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Samenvatting 
Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de competenties 
voor het toepassen van actieve-energie elementen op de daken in Europese landen. A.Renkema heeft 
een onderzoek naar de waardecreatie door een installatiebedrijf gedaan. De conclusies van zijn 
onderzoek [44] zijn als uitgangspunten voor dit onderzoek (Dubytska) genomen. 

Dit onderzoek is op de competentieverbetering en kennisuitwisseling in de hele branche, namelijk de 
dak(bedekking)branche, in Nederland gericht. De aanleiding voor dit onderzoek is: 

• enerzijds het gebrek aan kennis en vaardigheden voor het integraal ontwerpen en bouwen 
van een intelligent dak, 

• anderzijds het feit dat de disciplines in het bouwproces niet op elkaar afgestemd zijn en de 
uitvoerende partijen niet betrokken zijn in de ontwerpfase, waarin hun kennis het meest 
effect heeft. 

Voor dit onderzoek wordt een methode van aanpak voor ontwerpprobleemstellingen gekozen die 
zorg dat het problematiek systematisch wordt aangepakt. Deze aanpak is Methodisch Ontwerpen. Om 
objectieve resultaten te krijgen worden behalve deskundigen in de dakbranche ook ontwerpende 
partijen, industriële bedrijven, gevelbranche organisaties, onderzoek- en onderwijsinstellingen en 
productontwikkelaars geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek hebben een sterke onderbouwing 
op basis van deze interviews. Vervolgens wordt er getracht met behulp van Integraal Ontwerpen en 
Collaboratieve Engineering een manier te vinden om de uitvoerende partijen in de 
dak(bedekking)branche in de ontwerpfase betrekken. De competentieverbetering leidt tot een betere 
waardecreatie. 

In een complex bouwproces is het erg belangrijk samen te werken en samen te denken. Het vormen 
van optimale samenwerkingsverbanden en duurzame relaties resulteert in een gelijkwaardige positie 
van de dakbranche, naast de andere partijen in het bouwproces. De samenwerking houdt ook in het 
delen van de kennis. Een dergelijke samenwerking leidt tot het creëren van een 'kennisorganisatie' . 
Voor een bedrijf leidt kennisontwikkeling en kennisverspreiding niet alleen tot het creëren van een 
meerwaarde van het product maar het leidt ook toe het ontwerpproces op het organisatieniveau zo 
efficiënt te maken. 
In het INK-managementmodel (zie tabel4.5) is een overzicht van de bovengenoemde aspecten in de 
context van praktijk, onderwijs, onderzoek gepresenteerd. Dit model is op de radicale innovaties 
gericht en dekt alle onderdelen en niveaus in de organisatie. De kern van het model omvat de 
volgende aspecten: competenties en kennis, leiderschap, visie en doelen, samenwerking en kwaliteit. 
De verbeteraspecten voor de traditionele dakbranche zijn toegespitst naar kennis en vaardigheden 
voor de ontwerpende en uitvoerende partijen en gekoppeld aan de aspecten: praktijk, onderwijs, 
onderzoek (zie tabellen 4.2, 4.3 en 4.4). 

Voor de ontwerpende partijen in de dakbedekkingbranche is een hulpmiddel in de vorm van een 
database ontworpen. Deze database is te vinden op Internet: http://sts.bwk.tue.nl/activeroof/. De 
zonne-energie systemen worden volgens voorspellingen voor toekomst [49] en toekomstbeleid van 
Holland Solar [i45, i48,i49] beschouwd als de meest energie-leverende systemen geïnstalleerde op 
daken. Daarom zijn de morfologische overzichten samengesteld voor fotovoltaïsche systemen en 
combinaties van actieve-energie systemen. Tevens dienen deze overzichten een voorbeeld te zijn 
voor de competentieverbetering in de dakbranche. Deze overzichten in combinatie met de methode 
van Kesselring, geven transparante keuzemogelijkheden voor de actieve-energie componenten op 
daken. 
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Voorwoord 
Binnen het kader van het afronden van mijn studie bij de Master opleiding Building Services 
specialisatie bedrijfskundige installatietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik 
dit verslag geschreven. Het verslag beschrijft het onderzoek naar competentieverbetering in de 
context van actieve daken. 
Dit afstudeerverslag beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden voor de verbetering van de 
competenties voor het ontwerpen en bouwen van daken met actieve-energie elementen. Een centrale 
rol in dit onderzoek vormt een moderne aanpak van de samenwerkingsaspecten, namelijk 
Collaborative Engineering. 

Dit rapport bevat behalve een analyse van rapporten van de brancheorganisaties ook een beschrijving 
van de ideale competentieprofielen voor de traditionele dakbedekkingbranche en voor 
ondernemingen die op een ander strategisch niveau willen werken. 

De resultaten van dit onderzoek zijn dankzij een aantal mensen tot stand gekomen. Allereerst zou ik 
graag mijn begeleiders Wim Zeiler en Emile Quanjel willen bedanken voor de hulp bij het vinden 
van eenjuiste weg en het aangeven van de innovatieve richtingen. Wouter Borsboom wil ik bedanken 
voor zijn ondersteuning en hulp bij het vinden van de strategische richtingen op de actieve-energie 
markt. Rinus van Houten wil ik bedanken voor zijn waardevol feedback over inhoud en structuur van 
mijn onderzoek en resultaten. 

Dit onderzoek was mogelijk dankzij TNO Bouw en Ondergrond (te Delft) . Ik wil graag nogmaals 
Wouter Borsboom en Emile Quanjel bedanken voor de mogelijkheid dit onderzoek uit te voeren. 
Graag wil ik Chris Geurts bedanken voor zijn waardevolle inzichten en uitgebreide feedback en 
advies. Huib Visser en Berrie van Kampen wil ik bedanken voor hun advies voor het vinden van de 
benodigde informatie. Vervolgens wil ik alle medewerkers van TNO bedanken met wie ik met plezier 
heb samengewerkt. 

Een belangrijk deel van mijn onderzoek is gebaseerd op de interviews met deskundigen. Daarvoor 
wil ik de volgende mensen bedanken: E. Hebly (Oskomera), C. Geurts (TNO), W. Borsboom (TNO), 
C. van der Meijden (BDA), A. van den Engel (Vebidak), B. Lieverse (VMRG), J. Weijers (IDID I 
Weijreseikhout), E. Gramsbergen (GrarnsbergenSolar), D. de Mooij (Lafarge), 0. Panhuys (Kennis 
Centrum Gevelbouw), J. Post (TUle), K. Uittenbogaard (Consolidated Groep BV) en J. Lichtenberg 
(TUle). 
Ook gaat mijn dank uit naar N. de Vries voor de hulp m.b.t. de taalaspecten. 

