gebruik van verletbestrijdende C,R 
maatregelen. 

Het voorgestelde concept is goedgekeurd. E 

De eisen voor de temperaturen van de verschillende mortels. K 

De keuze van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen is mede afhankelijk van K 
voorschiften. 

Indien het Risicofonds afgeschaft wordt, kan deze premie ingezet worden voor L 
verletbestrijdende maatregelen. Deze kan in het hulpmiddel meegenomen worden. Deze 
premie bedraagt tussen de Fl. 1,50 en Fl. 1,80 per uur per werknemer. 
Er moet gedacht worden aan een betere afstemming van meerder partijen op de bouw, R 
anders haalt men de baten van het gebruik van verletbestrijdende maatregelen niet emit. 

Rekening houdend met nieuwbouw/ renovatie, laag- ofhoogbouw, de ondergrond van de R 
gevel. 

Op de onderzoeksvraag welke gegevens het hulpmiddel zal moeten bevatten zijn veel 
verschillende antwoorden gegeven. Buiten deze gegevens zullen de overige 
onderzoeksresultaten uit andere hoofdstukken ook meegenomen moeten worden. 
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Rekenformules keuze-/rekenmodel 



Bijlage 6 

Overzicht rekenformules keuze-/rekenmodel 

In deze bijlage 6 staan de formules vermeld welke gebruikt zijn als onderlegger van 
de applicatie 'keuze-/rekenmodel' die gemaakt is in Microsoft Excel. Deze formules 
zijn afkomstig uit het gehouden onderzoek. 

Overzicht rekenformules kosten 

Steigerkosten 

Hst 
Lst 
Bst 
Ast 
Ist 
HPst 
K(m+d)st 
awk 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

hoogte steiger in m 1 

lengte steiger in m 1 

breedte steiger in m 1 

oppervlakte steiger in m2 

inhoud steiger in m3 

huurprijs steiger per m2 per week 
kosten montage en demontage steiger per m2 

aantal weken waarin het gevelisolatieproject gerealiseerd wordt 

Bst bij renovatiesteigers 
Bst bij metselsteigers 

0, 7 m + console 0,32 m = 1,02 m (Layer Blitz) 

1,57 m + console 0,32 m = 1,89 m (Layer Olround) 

Ast bi j 2 inwendige hoeken = 
Ast bij 2 uitwendige hoeken = 
Ast bij 1 inwendige hoek 
en 1 uitwendige hoek = 

Ist bij renovatiesteiger 
Ist bij metselsteiger 

steigerkosten 

Wandafschermingskosten 

Hst*(Lst~2*Bst) 
Hst*(Lst+2*Bst) 

Hst*Lst 

Ast*l ,02 
Ast*l,89 

(HPst* Ast*awk)+(K(m+d)st* Ast) 

Kw kosten soort wandafscherming incl. materiaal-, montage- en 
demontagekosten per m2 

wandafschermingskosten Kw*Ast 

Dakafschermingskosten 

Hd 
K(m+d)d 

huurprijs soort dakafscherming per m 1 per week 
kosten montage en demontage dakafscherming per m 1 

dakafschermingskosten (Hd*Lst*awk)+(K(m+d)d*Lst) 



Kosten heaters 

Calculatie verwarming (welke heater is nodig?) 
Q = warmtecapaciteit in Watt of Kcal 
1st = inhoud steiger in m3 

Thi = gewenste binnen temperatuur 
Tbu = gewenste buiten temperatuur 
k = k-waarde (isolatiewaarde) wandafscherming 

Q = Ist*(Tbi-Tbu)*k 

Bij Q<=94600 dan gebruik 2*heater type 1D200TA 
Bij 94600<Q<= 189000 dan gebruik 2 *type heater type 1O400T A 
Bij 189000<Q<=206400 dan gebruik 2*heater type 1D500TA 
Bij 206400<Q<=400000 dan gebruik 2*heater type 1D800TA 

Hh 
ah 

huurprijs heater per stuk per week 
aantal heaters 

kosten heaters (Hh*awk)*ah 

Kosten toebehoren heaters 

kosten olietank 
Ho = huurprijs olietank per stuk per week 
ao = aantal stuks olietanks 

kosten olietank Ho*awk*ao 

kosten brandstof 
Kbr = kosten brandstof per liter 
Vbr = verbruik brandstof in liter per dag 

kosten brandstof Kbr*Vbr*( awk*7)* ao 

kosten luchttransportslangen 
Htr = huurprijs luchttransportslangen per stuk per week 
atr = aantal stuks luchttransportslangen 

kosten luchttransportslangen Htr*atr*awk 

kosten thermosstaat 
Hterm = huurprijs termosstaat per stuk per week 
aterm = aantal stuks termosttaten 

kosten termosstaat = Hterm*aterm*awk 

Bijlage 6 



kosten rookgasafvoer 
Hro huurprijs rookgasafvoer per week per m 1 

Lro lengte rookgasafvoer in m 1 

kosten rookgasafvoer = Hro*Lro*awk 

kosten vonkenvanger 
Hvo huurprijs vonkenvanger per stuk per week 
avo aantal stuks vonkenvangers 

kosten vonkenvanger = Hvo*avo*awk 

kosten warmeluchtverdeelkop 
Hwarm= huurprijs warmeluchtverdeelkop per stuk per week 
awarm = aantal stuks warmeluchtverdeelkoppen 

kosten warmeluchtverdeelkop 

Kosten ventilator 

= Hwarm*awarm*awk 

Hven 
aven 

Kosten ventilator 

Kosten verlichting 

Kv 
K(m+d)v 
Av 

Kosten verlichting 

huurprijs ventilator per stuk per week 
aantal stuks ventilatoren 

Hven*aven*awk 

kosten verlichting per m2 

kosten montage en demontage verlichting per m2 

te verlichten oppervlak in m2 

(Kv* Av)+(K(m+d)v*Av) 