Natasha Dubytska 
Eindhoven I Delft, juni 2007 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling en onderzoeksvragen, 
de onderzoeksopzet en de leeswijzer gepresenteerd. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Een moderne aanpak voor een comfortabel binnenklimaat, klimaatbeheersing en energiebesparing 
voor een gebouw is de zogenaamde actieve gevel. Tot de actieve gevel behoort ook het dak als vijfde 
gevel. Behalve het beschermen van het binnenklimaat tegen de wisselende weersinvloeden van buiten 
levert het dak de mogelijkheden voor het opweken van elektriciteit, heet water, daglicht en ventilatie. 
Actieve daken dragen beduidend bij tot de kwaliteit van de leefruimte in een gebouw. [ 46,i41] 

De complexiteit van het ontwerp van een gebouw wordt veroorzaakt door het grote aantal disciplines 
dat werkt aan het behalen van de gebruikshoofddoelstellingen. Om een goede interactie tussen 
verschillende disciplines tijdens het bouwen, onderhouden en beheersen te bereiken is optimale 
samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk. [i40,i39,61] 

Dakconstructies en gebruikte materialen komen in veel verschillende afmetingen en vormen voor. Op 
de markt komen steeds meer innovatieve materialen, specifieke onderdelen en nieuwe elementen, 
zoals bijvoorbeeld fotovoltaïsche en daglichtsystemen. Volledige normeringcriteria ontbreken, wat 
leidt tot onvoldoende kwaliteit van de producten. Veel elementen worden op verkeerde wijze 
geplaatst. Dit leidt tot schadegevallen. "De 'faalkosten' in de bouw bedragen zeker tien procent van de 
omzet van de bouwbedrijven. De extra kosten ontstaan op verschillende momenten in de bouwketen" 
[i42]. Deze aspecten blokkeren een innovatieve ontwikkeling van de dakbranche. Om te komen tot 
een innovatieve ontwikkeling is door onderzoekinstellingen, federaties en MKB-bedrijven in de 
dakdekkerbranche uit dertien Europese landen het project "EUR-ACTNE ROOF er" opgericht. 
[i38,i43] Competentieverbetering vormt de basis om te komen tot innovatieve ontwikkeling van deze 
competenties. Dit dient plaats te vinden op vele niveaus binnen de branche. 

Op het gebied van competentieverbetering is door A.Renkema [44] in het kader van het 
afstudeeronderzoek "Waardecreatie ten behoeve van de klant" een heldere aanpak in kaart gebracht 
op bedrijfsniveau. Mijn scriptie maakt van deze opzet gebruik doch werkt deze aanpak uit op het 
niveau van een specifieke branche, namelijk de dakbranche. De resultaten van het onderzoek van 
A.Renkema vormen de uitgangpunten voor mijn onderzoek naar competentieverbetering. Het creëren 
van een meerwaarde voor de klant, het belang van deze waardecreatie om de positie van de 
uitvoerende partijen in het bouwproces te versterken door in het ontwerpproces te zijn betrokken, zijn 
in dit vervolgonderzoek vastgesteld . 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Binnen het kader van bovenstaande probleemstelling zijn de volgende problemen geformuleerd: 
• de toename van de complexiteit van de aspecten I technieken I functies van het dak en het aantal 

partijen leidt tot fouten I ongelukken; 
• de kwaliteit van het huidige dak ten opzichte van het gebouw is niet voldoende; 
• te grote verschillen tussen de competenties van de betrokken partijen en hun opvattingen hebben 

een negatieve invloed op de kwaliteit en uitstraling van het dak; 
• samenwerking en kennisuitwisseling tussen bouw en ontwerp ontbreekt. 

Gekoppeld aan deze problemen is de hoofdvraag van het onderzoek: "Op welke manieren kunnen 
de competenties van de dakbranche verbeterd worden en toegespitst op de 
kennisontwikkeling voor het innovatieve dak?" 

Met betrekking tot de competenties van de dakbranche moeten de volgende deelvragen beantwoord 
worden: 

• Wie heeft welke kennis? 
• Welke kennis is nodig? 
• Hoe kan kennis ontwikkeld, verspreid en uitgewisseld worden? 
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1.3 Onderzoeksopzet 
De werkwijze is in het blokschema in figuur 1.1 weergegeven. De nummering in het blokschema 
komt overeen met de nummering hieronder. Het afstudeeronderzoek kent de volgende fases: 

1 Vooronderzoek en probleemdefiniërende fase 
In deze fase vindt het literatuuronderzoek plaats met betrekking tot het gebruik van duurzame
energietoepassingen op de daken, waardecreatie en Collaboratieve engineering. Door gebruik te 
maken van de achtergrondinformatie (EUR-ACTIVE ROOFer-project en promotietraject E.Quanjel) 
wordt er globaal vastgesteld welke kennis aanwezig is en welke problemen optreden in de 
dakenbranche. Op basis van het gemaakte vooronderzoek in de oriëntatiefase worden 
probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. 

2 Werkwijze bepalende fase 
In deze fase worden de bestaande competenties en het gebrek aan kennis van ontwerpende en 
uitvoerende partijen binnen de dakbranche onderzocht. Vervolgens worden op basis van dit 
onderzoek morfologische overzichten samengesteld [57]. Het gevelontwikkelingstraject in de context 
van de Collaborative Engineering wordt geanalyseerd . Daarna wordt deze analyse met het 
ontwikkelingstraject van de dakbranche vergeleken. De volgende onderzoekmethodes worden 
toegepast: enquêtes (dak(bedekking)bedrijven en architecten), interviews (o.a. BDA, Weijers 
Eikhout, lUID, TNO, Vebidak), analyse van de documentatie van TNO, de brancheorganisaties en 
dakdekkersbedrij ven, het bezoeken van de themasymposiums en conferenties (Bouwshow "Living 
Building concept", Bouwlokalenbijeenkomst "Van klantenwens naar gebouwconcept", symposium 
"Project Portfolio Management") en Bouwbeurs. 

3 Keuzebepalende fase 
Dit is de fase waarin de mogelijke oplossingen worden gegenereerd met behulp van keuzetechnieken 
(Morfologische schema's & Kesselringrnethode) [57]. In deze fase worden de mogelijke 
alternatieven voor de dakbranche gegenereerd. De succesaspecten en problematiek in de dakbranche 
worden toegelicht. 