Bijlage 6 



Overzicht rekenformules baten 

awd = 
aowd = 
%ow( +5-0°C) = 
%ow(<0°C) = 
%pres = 
%prod = 
Ibouw = 

aowd 

Ibouw 

aantalwerkbare dagen 
aantal onwerbare dagen 
percentage onwerkbaar weer tussen de +5 en 0 °C 
percentage onwerkbaarweer onder de 0 °C 
percentage prestatieverlies 
percentage productieverlies 
inkorting bouwtijd 

((%ow( +5-0°C))/ 1 00)*(¾prod/1 00)*awd+ 
(%ow( <0°C)/ 100)* awd 
aowd- ((¾pres/ l00)*awd) 

baten gevelisolatiebedrijf 

loonkosten besparing 
uls = begroot uurloon werknemer gevelisolatiebedrijf 

Bijlage 6 

awerks = gemiddeld aantal werknemers gevelisolatiebedrijf op project 

loonkosten besparing = Ibouw*uls*awerks*7,5uren 

bouwplaatskosten besparing 
Kbls = totale bouwplaatskosten gevelisolatiebedrijf 

bouwplaatskostenbesparing = (Kbls/( awd+aowd)*Ibouw 

besparing huur materieel 
Hmats = huurprijs materieel gevelisolatiebedrijf per week 

besparing huur materieel (Ibouw/5dagen)*Hmats 

besparing schadevermindering 
%sch = percentage schade vermindering 
Kgevel = aanneemsom gevelisolatieproject gevelisolatiebedrijf 

besparing schadevermindering 

baten hoof daannemer 

besparing bouwplaatskosten 

(¾sch/ l 00)*Kgevel 

Kbla = totale bouwplaatskosten hoofdaannemer 
Bt = totale bouwtijd gehele bouwproject in dagen 

besparing bouwplaatskosten = (Kbla/Bt)*Ibouw 



Bijlage 6 

besparing algemene kosten 
%aka = percentage algemene kosten hoofdaannemer 

besparing algemen kosten (%aka/ 1 00)*besparing bouwplaatskosten 

besparing CAR-verzekering 
Kcalc de som van de gecalculeerde kosen van het gehele bouwproject 
%car = percentage carverzekering 

besparing CAR-verzekering = ((Kcalc+Kbla)/Bt)*(¾car/ l00)*Ibouw 

besparing renteverlies 
Krena = totale renteverlies hoofdaannemer 

besparing renteverlies (Krena/Bt)*lbouw 

besparing huur materieel 
Hmata = huurprijs materieel hoofdaannemer per week 

besparing huur materieel 

Baten opdrachtgever 

besparing renteverlies bouw 

(Ibouw / 5dagen) *Hmata 

Kreno renteverlies geinvesteerd vermogen 
Bt = totale bouwtijd gehele bouwproject in dagen 

Besparing renteverlies bouw = (Kreno/Bt)*Ibouw 

besparing toezichtkosten 
Ktoe totale toezichtkosten 
%imp = percentage improductiviteit toezichters 

besparing toezichkosten (Ktoe/Bt)*(¾imp/1 00)*lbouw 

besparing huurderving 
Hgeb = huurprijs gebouw per maand 

Besparing huurderving (Hgeb/3 0dagen)*Ibouw 
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S troomschema keuze-/rekengedeelte 
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Klimatologische gegevens 1960 - 1990 



ministerie van verkeer en waterstaat 

ministry of transport , pub lic works and 
water management 

koninklijk nederlands meteorologlsch lnsdtuut 

royal netherlands meteorological lmtitlM 

Klimatologische gegevens van Nederlaf.ldse stations 
publicatienummer 150-27 

Normalen en extreme waarden 
van de 15 hoofdstations 
voor het tijdvak 1961-1990 

Climatological data of stations in the Netherlands 
publicationnumber 150-27 

Normals and extreme values 
of the 15 principal stations 
for the period 1961-1990 

de bilt 1992 



STATIONSKAARTJE EN BIJZONDERHEDEN VAN DE STATIONS 

• Hoofdstation 

VIII 

• 
Twenthe 

·····,.•; __ 

Toestand op 1 januari 1991 

NR NAAM NOORD DOST H (m) Hz (m) 

235 De Kooy 52°55' 4°47' 0 + 4.0 
270 Leeuwarden 53 ° 13' 5°46' 0 + 10.9 
280 Eelde 53°08' 6°35' + 4 + 4.9 

.. 
210 Valkenburg ZH 52 ° 11 I 4°25 1 0 + 0.9 
240 Schiphol 52°18' 4°46 1 - 4 + 33.8 
260 De Bi lt 52°06 1 5 ° 11 I + 2 + 18.5 
265 Soesterberg 52°08' 5°16' + 12 + 24.6 
275 Deelen 52°04' 5°33' + 50 + 51. 5 
290 Twenthe 52°17 1 6°54 1 + 34 + 56.4 

310 Vlissingen 51°27' 3°36' + 8 + 12.8 
344 Rotterdam 51°57' 4°27' 5 + 17.6 
350 Gilze-Rijen 51°34 1 4°56' + 11 + 12.2 
370 Eindhoven 51°27 1 5°25 1 + 20 + 22.2 
375 Vol ke l 51°39' 5°42' + 20 + 32.4 
380 Beek L 50°55' 5°46 1 +114 +115.7 

NOTATIE : H de hoogte van het waarnemingsterrein t .o.v. NAP. 
Hz de hoogte van de barometer t.o.v. NAP . 
hs de hoogte ven de winaneter boven de grond. 
NR stationsnunrner . 
NOORD geografische breedte. 
DOST geografische lengte. 