4 Vormgevende fase 
In deze fase wordt het optimale concept gekozen uit de oplossingsvarianten van de keuzebepalende 
fase [57]. De alternatieven voor de dakbranche worden uitgewerkt en eventueel verscherpt. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden het vooronderzoek van A.Renkema, het Integraal Ontwerpen en de 
managementtechnieken toegelicht. Dit betreft informatie over Collaborative Engineering en 
kennismanagement. Ook wordt de managementstructuur van een onderneming behandeld. 
Vervolgens worden de traditionele en alternatieve contractvormen gepresenteerd. Eveneens wordt het 
begrip "competentie" behandeld. In hoofdstuk 3 worden eerst de structuur van de traditionele 
dakbranche in Nederland, de innovaties en de aandachtspunten gepresenteerd. Vervolgens worden de 
intelligente daken toegelicht en wordt de classificatie van actieve-energie daken weergegeven. Ook 
zijn de morfologische overzichten m.b.t. fotovoltaïsche systemen en de combinaties van de actieve
energie-elementen op daken weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat de volgende informatie. Er worden 
competentieprofielen voor de dak(bedekking)branche gepresenteerd, de mogelijkheden voor de 
ondernemingen in de branche worden beschreven en het model voor de onderneming met 
langetermijnvisie wordt gepresenteerd. De analyse en de informatie m.b.t. het invullen van de 
database EUR ACTIVE ROOFer-project wordt beschreven. Vervolgens worden de Kesselring 
beoordeling en voorbeelden van fotovoltaïsche systemen op verschillende daken gepresenteerd . 
Hoofdstuk 5 bevat conclusies en aanbevelingen. Ze betreffen de traditionele dak(bedekking)branche, 
de database van het EUR ACTIVE ROOFer-project en het cultuurveranderingsmodel voor de 
onderneming die zich richt op radicale innovatie. De referenties bij dit verslag zijn tevens de 
referenties van de bijlagenbundeL 
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... ·············································· .. 
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2.1 Dakbranche 
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: : ·. .. · ................................................. · 
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4.1 Uitwerken van Integraal Ontwerpen 
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4.2 Conclusies & aanbevelingen 
(Verbeterpunten I eindprofiel I ideale competenties) 

Figuur 1. 1 Werkwijze in een blokschema 
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Hoofdstuk 2 Integrale benadering van de managementtechnieken 

Get the right people in the different disciplines and let them do their thing. 
Peter Sheehen 

In dit hoofdstuk worden het vooronderzoek en de methodes en technieken behandeld die voor het 
besturen van processen binnen organisaties en ondernemingen worden gebruikt. Deze methoden en 
technieken vormen de onderdelen van de integrale benadering van het bouwproces. Methodisch 
ontwerpen wordt gebruikt voor de gehele aanpak van het onderzoek en voor het uitwerken van 
varianten. Collaborative Engineering wordt beschouwd als een benadering om de uitvoerende 
disciplines in de ontwerpfase te betrekken. Ook worden de samenwerkingsvormen binnen het 
bouwproces toegelicht. 

2. 1 Het vooronderzoek 

Dit onderzoek is het vervolg op het afstudeeronderzoek van A.Renkema: "Waardecreatie ten behoeve 
van de klant"[ 44]. Door A.Renkema wordt één installatiebedrijf geanalyseerd, namelijk 
Wolter&Dros. Het onderzoek van A.Renkema is erop gericht de volgende vragen te beantwoorden: 
hoe wordt meerwaarde geleverd aan de klant en hoe de plaats te vinden voor een installatiebedrijf in 
het ontwerpproces. De waardecreatie in het verslag van A.Renkema is op het waarde-prijs-kosten 
model van H.Ridder gebaseerd (zie figuur 2.1) 

vrager 

~ 

nut --.-
winst (prof1t ) I 
~ ,..----, ___..L. 

kost01n 

Figuur 2. 1 Waarde-kosten-prijs model, [i29] 

a~nbiede1 

~ 

Uit het onderzoek van A.Renkema [44] zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: 
• uitvoerende kennis heeft het meeste effect aan het begin van de bouwcyclus, 
• de afnemer en de gebruiker hebben vaak verschillende belangen, 
• de samenwerkende partijen moeten vanuit dezelfde perceptie werken. 

A.Renkema [44] gebruikt hiervoor een specifiek model dat de waardecreatie in kaart brengt - voor 
een specifiek bedrijfvoor de drie niveaus van de gebouwcontext organisatie, proces en product. In 
dit afstudeeronderzoek (Dubytska) wordt gebruik gemaakt van het model dat A.Renkema gebruikt, 
doch aangepast doordat het zich niet richt op een specifiek bedrijf doch op een hele branche: de 
dakbranche. 

In het bouwproces streeft men naar het verminderen van de faalkosten en het creëren hierbij van 
meerwaarde voor de klant. 

Hiervoor zijn echter kennis en vaardigheden nodig die op vele niveaus binnen de 
dakbranche ontwikkeld I onderzocht moeten worden. 
Om al deze niveaus te beschouwen is een integrale aanpak nodig. 
De gestructureerde methode van het methodische ontwerp wordt vervolgens gebruikt om 
de uitwerking van de competentieverbetering in kaart te brengen. 

De waardecreatie wordt als een vanzelfsprekend aspect beschouwd. Kennis en vaardigheden moeten 
de benodigde waarde waarborgen. Het methodisch ontwerpen wordt als hulpmiddel gebruikt om het 
ontwerpproces systematisch aan te pakken. Op basis van deze conclusies wordt de onderzoekvraag 
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geformuleerd, namelijk hoe kan de kennis tussen ontwerpende en uitvoerende partijen met behulp 
van kennisuitwisseling gedeeld worden. Ook samenwerkingsaspecten spelen een essentiële rol in het 
ontwerpproces. Daarom is het toepassen van Collaborative Engineering orunisbaar. 

2.2 Integrale benadering van de competentieverbetering 
Voor het creëren van meerwaarde voor de klant moet de organisatie optimaal ingericht zijn. Dit heeft 
invloed op het product of de dienst van een onderneming en het inrichten van de processen. De 
integrale aanpak van de competentieverbetering binnen een onderneming is in figuur 2.2 
weergegeven. Voor een optimale samenstelling van de competenties binnen een onderneming of een 
team is een brede aanpak van het aspect 'kennis' noodzakelijk. Behalve het samenstellen van het 
optimale competentiepakket is de continue competentieverbetering op alle niveaus (Product, Proces, 
Organisatie) essentieel voor de waardecreatie. Deze aanpak houdt in de aspecten: praktijk, onderwijs 
en onderzoek. Deze aspecten in samenhang met de "Product, Proces, Organisatie"- niveaus zijn in 
figuur 2.2 weergegeven. 