TIJDVAK 1961-1990 AL 
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EMIDDELDE-TEMPERATUUR (•C) TIJDVAK 1961-1990 

ND·, SEIZOEN- EN JAARNORMAAL 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR ** 

2 ,7 2,6 4,6 7 ,3 11, 3 14,2 16,2 16,6 14, 6 11, 3 7,1 4 ,2 3,1 7 ,7 15,7 11, 0 9,4 30 
1,8 2,0 4,3 7 ,2 11, 4 14,4 16,0 16,l 13,8 10,4 6,0 3,1 2,3 7,6 15,5 10 ,0 8,9 30 
1,3 1,6 4,1 7,2 11,6 14,6 15,9 16,0 13 ,4 9,8 5,4 2,5 1,8 7,6 15,5 9, 5 8,6 30 

10 VALKEN BURG 2 ,7 2,8 5,0 7,7 11,6 14,5 16,4 16,6 14,3 11,0 6 ,7 4,0 3,2 8,1 15,8 10 ,7 9,4 30 
40 SCHlPHOL 2,4 2 ,7 5,0 8,0 12, 1 15,0 16,6 16 ,7 14, 3 10,8 6,3 3,6 2,9 8,4 16,1 10,5 9,5 30 
60DEBILT 2,2 2,5 5,0 8,0 12,3 15,2 16 ,.8 16 ,7 14,0 10,5 5,9 3,2 2,6 8,4 16,2 10,2 9,4 30 
65 SOESTERBERG 2,1 2,4 4,8 7,9 12,3 15,l 16,7 16,6 13, 9 10 ,4 5,8 3, l 2,5 8,3 16, l 10,0 9,3 30 
75 DEELEN 1,6 2, 1 4,6 7 ,8 12,2 15,1 16,6 16,6 13 ,8 10,2 5,4 2,7 2, 1 8,2 16, 1 9,8 9, 1 30 
90 TWENTHE 1,5 1,9 4,6 7 ,8 12,2 15,0 16,4 16,3 13 ,6 10,0 5,4 2,5 2,0 8,2 15,9 9 ,7 8,9 30 

l O VLI SS IN GEN 3,2 3,3 5,3 8, 0 12,0 14,9 16,9 17,3 15,3 12,0 7,4 4,6 3 ,7 8,4 16,4 11 ,5 10,0 30 
44 ROTTERDAM 2,8 3,0 5,3 8, 0 12,2 15, 1 16 ,8 16,8 14, 5 11 , 1 6,6 3,9 3,2 8, 5 16 ,2 10 ,7 9,7 30 
SO GILZE-RIJ EN 2,3 2,6 5, l 8,2 12,5 15,4 17,0 16,9 14,2 10 ,5 6,0 3,3 2,8 8,6 16,4 10, 2 9,5 30 
70 EINDHOVE N 2,3 2,8 5,3 8,4 12 ,7 15,6 17,l 17,0 14,2 10,7 5,9 3,3 2,8 8,8 16 ,5 10,3 9,6 30 
7 5 VOLKEL 2,0 2,5 5,0 8,2 12, 5 15,4 16,9 16,8 14,0 10,3 5,7 3,0 2,5 8,6 16,4 10 ,0 9,4 30 
80 BEEK 2,0 2,5 5,2 8,2 12,5 15,5 17,2 17,0 14,2 10,5 5,8 3,0 2,5 8,6 16, 5 10,2 9,5 30 

ANOGEM 5 STAT 2,3 2,5 4,8 7 ,7 11,9 14,9 16,6 16,7 14,3 10,8 6,3 3,5 2,8 8,1 16,1 10 ,5 9,4 
ANDGEM ALLE STAT 2,2 2,5 4,9 7,9 12, 1 15,0 16 ,6 16,7 14, 1 10,6 6, 1 3,3 2 ,7 8,3 16, 1 10 ,3 9, 3 

OOGSTE MAAND-, SEIZOEN- EN JAARGEMIDDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

35 DE KOOY 6,5 7,3 8,0 9 ,7 13,1 16,4 18, 1 18 ,7 16 ,4 13 ,3 8,9 7,3 6, 1 9, 7 17,3 12, 5 10 ,8 
70 LEEUWARDEN 6,1 6,7 7,4 9,4 13,6 16 ,7 18,0 19,5 16, 1 12, 0 8,0 6,8 5,6 9,2 17 ,3 11,2 10, 1 
80 EELDE 5,9 6,9 7,5 9,4 13,8 16,9 18,4 19,3 16,0 11, 6 7,6 6,5 5,2 9,4 17,2 11, 0 10,0 

10 VALKENBURG 6,9 7,5 8,3 10,2 13 ,7 17,0 18,9 19,0 16,3 13,0 8 ,7 7,8 6,3 10,1 17,8 11,9 10 ,9 
40 SCHIPHOL 6,8 7,6 8,4 10,6 14,3 17,7 19,0 20,0 16,5 12, 6 8,6 7, 7 6, 0 10,3 18, 2 11 ,5 10,9 
60 DE BILT 6,2 7,6 8,5 10,7 14,6 18, 0 20,1 19,9 16,4 13 ,0 8,5 7,3 5,8 10,4 18,4 11,7 10,9 
65 SOESTERBERG 6,4 7,5 8, 1 10, 5 14,4 17,9 19,9 20,2 16,6 12,6 8,3 7,3 5,7 10,2 18 ,2 11, 6 10,7 
75 DEELEN 6, 1 7, 1 7,9 10,6 14,6 18,0 20,4 20, 0 16,9 12,8 8, l 6,8 5,4 10,0 18, 5 11 ,7 10,4 
90 TIIENTHE 6,2 7,3 8,1 10,4 14,4 17,3 19,l 19,5 17,2 12,2 8, 1 6,6 5,3 10,2 17,7 11, 6 10,4 

10 VLISSINGEN 6,9 7 ,9 8,7 10,7 14,3 17,7 19,7 19,6 17,2 14,3 9,9 7,8 6,6 10,7 18,7 12,6 11 ,5 
44 ROTTERDAM 7,2 8, l 8,7 10,8 14 ,3 17,5 19,5 19,5 16,8 13, 6 9,2 8,0 6,4 10 ,3 17,9 12,1 11, 1 
50 GILZE-RIJEN 6,6 7,8 8,6 11,1 14,9 18,5 20,7 19,6 17, 2 12,6 8,4 7,4 6, l 10,3 18,8 11,8 10,9 
70 EINOHOVEN 6,5 7,6 8,8 11,3 15, 1 18,9 20,9 19,8 17,4 12,5 8,6 7,2 5,8 10,5 19, 1 11, 9 10,9 
75 VOLKEL 6,6 7,4 8,7 11, l 15,0 18,8 20,7 20,1 17,2 12,3 8,4 7,3 5,7 10,4 19,1 12,1 10,8 
80 BEEK 6,4 7,6 8,8 11,3 15,0 18,8 20,4 19,5 17,7 12, 6 8,9 6,7 5,6 10,4 18 ,9 11,8 10,9 

AAGSTE MAAND-, SEIZOEN- EN JAARGEMIDDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

35 OE KOOY -4,0 -3 ,5 1,4 5,5 9,2 12,6 14,4 15, 0 12,3 8,3 3,6 0, 1 -2,1 6,2 14,3 9,6 7,9 
70 LEEUWARDEN -6,l -4,7 0,8 5,4 9,0 12,9 14,0 14,6 11, 1 7,2 2,2 -1, 6 -3,9 5,9 13,9 8,4 7,2 
BO EELDE -6,1 -5,3 0,5 5,3 9, l 12,8 13 ,9 14,3 11, 0 6,6 l, 3 -2,4 -4,4 6,0 13,8 7,7 7,1 

10 VALKENBURG -4,7 -3,7 2, l 5,8 9,6 13,0 14,5 15,3 11,9 8,0 2,8 -0,7 -3, 0 6,3 14,4 8,4 7,5 
40 SCH!PHOL -5,0 -3,7 2,0 5,9 9,8 13,2 14, 7 15,3 11, 6 7,9 3, 1 -1,2 -3,0 6,5 14, 6 8,9 8, 1 
60 DE SILT -5,3 -3,6 2,0 6, l 9,6 13,4 14,8 15, 0 11,6 7,0 2,6 -1, 4 -3,2 6,5 14 ,7 8,3 7,8 
65 SOESTERBERG -5,7 -4,0 1,7 5,6 9,8 13,4 14 ,6 15, 0 11,3 6,6 2,4 -1,9 -3, 5 6,5 14, 5 8,5 7, 7 
75 DEELEN -6, l -4,5 l, 5 5,7 9,6 13,3 14,4 15, 0 11, 1 6,6 1,9 -2,4 -3,8 6,3 14,3 8,3 7,6 
90 TWENTHE -6,3 -4,6 1, 3 5,4 9,9 12,9 14,5 14 ,7 10,5 6,4 1, 7 -2,5 -3,9 6,4 14,4 8, 1 7,6 

10 VLISS!NGEN -4 , 1 -2,4 2 ,7 6, 0 9,9 13,3 15,2 15,9 12,9 8,7 4,4 0,8 -1, 9 6,7 15,0 10, 0 8,3 44 ROTTERDAM -4,9 -3,6 2,2 6, 0 10,0 13,4 14,7 15,4 11, 5 7,8 3, l -0,5 -3,0 6,7 14 ,7 9,0 8, I 
SO G!LZE -RI JEN -4,9 -3 ,7 2,4 6,3 10,4 13,8 14,9 15 ,3 11,9 7,2 2,8 -1,4 -3,3 7, 1 15,1 8,5 8, 0 70 EINOHOVEN -5 ,0 -3, 1 2,3 6,3 10,2 14 ,0 14,9 15,4 11, 3 7, 1 2,9 -1,2 -3,0 7,0 15, 0 8, 7 8, 1 75 VOLKEL -5,3 -3,7 1,9 6,0 10,0 13 ,7 14,7 14,8 11,5 6,5 2,3 -2,0 -3, 5 6,7 14,6 8,2 7,8 SO BEEK -5,4 -4,8 1, 8 5,9 10,0 13,7 15,2 15,4 11, 4 6,5 2,4 -1,3 -3,4 6,7 15,2 8,6 8,1 
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MAXIMUM-TEMPE RATUUR (° C} TIJDVAK 1961-1990 