< > 
Competentie 
verbetering 

D 
Waardecreatie 

Figuur 2.2 De competentieverbetering op de niveaus van het product, proces, organisatie in relatie 
met praktijk, onderwijs en onderzoek leidt tot de waardecreatie, [dit verslag] 

Methodisch ontwerpen is een andere aanpak van het ontwerpproces dat voor het vinden van de meest 
optimale oplossing wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt methodisch ontwerpen gebruikt zowel 
voor de gehele aanpak van het project als voor de samenstelling van de overzichten van actieve
energie-elementen op daken. Deze overzichten zijn uitgangspunt voor het ontwikkelen van kennis 
over en strategieën voor het bouwen van innovatieve daken binnen een onderneming. 

Voor de praktijk is eenjuiste samenstelling van een multidisciplinair team essentieel en de 
gelijktijdige betrokkenheid van alle partijen bij het ontwerp. Het aspect 'onderwijs' houdt 
voortdurende scholing en het verwerven van nieuwe kennis in. 'Onderzoek' is belangrijk voor het 
ontwikkelen van innovaties en het zoeken naar nieuwe en betere varianten. 

2.3 Integrale aanpak van het bouwproces 
In het traditionele bouwproces volgen alle fasen na elkaar (zie§ 2.6) Volgens de werkwijze van 
Integraal ontwerpen vinden de fasen gelijktijdig plaats (zie § 2.6). Tevens is het een aspect van 
Collaborative Engineering. Integraal ontwerpen is tevens een multidisciplinair (bouw)proces. Voor 
de klant betekent Integraal ontwerpen een meerwaarde van het geleverde product tegen lagere kosten. 
Er wordt in multidisciplinaire teams samengewerkt. De optimale uitkomst van de samenwerking van 
de teams wordt bereikt als alle partijen vanafhet begin bij het ontwerp- en bouwproces betrokken 
zijn (zie bijlage 2.1). De regiefunctie van een multidisciplinair team is essentieel (zie§ 2.6 & 2.7) . De 
ervaringen en gegevens van het project kunnen in gezamenlijke databases worden opgeslagen (zie 
bijlage 2.2 & 2.5). Voor het samenstellen van een team is het belangrijk te bepalen welke kennis 
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vitaal of nodig is (zie§ 2.7, bijlage 2.3 & 2.4). Het creatieve werken is een van de voordelen van het 
samenstellen van multidisciplinaire teams (zie§ 2.7, bijlage 2.6). !CT-technieken en 
communicatietechnieken helpen bij een meer efficiënt samenwerkingsproces (zie bijlage 2.2 & 2.5 ). 
De multifunctionele samenwerking vereist goede communicatieve en sociale vaardigheden van de 
deelnemers (zie § 2.6 en bijlage 2.2). 
Bij Integraal ontwerpen wordt de levensduur van een gebouw vanaf het ontwerpen tot het slopen 
beschouwd. Integraal Ontwerpen betekent ook een nieuwe denk- en werkwijze voor organisaties. 
Voor de betrokken partijen betekent het een cultuuromslag. Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 
uitgebreid behandeld . 
Er zijn verschillende samenwerkingsvormen (zie§ 2.9 en bijlage 2.8 & 2.9). Integraal ontwerpen is 
het optimum voor het inrichten van een efficiënt ontwerpproces. Efficiënte samenwerking is 
essentieel voor het eindresultaat. Het vormen van strategische allianties is het vormen van 
samenwerkingsverbanden voor de lange termijn (zie§ 2.9 en bijlage 2.8). Het ontwerpen volgens 
' Virtueel Bouwen' geeft uiteindelijk de meerwaarde aan de klant en de samenwerkende partijen (zie 
§ 2.9 en bijlage 2.9) . 

2.4 Methodisch ontwerpen 
Methodisch ontwerpen (van de Kroonenberg, 1978) is een methode om structuur aan te brengen in 
verschillende aspecten m.b.t. een probleem en het is toepasbaar op verschillende abstractieniveaus 
(organisatie, product, proces) en gedurende verschillende ontwikkelingsfases: de probleemstellende, 
werkwijze bepalende, detaillerende en vormgevende fase [57,61]. "Een methodische aanpak kan 
ervoor zorgen dat alle aspecten, die een rol spelen bij het ontwerpen aan bod komen [57]". Dit 
onderwek is met behulp van deze benadering opgesteld (zie hoofdstuk 1). Morfologische overzichten 
en de methode van Kesselring vormen het belangrijkste deel van methodisch ontwerpen [57,61] . 

2.5 Interviews met deskundigen 

In dit onderzoek wordt ten eerste de dak(bedekking)branche in Nederland geanalyseerd . Er is een 
aantal deskundigen geïnterviewd. De vragenlijsten voor de interviews zijn uit open vragen 
opgebouwd. De vragenlijsten zijn voor elke geïnterviewde aangepast. De vragenlijsten zijn 
samengesteld om het PPO- (Product, Proces, Organisatie) model voor de dakbranche in Nederland in 
kaart te brengen en de aspecten praktijk, onderzoek, onderwijs in relatie tot de dakbranche toe te 
lichten. Een van de vragenlijsten is in bijlage 3.8 weergegeven. 

Om dit onderzoek een sterke onderbouwing te geven is voor de volgende interviewopzet gekozen: 
1. Voor het in kaart brengen van de dakbedekk,ingbranche zijn vertegenwoordigers van de 

brancheverenigingen en de ondernemingen in de branche geïnterviewd. Tevens is het van 
veel belang de plaats van een dakbouwer in het ontwerp- en organisatieproces te bepalen. De 
volgende deskundigen in de dakbranche zijn geïnterviewd: 
• A. van de Engel (V ebidak-hoofd technische zaken) 
• C. van der Meijden (BDA- adjunct-directeur) 
• J. Weijers (Het Hellend Dak I Weijers Eikhout-voorzitter I directeur) 
• K. Uittenbogaard (Consolideted Group- Manager Kwaliteit & Techniek) 
• D. de Mooij (Lafarge- Product Management) 

2. Om de behoefte van de ontwerpende partij voor de samenwerking met andere disciplines en 
hun verwachtingen ten opzichte van de voor het ontwerp benodigde uitvoerende kennis te 
kennen zijn ook architecten geïnterviewd. Deze architecten zijn: 
• E. Quanjel (Architecten bureau "Architect Emile Quanjel" te Rotterdam- directeur, TUle 

& TNO- promovendus) 
• J. Post (XX Architecten - directeur, TUle professor of building concepts & enginering) 

3. Een ander aspect dat een rol bij het ontwikkelen van kennis en innovatie speelt is de 
productontwikkeling. Om een beeld te krijgen van het productontwikkelingsproces en de 
samenhang te vinden met de bouwinnovaties is ook de mening van de productontwikkelaar 
essentieel. De geïnterviewde persoon is: 
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• J. Lichtenberg (TU/e- professor of product development and components, Bureau A+
directeur) 

4. Om het ontwikkelingstraject in de gevelbranche te analyseren en mogelijke 
overeenstemmingen met de dakbranche te vinden zijn de volgende vertegenwoordigers van 
de gevelbranche geïnterviewd: 
• B. Lieverse (VMRG- directeur) 
• 0. Panhuys (Kennis Centrum Gevelbouw- directeur) 
• E. Hebly (Oskomera- hoofd R&D) 

5. Het inzicht van de onderzoeksinstellingen is essentieel voor het bepalen van de visie van de 
toekomstige ontwikkelingen. Daarom zijn volgende personen geïnterviewd: 

• W. Borsboom (TNO Bouw en ondergrond, afdeling Binnenmilieu en Gezondheid
afdelingshoofd) 

• C. Geurts (TNO Bouw en Ondergrond, afdeling Bouwinnovaties -projectleider) 

6. Om een dieper inzicht te krijgen in het installeren van de actieve-energie-elementen op daken 
is de mening van de specialist noodzakelijk. Daarom is E. Gramsbergen (GramsbergenSolar) 
geïnterviewd. 

Het deskundigheidsgebied van de geïnterviewden dekt alle aspecten van het "Praktijk, Onderwijs, 
Onderzoek" model. Deze aanpak is in figuur 2.3 gepresenteerd . 

dakbranche 
A. van der Engel 
J. Weijers 
C. van der Meijden 
K. Uittenbogaard 

producenten 
D. de Mooij 

zonne-energie 
systemen 

E. Gramsbergen 

gevelbranche 
E. Hebly 
B. Lieverse 
0. Panhuys 

architect 
E. Quanjel 
J. Post 

Onder 
zoek 

/ 
onderzoekinstellingen 

W. Borsboom 
C. Geurts 

onderwijsinstellingen 
E. Quanjel 
J. Lichtenberg 
J. Post 

Onder 
wijs 

productontwikkeling 
E. Hebly 
J. Lichtenberg 
D. de Mooij 

Figuur 2.3 Geïnterviewden m.b.t. het "Praktijk, Onderwijs, Onderzoek"- model, [dit verslag] 
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2. 6 Collaborative aanpak van het ontwerpproces 
De volgorde van de fasen in het bouwproces kan sequentieel (Sequentia/ Engineering) of parallel 
(Concurrent Engineering en Collaborative Engineering) zijn. Bij sequentiële fasering volgen de 
fasen na elkaar, de verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld, weinig partijen zijn tegelijkertijd 
bij het project betrokken, het proces is eenvoudiger te beheersen. Bij het parallelle proces kan de 
volgende fase starten voordat de voorafgaande fase is afgerond, kunnen veel partijen tegelijkertijd 
erbij betrokken zijn en de duur van het project is korter dan bij een sequentieel proces. [ 41,51,61] 

Life-cycle stadia in de product- of procesontwikkeling zijn: het idee, het ontwerp, de fabricage en 
realisatie, het gebruik en onderhoud, het hergebruik of de afval [31,38,41] . Traditioneel worden deze 
fases achter elkaar doorlopen. 

Idee Concept ontwerp Realisatie Gebruik Hergebruik 
& ~ & :::::::: & ~ & ~ & 

klantbehoefte Detail ontwerp I fabricage 
r----v 

Onderhoud afval 

Figuur 2.4 Traditioneel productontwikkelingstraject en de opeenvolgende stadia, [dit verslag]. 

In deze benadering heeft de klant weinig mogelijkheden om zijn wensen en eisen in te brengen; de 
ontwerper is niet bekend met de mogelijkheden van de aannemer; de kosten voor het gebruik, 
onderhoud en hergebruik zijn niet te overzien. Dat kan leiden tot ontwerp- en uitvoeringsfouten, 
ontevredenheid van de klant, de noodzaak van een herontwerp, een laag kwaliteitsniveau, een langere 
realisatietijd en het verhogen van de projectkosten. 
Gerelateerd aan het bouwproces, zijn de volgende stadia te onderkennen: ontwerp, realisatie en 
gebruik. Deze worden weergegeven in figuur 2.5 [22]. Eekhout [25] geeft de volgende definitie aan 
deze aanpak: "onder de traditionele bouw wordt een bouwproces verstaan waarbij de productie en de 
uitvoering zich grotendeels op de bouwplaats afspelen." 

Ontwerp Realisatie Gebruik 
~.:v ,, 
;: : 

Idee I I co I 
DO I Bestek 

~. e' 

PvE 
-~~. 

Architect Aannemer Gebruiker 

Adviseur Gevelproducent Onderhoudsaannemer 

Constructeur Installateur 
Dakdekker 
Leverancier 

.. 
F1guur 2. 5 Sche1dmg van fasen en deelnemers m de bouw, [22] 

In de huidige productie- en economische omgeving moeten bedrijven concurreren om zo veel 
mogelijk klanten te winnen. Dit vraagt erom een hoge kwaliteit van het product aan de klant te 
leveren. De alternatieve technieken, die zorgen voor een betere kwaliteit, vermindering van de 
faalkosten en een kortere levertijd aan de klant zijn Concurrent Engineering en Collaborative 
Engineering. [ 41,61] Concurrent Engineering wordt in bij lage 2.1 uitgebreid toegelicht. 