MAAND-, SEIZOEN· EN JAARNORHAAL 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC w L z H JAAR ** 

235 DE KOOY 4,6 4,7 7, 1 10,2 14,4 17,3 19, 1 19,6 17, 5 14,0 9,3 6, 1 5, 1 10,6 18,7 13,6 12,0 30 
270 LEEUWARDEN 4,4 4,8 7 ,9 11, 0 15,8 18 ,1 20,0 20,5 17,5 13,5 8,8 6,0 5, 1 11,6 19,5 13,3 12,4 20 
280 EE LDE 3,7 4,5 7,9 11,8 16,6 19,5 20,7 21,2 18,2 13,7 8,3 4,9 4,4 12, 1 20,5 13,4 12 ,6 30 

210 VALKENBURG 5,4 5,8 8, 6 11,3 15 ,9 18,2 20,3 20,8 17,9 14,2 9,6 7, l 6, 1 12,0 19,8 13,9 12,9 20 
240 SCHIPHOL 4,6 5,4 8,4 11,9 16 ,4 19,2 20,6 20,9 18 ,2 14,2 8,9 5,8 5,3 12,2 20,2 13,8 12,9 30 
260 DE SILT 4,6 5,7 8,9 12,5 17, 1 19,9 21,5 21,6 18, 7 14,5 8,9 5,7 5,3 12,8 21, 0 14,0 13 ,3 30 
265 SOESTERBERG 4,8 5,8 9, 1 12,4 17,4 19,7 21,7 21,9 18,4 14,3 8,9 6,3 5,6 13,0 21,1 13,9 13,4 20 
275 DEELEN 4,3 5,3 8,8 12,3 17,4 19,7 21,8 22,0 18,3 13,9 8,5 5,9 5,2 12,8 21,2 13,6 13,2 20 
290 TWENTHE 4,1 5, 0 8,6 12,1 17,1 19,5 21,3 21 ,7 18, 0 13,7 8,3 5,6 4,9 12,6 20,8 13,3 12,9 20 

310 VLISSINGEN 5,0 5,4 7 ,9 11, 1 15,4 18,3 20,2 20,5 18,l 14,4 9,3 6,4 5,6 11 ,5 19,7 13,9 12,7 30 
344 ROTTERDAM 5,4 5,9 9, 1 12,0 16 ,7 19,1 21, 1 21,4 18,3 14,3 9,5 7,0 6, 1 12,6 20,5 14,0 13,3 20 
350 GILZE·RIJEN 5,2 6, 1 9,5 12,8 17,6 20, 0 22 , 1 22,3 18 ,7 14,5 9,2 6,6 6,0 13,3 21,5 14,1 13,7 20 
370 EINDHOVEN 5, 1 6,2 9,5 12,9 17,8 20,2 22 ,3 22,4 18,8 14,6 9, 1 6,5 5,9 13,4 21,6 14,2 13,8 20 
375 VOLKEL 4,9 5,9 9,4 12 ,8 17,8 20,3 22, 2 22,5 18,8 14,5 8,9 6,3 5,7 13 ,3 21,7 14, 1 13,7 20 
380 BEEK 4,4 5,5 8,9 12,6 17 ,3 20,3 21,9 21,9 18, 8 14,5 8,6 5,4 5, 1 12 ,9 21, 4 14,0 13,3 30 

LANDGEM 5 STAT 4,5 5,2 8, 1 11,6 16 ,2 19, 1 20,7 21,0 18,3 14,2 8,9 5,7 5, l 12,0 20,3 13,8 12,8 
LANDGEM ALLE STAT 4,7 5,5 8,6 12,0 16,7 19,3 21,1 21, 4 18,3 14,2 8,9 6, 1 5,4 12,4 20,6 13,8 13,1 

HOOGSTE MAAND·, SE!ZOEN- EN JAARGEMIDDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

235 DE KOOY 8,4 9,9 10,9 12,9 17,2 20 ,2 21, 6 23, 1 19,2 16,2 11,0 8,7 8,2 13,0 21,1 15,0 13,7 
270 LEEUWARDEN 8,2 9,7 10,9 13,7 18,3 21, 6 22,9 24 ,8 19,4 14,9 10,3 8,4 7,6 13,4 22,3 14,3 13,5 
280 EELDE 8,3 10,1 11,4 14,7 20 ,0 22,6 24,4 26,3 20,4 16,2 10,5 8,3 7,6 14,5 23, 1 14,9 14,1 

210 VALKENBURG 8,8 10,3 11,6 15,0 18,8 21, 5 24,1 23, 9 19,8 16,0 11, 1 9,5 8,4 14,3 22,5 15,2 14,5 
240 SCHIPHOL 8,8 10 ,9 12,l 15,4 19 ,8 22,5 24,9 25,2 20,4 16,5 11, 1 9,4 8,4 15,0 23,0 15,5 14,8 
260 DE BILT 8,6 11,2 12,6 15,8 20,8 23,6 26,4 26,1 21,3 17,7 11,3 9, l 8,4 15,5 24,2 15,8 15, 1 
265 SOESTERBERG 8,7 11, 1 12,4 15,6 20,2 23,6 25,9 26 ,6 21 , l 16,2 11, 3 9, l 8,3 15,3 24,0 15,3 14,8 
275 DE ELEN 8,3 10,7 12,0 15,6 20,6 23 ,6 26,4 26,2 21,5 15 ,7 10,6 8,7 7,9 15, 0 24,l 15,3 14,6 
290 TWENTHE 8,4 10 ,8 11 ,9 15, 1 19,6 22,9 25,0 25,7 21 ,6 16 ,0 10,6 8,4 7,7 15,0 23,7 15,3 14,5 

310 Vl!SS!NGEN 8,6 10 ,6 11,3 14, l 19, 0 22,2 24,0 23 ,6 20,7 17,3 11 , 7 9,2 8,4 14, 1 23,1 15,4 14,4 
344 ROTTERDAM 9,2 11, 1 12,2 15,3 19,7 22,4 25,2 24,6 20,4 16, 1 11, 6 9, 6 8,6 14,8 23 ,1 15,4 14,9 
350 GILZE·RIJEN 9,1 11,5 12,6 16,3 21,0 24,2 26,8 25,4 21,9 16,4 11,8 9,5 8,6 15,3 24,7 15,6 15,2 
370 E IN DHOVEN 9,1 11,8 13,0 16,4 21,5 24,6 26,6 25,6 21,8 16,5 12,0 9,4 8,6 15,8 25,0 15 ,6 15,4 
375 VOLKEL 9, 1 11,4 12,8 16,6 21,3 24,9 26,7 26,6 22, 1 16,4 11, 5 9,4 8,4 15,7 25,4 15,9 15,3 
380 BEEK 8,6 11,5 12,9 16,0 20,9 24,6 26 ,0 25,4 22,8 17,3 12,4 8,8 8,1 15,3 24,8 15 ,5 15, l 

LAAGSTE MAAND·, SEIZOEN· EN JAARGEM!DDELDE 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ',/ L z H JAAR 

235 DE KOOY -1,9 -1,1 3,2 8,0 11,6 15,7 16,9 17,8 15,3 11, 2 6,2 1,8 0, 1 8,4 16,9 12,4 10,3 
270 LEEUWARD EN -0,8 -0,7 4,2 9,4 12,4 16,0 17,9 18,3 14,7 10,7 5, 0 1, 1 2,4 10, 1 18,2 11, 9 11,3 
280 EEL DE -3,0 -2,0 3,8 9, 0 13,1 17,0 17,6 18,6 15,6 10,8 4,5 -0,1 -1, 5 9,7 18,0 12,1 11, 0 

210 VALKENBURG 0,6 -0,1 6,1 9,5 13,3 16,4 17, 7 18,8 15 ,8 11, 0 6, 1 2,9 3,7 10,4 18,2 12,3 11, 8 
240 SCHIPHOL - 2,4 -0,7 4,9 8,6 12,6 17,2 17,5 18,6 16, 1 11,2 5,7 0,7 -0,5 9,5 18,0 12,4 11, l 
260 DE BILT -2,1 0,0 5,6 9,7 13 ,6 17,9 18,5 19,2 16,5 11,0 5,4 0,9 -0,2 10,4 18 ,9 12,4 11, 7 
265 SOESTERBERG -1, 2 -0,3 6,0 10,3 14 ,0 17,5 19, l 19,6 16,1 10,7 5,0 1,9 2,5 11, 7 19,2 12,3 12,0 
275 DEELEN -1,4 -0,8 5,5 10 ,0 14, 5 17,5 19,3 19,8 16,2 10,2 4,6 1, 0 2,1 11, 5 19 ,6 12,0 11,9 
290 TIIENTHE -1 ,9 -1,3 4,8 9,7 14, 1 16,9 18,9 19,2 15 , 5 9,8 4,1 1, 0 1, 8 11,2 19,3 11, 7 11, 4 

310 VLI SS I NGEN -1, 9 -0,5 5,0 8,4 12,2 16,2 17,6 18,6 15,7 10,7 6,5 2,7 0, 1 9,2 17, 8 12, 1 10,9 
344 ROTTERDAM 0,0 0,0 6,4 9,9 13,7 17, 0 18,4 19,2 15,9 11,4 5,7 2,6 3,4 11 , 5 19,0 12,6 12,2 
350 GILZE-RIJEN -0,8 0,2 6,6 10 , 7 14,6 17,8 19,5 20,l 16,7 10,6 5,6 2, l 3,0 11, 9 19,8 12,5 12,6 
370 EINDHOVEN -0,6 0,5 6,3 10,8 14 ,8 18,1 19,9 20,2 16,2 10,5 5,7 2,4 3,2 12 ,2 20,0 12,6 12,7 
375 VOLKEL -1,3 -0,4 6,4 10,3 15,1 18 ,2 19,6 20 ,0 16,4 10,3 5,0 2, 1 2 ,7 12, 1 19,8 12,4 12,4 ( 

380 BEEK -2,7 -1 ,8 5,2 9,5 14,0 18,4 19,0 20,0 16,2 9,2 4,7 1, 1 -0,6 10,5 19 ,7 12,0 12,0 ;· 
i: 
f 

i 
l 

~ 
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HIN IMUM-TEMPE RATUUR (•C J TIJDVAK 1961-1990 

SEIZOEN- EN JAA RN ORMAAL 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC .. L z H JAAR ** 