Monplaisir [ 41] beschouwt Collaborative Engineering als een proces waarin people, werkend 
volgens engineering methodologies en ondersteund door technica/ tools, de middelen en kennis met 
gebruik van interaction technologies kunnen uitwisselen om de gezamenlijke doelen te bereiken. De 
efficiëntie van Collaborative Engineering is afhankelijk van de mensen, methodes, technische 
hulpmiddelen en integratie van de technologieën [41] . 
Collaborative Engineering is een methodologie, die aan meerdere partijen, die in het 
ontwikkelingstraject zijn benaderd, tegelijkertijd toegang tot de ontwerpinformatie geeft en helpt 
deze informatie te verwerken [43]. De deelnemers die samenwerken in een project vormen een team. 
Dit is een groep mensen uit diverse deskundigheidsgebieden, met verschillende kennis, functies, 
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vaardigheiden en competenties, maar ook met verschillende doelen, normen en individuele 
eigenschappen en vaardigheden. Ondanks het feit dat een team door willekeurige keuzes wordt 
samengesteld, wordt er van de leden verwacht dat zij aan het gezamenlijke doel werken. [3 7] In 
bijlage 2.1 is meer informatie over Collaborative Engineering te vinden. 
In het kader van Collaborative Engineering als innovatieve aanpak en moderne manier van werken, 
verandert figuur 2.5 in figuur 2.6, in een flexibel samenwerkingsproces tussen partijen. Figuur 2.6 
geeft deze benadering weer [22]. 

Ontwerp Realisatie Gebruik 

Figuur 2. 6 Integratie van fasen en deelnemers in de bouw, [22] 

De samenwerking in een team vereist uitwisseling van kennis en informatie, een helder 
gegevensoverzicht, het creëren van kennis, het controleren van gegevens, het onderhandelen en een 
decision-making-proces [54]. Decision-making is het evalueren van verschillende benaderingen van 
het probleem en het maken van een keus voor de beste oplossing [ 41]. Communicatie is een van de 
belangrijkste onderdelen van het ontwerpproces. Omdat een team uit deelnemers uit zowel 
verschillende deskundigheidgebieden als geografische regio's kan bestaan moet dit team op grote 
afstanden en met verschillende tijdzones kunnen samenwerken. [27] Hoe beter de communicatie, 
planning, coherente teamworking en gebruikte hulpmiddelen zijn des te hoger zijn de prestaties van 
een team [54]. De communicatie middelen zijn in bijlage 2.2 toegelicht. 

De complexiteit van het project en de meerdere disciplines vereisen integratie en coördinatie van de 
partijen in het collaborative ontwerpproces [32,3 7]. Het inbrengen van uitvoerende kennis in het 
ontwerpproces heeft een aantal voordelen. Er zijn minder faalkosten en de disciplines raken beter op 
elkaar afgestemd, onderhoudsaspecten worden beter toegelicht, er is een kortere bouwprocestijd, de 
prijs is onder controle, de uitvoerende partij kan alternatieve varianten voorstellen. [57] 

2. 7 Het creëren van een kenniscreërende en lerende onderneming 

Kennismanagement als middel om het rendement 
en het plezier van de productiefactor te verhogen. 

Mathieu Weggeman 

In dit onderzoek worden bestaande, vitale en voor het ontwikkelen van innovaties benodigde 
competenties geanalyseerd. Competentie is de samenhang tussen kennis, kunde en attitude. 

Competenties zijn de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes van 
individu, groep mensen of organisatie, die een grondslag vormen voor effectief 
gedrag om de doelen en prestaties van de organisatie te bereiken. 

Alle aspecten van het 'Praktijk, onderzoek, onderwijs'-model hebben invloed op het ontwikkelen 
van de competenties op de 'Product, proces, organisatie'-niveaus. Om flexibiliteit en innovatie te 
bereiken moet een onderneming voortdurend nieuwe kennis verkrijgen, creëren en ontwikkelen. Om 
in de toekomst een betere positie te verkrijgen vindt het uitwisselen en het verspreiden van kennis 
zowel binnen een onderneming als met de buitenwereld plaats. [42] 

Een organisatie kan zich niet verder ontwikkelen zonder kennis van en kenniscreatie door een 
individu. Men moet zeer zorgvuldig met zowel de impliciete als de expliciete kennis omgaan. De 
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persoonsgebonden kennis kan worden beschouwd als de basis voor 'organisatorische' kenniscreatie. 
Dus de kenniscreatie in een organisatie begint tijdens het uitwisselen van individuele kennis. Daarom 
is het delen van impliciete kennis belangrijk. De impliciete kennis vorm de grondslag voor het 
structureren van expliciete kennis. De intrinsieke en expliciete kennis zijn in bijlage 2.4 toegelicht. 

Kennis is geen doel op zich: kenniscreatie en kennisuitwisseling leiden tot voortdurende innovatie 
binnen een onderneming. In de huidige economische omgeving moet een bedrijf zich van andere 
bedrijven kunnen onderscheiden door meer toegevoegde waarde voor zijn product I proces te creëren, 
een betere kwaliteit van het product I proces aan de klant te bieden en efficiënter te werken. De 
concurrentie betreft niet alleen prijs en kwaliteit, maar ook het ontwikkelen en toepassen van kennis. 
De organisatie, die innovatie als strategische prioriteit heeft, moet zorgen voor kennisuitwisseling 
zowel binnen de eigen organisatie als tussen de organisaties onderling. [36] 
Om kennis te kunnen verspreiden moet deze kennis in de eerste plaats toegankelijk zijn. Ten tweede 
is het delen en het verbeteren van de kennis van belang. Ten derde het creëren van nieuwe kennis die 
leidt tot innovatie. De verkregen kennis wordt verspreid en opgeslagen binnen de organisatie voor 
verder gebruik voor nieuwe producten. [ 42] 

Kennis en kunde zijn de basis voor de creativiteit. Creativiteit is het produceren van nieuwe ideeën en 
continue vernieuwingen. "Creativiteit kan simpelweg worden beschouwd als het evenals anderen 
kijken naar hetzelfde maar het dan zien vanuit een andere gezichtshoek en uit anders denken" [26]. 
Creativiteit is de basis voor innovaties. De samenhang tussen kennis, creativiteit en innovaties is in 
figuur 2.7 weergegeven. Verder richt zich een moderne onderneming op voortdurende innovatie. 
"Innovatie is het met een nieuw aanbod reageren op een veranderende vraag uit de samenleving" 
[36]. Creativiteitstechnieken zijn in bijlage 2.6 behandeld. 