,35 OE KOOY 0,4 0,4 2,0 4,3 8, 1 11,0 13,2 13,4 11,4 8 ,4 4,5 1,9 0,9 4,8 12,6 8, l 6,6 30 
270 LEEU\JARDEN -0,3 -0,5 1,3 2,8 6,7 9,8 12,0 11,9 9,7 6,7 3,3 1,4 0,2 3,6 11, 2 6, 6 5,4 20 
280 EELDE - 1.5 -1, 4 0,5 2,5 6,3 9,3 10,9 10,8 8,7 5,9 2,3 -0,2 -1,0 3,1 10,3 5,6 4,5 30 

,10 VALKENBURG 0,5 0,0 1,9 3,6 7,1 10,3 12 ,7 12,5 10,2 7,2 4, 1 2,3 0,9 4,2 11,8 7, l 6,0 20 
2!0 SCH I PHOL 0,0 -0, 1 1,8 3,9 7,6 10,5 12,3 12,3 10,2 7 ,4 3 ,7 1, 2 0,4 4,4 11, 7 7, l 5,9 30 
260 OE BILT -0,6 -0,5 1,3 3,3 7,2 10 ,0 11, 9 11,B 9,4 6,6 2,9 0,5 -0,2 3, 9 11,2 6,3 5,3 30 
265 SOESTERBERG -0,5 -0,8 l. 1 2,6 6,9 9,8 11,9 11, 5 9,0 6,2 2,9 1, 3 0, 0 3,5 11, l 6,0 5,2 20 
275 DEELEN -0,7 -0,8 I, 1 2,6 7,0 9,8 11,6 11,5 9,1 6,3 2,7 1, o -0,2 3,6 11, 0 6,0 5, l 20 
290 T\JENTHE -0 ,8 -0,9 1,2 2,6 6,8 9, 6 11 ,4 11, 1 8,8 6,0 2 ,7 1, 0 -0 ,2 3,5 10,7 5, 8 5,0 20 

310 VLISS INGEN 1,4 1, 3 3,,0 5,4 9,1 12,0 14,1 14,4 12,7 9,6 5,3 2,6 1,8 5,8 13, 5 9,2 7,6 30 
344 ROTTERDAM 0,5 0,1 1,9 3,3 7,2 10,2 12,4 12,2 10 ,0 7, 1 3,8 2, 1 0, 9 4,1 11,6 7, 0 5,9 20 
J50 GILZE-RIJEN -0,2 -0 ,6 1, 4 3,1 7,3 10,2 12,2 11 ,9 9, 5 6,5 3, 1 1,4 0,2 3,9 11 ,4 6,3 5, 5 20 
370 E INOHOVEN -0,l -0,3 1,7 3,3 7,6 10,4 12,2 12,0 9,5 6 ,7 3, 1 1,5 0,4 4, 2 11, 5 6,4 5, 6 20 
375 VOLKEL -0,3 -0,5 1, 4 3, 1 7,3 10,2 12,0 11,6 9,2 6,2 2,8 1, 3 0,1 3, 9 11,3 6,1 5,4 20 
380 BEEK -0,6 -0,5 1, 6 3,8 7 ,6 10,7 12,4 12,3 9,9 6,8 2,8 0,4 -0 ,2 4,4 11,8 6,5 5,6 30 

LANOGEM 5 STAT -0,2 -0, 1 1, 7 3,9 7,7 10,6 12,5 12,5 10,4 7,5 3,6 1, 0 0,2 4,4 11,9 7,2 5,9 
~ LANOGEM AL LE STAT -0,2 -0,3 1,5 3,3 7,3 10,3 12,2 12,1 9,8 6,9 3,3 1, 3 0,3 4, 0 11, 5 6, 7 5,6 

HOOGSTE MAAN D-, SEIZOEN- EN JAARGEM IDDELOE 

\Ai JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC \J L z H JAAR 
-l 

l,1 235 DE KOOY 3,9 4,5 5,2 7,3 10,3 13, 1 14,6 15,8 13 ,7 10,6 6,7 5,3 3 ,8 6,9 14, 0 9, 7 7,9 
l i5 270 LEEU\JAROEN 3,6 3,8 4,1 4,7 8,7 11, 0 13 ,7 13,9 11, 5 8,6 5,3 4 ,7 3,2 5,1 12 , l 7,8 6,7 
1,1 280 EELDE 3,1 3,7 4,1 4,5 8,2 11, 3 12,3 12,5 11,7 7, 7 4 ,7 4,0 2,6 4,9 11, 6 7,0 5,7 

1,5 210 VALKENBURG 4,3 4,3 4,9 5 ,7 9, 0 11,9 13,8 13 ,7 11,9 9,6 6,3 5,7 3,9 5,8 13,1 8,4 7,2 
1,8 240 SCHI PHOL 4,4 4, 1 4,8 7, 1 9,9 13, 1 13 ,7 14,6 13, 1 9,3 6,3 5,6 3 ,7 5,9 12,8 8,3 6, 8 
5 ,1 260 OE BI LT 3,5 4,3 5,0 6,0 9,0 11,8 14,0 13,B 12,4 8,9 5,5 4,9 3,3 5,7 12 ,7 7,9 6,6 
1,8 26 5 SOESTERBERG 3,4 4,1 4,7 5 ,,0 9,0 11, 4 13 ,7 13 ,6 10,9 8,5 5,6 4,9 3, 1 5,7 12,4 7,9 6,3 
1,6 275 DEELEN 3,5 3,8 4,7 5,3 8,9 10,9 13,8 13,8 10,8 8,3 5,3 4,5 2,8 5,3 12,4 8,1 6, 1 
1,5 290 TIIENTHE 3 ,7 4,1 5,0 5,0 8,8 10,7 12,8 13,l 10,7 8,5 5,0 4,6 2,9 5,7 11, 7 8,0 6,2 