Figuur 2. 7 De samenhang van de kennis, creativiteit en innovatie, [dit verslag] 

Om tot voortdurende innovatie te komen, hanteren Nonaka en Takeuchi [ 42] "het verband dat de 
Japanse ondernemingen leggen tussen binnen en buitenorganisatie". In de kenniscreërende 
onderneming moet het topmanagement een visie op kennis ontwikkelen en op de organisatie 
overbrengen. Het ontstaan van nieuwe ideeën moet door het topmanagement gestimuleerd worden. 
[42] Het creativiteitsgerichte leiderschap ondersteunt innovatieve processen en nieuwe ideeën binnen 
de organisatie. Verder zorgt de leider voor een goede communicatie binnen de organisatie en het 
aangeven van de doelrichting voor de hele onderneming. [26] 
Het creëren van nieuwe ideeën heeft niet alleen betrekking op bepaalde producten of diensten, maar 
ook op het managementproces en de organisatiestructuur. De managementstructuren van de 
kenniscreërende onderneming zijn in bijlage 2.4 behandeld. 

2.8 Andere managementtechnieken 

Voor het beheersen van het ontwerp- en bouwproces is een aantal managementtechnieken 
ontwikkeld. Deze technieken zijn gericht op de verschillende contexten van het werkproces en 
kunnen worden gebruikt op verschillede niveaus van de organisatie in verschillende situaties. Deze 
managementtechnieken, behalve het al besproken kennismanagement zijn, Quality Function 
Deptoyment (QFD), ontwerpmanagement en kwaliteitsmanagement. QFD zorgt ervoor dat het 
product zich aan de eisen van de klant houdt zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase [31]. 
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"Het ontwerpproces is de ontwikkelingsgang van initiatieftot en met voorbereiding, ten behoeve van 
het maken van een bouwkundig ontwerp. [51]" QFD en ontwerpmanagement worden in bijlage 2.7 
behandeld. 

2.9 Samenwerkingsverbanden 
Bij het betrekken van de uitvoerende partijen in het ontwerpproces is het inrichten van de 
samenwerkingsrelaties essentieel. Daarvoor kunnen een aantal samenwerkingvormen worden 
gebruikt. Deze vormen zijn: het traditionele bouwmodel, het Turnkey-model en het netwerkmodeL 
[51] 

• In het traditionele model is er een duidelijk onderscheid tussen het ontwerp van een gebouw 
en de uitvoering. 

• In het Turnkey-model wordt de realisatie van het project als geheel uitbesteed, zowel het 
ontwerp als de uitvoering. Het Turnkey-model heeft de volgende voordelen in vergelijking 
met het traditioneel model: een kortere realisatietijd, verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden zijn voor de turnkeyorganisatie in zijn totaal. 

• In het netwerkmodel zijn de partners verantwoordelijk voor het totale proces vanafhet 
ontwerp tot de oplevering. De deelnemers worden in het project tegelijkertijd benaderd. 

• Een ander begrip in relatie tot de contractvorm "netwerkmodel" is projectpartnering. Deze 
samenwerking wordt aangegaan voor de duur van slechts één project. Indien de 
samenwerking voor meerdere projecten wordt aangegaan, wordt het lange termijn partnering 
of een strategische alliantie genoemd. [56] 

De bovengenoemde samenwerkingsvormen zijn uitgebreid in bijlage 2.8 behandeld. 

De alternatieve benaderingen van de contractvormen zijn het IFD- (Industrieel, Flexibel, 
Demontabel) bouwen, het Living Building Concept van H.Ridder, Slimbouwen van J.Lichtenberg en 
'Virtueel bouwen'. [i29,i30,i3l,i32,] 
IFD-Bouwen is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een geïntegreerde 
benadering industriële, flexibele en demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen [i30]. Door 
Lichtenberg is de strategie Slimbouwen ontwikkeld om de problemen in de bouw te beheersen, de 
kosten te reduceren en flexibiliteit te bereiken. Slimbouwen heeft betrekking op het uitvoeringsproces 
en leidt tot het realiseren van concrete producten en optimale oplossingen. [40,i3l] De idee, die de 
basis van Slimbouwen vormt, is het realiseren van "een sequentieel proces van opeenvolgende 
deelprocessen, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van de deelprocessen wordt geminimaliseerd 
[i30]". 

Een ander model voor het ontwerpproces in de bouw is 'Virtueel Bouwen' of het 3D-model van 
Schaap en Bouwman [47]. 'Virtueel Bouwen' houdt in het gedetailleerde bouwwerk in digitale vorm 
dat in een vroeg stadium beschikbaar is. De meerwaarde voor het gebruik van digitale samenwerking 
in het bouwproces is: de constante toegankelijkheid tot de informatie betreffende het bouwwerk, de 
fouten in het ontwerp en de uitvoering zijn eenvoudig op te sporen en in het 3D-ontwerp te wijzigen. 
[47] Meer informatie over de alternatieve contractvormen is in bijlage 2.9 te vinden. 
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Hoofdstuk 3 Dakbranche en daken: traditionele versus innovatieve 

Als het economische goed gaat hebben bedrijven geen tijd om te innoveren. 
Alleen als het slecht gaat bestaat de noodzaak iets nieuws te verzinnen. 

Patriek van der Duin (TBM Quarterly) deed onderzoek 
naar de wijze waarop bedrijven tot innovatie besluiten. 

De Ingenieur, nummer 6, jaargang 119 

In § 3.1 wordt de dakbranche in Nederland in kaart gebracht. In § 3.2 worden de beperkingen van 
deze branche behandeld. In § 3.3 worden intelligente daken behandeld als belangrijkste innovatieve 
ontwikkelingen in de dakbranche. In§ 3.3 is de classificatie van de daken weergegeven. In§ 3.4 
worden de actieve- en passieve-energie daken beschreven. In§ 3.5 zijn de morfologische overzichten 
voor de fotovo1taïsche systemen weergegeven. 

3. 1 De traditionele dak(bedekking)branche 

3.1.1 Structuur van de traditionele dak{bedekking)branche 
De dak(bedekking)branche in Nederland wordt verdeeld in de sectoren platte en hellende daken 
verdeeld [3,5,7]. De metalen daken vormen een onderdeel van de hellende en andere vormen daken 
[3,5]. De dak(bedekking)branche betreft vooral het dekken van platte daken met bitumineuze en 
kunststof bedekking en van hellende daken met betonnen en keramische pannen [3,5,6, 7 ,8]. 

Sectoren in de 
dakbranche 

Hellende 
daken 

Verenigingen Opleidingcentra 

Praktijk On de rvvijs 

Organisatie 

H Het Hellend Dak I I SOHD I 
.__________,,........-lt------------ll._________. 
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VM Zinc 

Figuur 3. 1 De structuur van de huidige dak(bedekking)branche in Nederland, [dit verslag] 

Er is een sterke specialisatie te onderscheiden binnen de branche: in de meeste gevallen houden de 
dakdekkerbedrijven zich bezig met het dekken van of platte of hellende daken [14]. De bedrijven in 
de dak(bedekking)branche zijn aangesloten bij de brancheverenigingen: Vebidak, Het Hellend Dak 
en Zinkmeesters [5,6]. De bedrijven zowel in de sector platte als hellende daken zijn ook voor een 
deel bij een internationale branchevereniging aangesloten, namelijk bij IFD [6]. 