I ,4 310 VLISS!NGEN 4,8 5,4 6, 1 8,2 10 ,7 14,0 16,1 16 ,3 14,8 11, 8 8,0 6,3 4,7 7,5 15, 0 10,3 8,9 
4 ,9 344 ROTT ERDAM 4,9 5,0 5,4 5,8 9,5 11, 4 13 ,7 14, 0 12 ,0 9 ,7 6,7 5,8 4,0 5,9 12 ,7 8,9 7,0 
5 ,2 350 GILZE -RIJEN 3,5 4, 1 5,2 5,7 9, 1 11 ,7 14,2 13,7 11, 1 9, 1 5,5 5,2 3,5 5,5 12 ,6 8, l 6,8 
5 ,4 370 E IN DHOVEN 3,5 3 ,7 5, 7 5,6 9,3 11,9 14 ,8 13,9 11, 3 8,6 5,8 4 ,7 3, 0 6,3 13, l 8,3 6,5 
5 ,3 375 VOLKEL 3,7 3,6 5,5 5,3 9,5 11, 6 14,6 13,9 11,0 8,6 5,5 4,7 3,3 6,0 13, 1 8,2 6,7 
5,1 380 BEEK 3 ,7 3,8 5,7 7,4 9,9 12,4 14,9 14,1 13,3 9,2 5 ,7 4,6 3,2 6,3 13,3 8,2 6,8 

LAAGSTE MAAN D-, SE!ZOEN- EN JAARGEMIOOELDE 

AAR JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC II L z H JAAR 

0 ,l 135 DE KODY -6,6 -6,3 -1,5 2,2 6,0 9,2 10,7 11,5 8, 7 4 ,7 0,4 -2,4 -4,7 3,2 11, 1 6,4 5, 1 
1,3 270 LEEUIIAROEN -6 ,9 -7,8 -2,4 1,4 4,6 8,7 10,4 10,4 6,9 3,2 -0,6 -4 ,6 -2,5 2,2 10 ,4 5, 1 4,4 
1,0 180 EELOE -1 0,1 -9, 0 -2,7 0,7 4,2 7,6 9,5 9, l 5,9 2,5 -2, 0 -5,4 -7,9 1,8 8 ,9 3,4 2,8 

1,8 210 VALKEN 8URG -6,1 -7,1 -1, 0 1,9 5,9 8,4 11, 1 11, 2 7,2 4,1 0,5 -2,1 -2,1 3, 0 11 , 1 5,8 4,9 
1, 1 240 SCH IP HO L -7,8 -7,2 -1,5 1, 9 5,8 9,1 10,5 10,7 6,6 4,6 0,4 -3,3 -5, 8 3,1 10,6 5,5 4,8 
1,7 260 DE SILT -9,0 -7,2 -1,7 1, 5 5,6 8, 1 10,0 10,1 6,4 3,1 -0,7 -4,4 -6,7 2,6 9,6 4 ,1 3 ,7 
2 ,0 265 SOESTERBERG -7,3 -8,0 -2,4 0,8 5,0 8,1 9,9 9,8 5,8 2,5 -0,5 -3,0 -2,8 2,2 10 ,1 4,2 4,1 
1,9 275 DEELEN -7,9 -8,3 - 2,3 0,8 4,8 8,5 9,8 9,9 5,8 3,1 -0,4 -3,7 -3,2 2, 0 10,0 4,5 4,0 
1,1 190 TIIENTHE -8,0 -8,3 -2,1 0,8 4,7 8,2 10,2 9,7 5, 1 3,1 -0,8 -3,3 -3,3 2,0 9,8 4, 0 3,9 

0,9 llo VL!SSINGEN -6,3 -4,8 0,2 3 ,7 7,5 10,4 12,6 13,3 10,4 6,7 2,3 -1,1 -4,0 4,5 12,2 7,6 5,9 
2, 2 344 ROTTERDAM -6,4 -7,3 -1,4 1,4 5,4 8,7 11,0 10,6 6,6 4,2 0,2 -2,7 -2,4 2,9 10,9 5,5 4, 9 
2,6 350 GILZE -RIJEN -6,5 - 7 ,7 -1,6 1,5 5,4 8,7 10,4 10,6 6,7 3,8 0,5 -2 ,5 -2,7 2 ,7 10,5 4,4 4,8 
2, 7 370 E IN OHOVEN -6,4 -6,4 -1,5 1,6 5, l 9,0 10,3 10,2 6,3 4, l 0, 7 -2,l -2,3 3, 0 10,4 4,5 4,8 
2 ,I 375 VOLKEL -6,5 -7,l -1,8 1,.3 5,7 8,3 9,8 9,7 6,5 3,2 0,3 - 2,7 -2,5 2 ,7 9 ,7 4,3 4,4 
2 ,0 380 BEEK -8,5 -8,4 -1,6 2,2 5 ,7 9,0 10,9 11, 0 7,0 3,5 -0,1 -4,4 -6,8 3,1 10,5 4,6 4,2 