17 



Er zijn industriële bedrijven die dakproducten voor de ondernemingen in de dakbranche ontwikkelen 
en produceren, bijvoorbeeld Lafarge, Wienerberger, Alwitra en ESHA [5]. Ook verzorgen deze 
producenten voorlichting over en opleidingen voor de bewerkingsmethoden van eigen producten 
[10,14]. Er zijn drie opleidingscentra voor dakdekkers, te weten Tectum, BDA en SOHD. LBO en 
MBO onderwijsinstellingen ook verzorgen relevante opleidingen. [3,5,6,7] Om de kwaliteit van het 
werk te verzekeren worden er kwaliteitssystemen gebruikt en zijn de bedrijven aangesloten bij 
kwaliteitsverenigingen, bijvoorbeeld Dakmeester [3,7,10]. De structuur van de dakbranche is in 
figuur 3 .1 weergegeven. Deze afbeelding presenteert de verdeling naar de sectoren in de dak branche, 
brancheverenigingen voor beide sectoren, opleidingscentra en voorbeelden van industrieën gekoppeld 
aan de sectorverdeling. Deze verdeling presenteert ook de drie aspecten van het "praktijk, onderzoek, 
onderwijs" model in het huidige dakbranche. Tevens presenteert deze verdeling twee niveaus, 
namelijk Product en Organisatie van het PPO-model (figuur 2.2). 

3.1.2 Problemen in de traditionele dak(bedekking)branche 
Tussen de sectoren platte en hellende daken zijn er grote historische verschillen. De sector platte 
daken is oorspronkelijk afkomstig uit de industrie, maar de sector hellende daken heeft een 
ambachtelijke achtergrond [8]. 
In het algemeen is de dakbranche traditioneel en conservatief. Er is gebrek aan strategische kellllis 
billllen de ondernemingen. Gewenst is dat bedrijven verder dan een jaar naar ontwikkelingen op de 
markt en in de maatschappij en naar de illllovaties in de industrie kijken en zelf nieuwe concepten 
creëren. Gezien de organisatorische samenhang van de dakdekkers met de industrie is de branche 
afwachtend t.a.v. bewegingen in de industrie. [3,4,8] Een ander probleem is het tekort aan vakmensen 
in de dakbranche zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie. De oorzaken zijn: het slechte 
imago van de branche, het werk is zwaar, er wordt veel buiten gewerkt onder verschillende 
weersomstandigheden. [3,5,7] 

3.1.3 Innovaties in de traditionele dak(bedekking)branche 
De illllovaties in de branche en bijbehorende industrie zijn: 

• het aanbieden van een totaal dakpakket aan de klant en dit vankwaliteits-en 
onderhoudsverzekeringen voorzien [5,6,8] 

• het ontwikkelen van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor het werken op de hellende 
daken [3,5,6,7,8,20] 

• het ontwikkelen van brandveilige technieken en materialen voor het werken op platte daken 
(werken zonder open vuur en met zelfgelijmde materialen) [7,14] 

• het ontwikkelen van nieuwe duurzame materialen [10,12,20] 
• het vergroten van de levensduur van het dak [3,5,6,7,8] 
• In de toekomst worden de werkzaamheden van een onderneming in de dakbranche breder: 

een dakdekker zal zich zowel met platte als met hellende daken bezig houden [8]. 
• zorgvuldig met het milieu omgaan: het ontwikkelen en het toepassen van materialen, die na 

hun levensduur hergebruikt of gerecycled kullllen worden [ 4,5,7] 
• het gebruiken van moderne apparatuur voor het leggen van pallllen op de daken ter 

vermindering van de lichamelijke belasting van de dakdekker [3,20] 
• De zollllesystemen worden door installateurs geïnstalleerd [3,5,6]. 

Uitgebreide informatie over verbeterpunten, illllovaties en toekomst voor de traditionele 
dak(bedekking)branche is in de bijlage 3.1 beschreven. 

3.1.4 Kennis van vaardigheden van een dakbouwer 
Voor de traditionele dakbedekkingbranche zijn de benodigde kennis en vaardigheden uitgebreid 
onderzocht. 
De taken, beroepskellllis en -competenties van de dakdekkers van hellende daken zijn in bijlage 3.3 in 
de tabellen B3.3.1, B3.3.2 en figuur 3.3.1 weergeven. Deze taken, kennis en competenties zijn van 
belang om een goede dakkwaliteit te waarborgen. De benodigde kennis van de architect en 
dakbouwer en de vaardigheden van de dakdekker gekoppeld aan de kwaliteitscriteria van het product 
en het proces zijn in bijlage 3.3 de tabellen B3.3.3, B3.3.4 en B3.3.5 weergeven. De kwaliteitscriteria 
van een traditioneel dak zijn in bijlage 3.2 beschreven. 
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3.1.5 Opleidingen en trainingen 
De benodigde kennis en competentie worden door opleidingen en uitwisseling van kennis op de 
werkplek verkregen. De opleiding voor een dakdekker bestaat uit een basisopleiding met een 
theoretisch en een praktisch deel [i44] . De benodigde competenties worden vooral van ervaren 
collega's geleerd, het oefenen op de werkplek en het zich eigen maken van werkattitudes [7,8,i44]. 
De beste manier voor kennisoverdracht in de dakbranche op het productniveau is de praktijk, het 
uitwisselen van kennis binnen het project. Behalve opleidingen en praktijk zijn de vakbeurzen de 
gebruikelijke plaats voor kennisuitwisseling. Verder worden er vakbladen en andere vakliteratuur 
uitgegeven. Het Internet is een belangrijk middel voor nu en de toekomst om de kennisuitwisseling, 
kennisoverdracht en communicatie te verbeteren. [ 1 ,3,7] 

3.2 Beperkingen van de huidige dak(bedekking)branche 

3.2.1 Waar is de traditionele dak(bedekking)branche niet sterk in? 
De sector hellende daken is hoofdzakelijk gericht op de woningbouw. De sector platte daken is 
breder georiënteerd vanwege haar industriële achtergrond. In de sector platte daken wordt er behalve 
in de woningbouw ook in industriële en kantoorbouw gewerkt [7,14]. 
In het bijzonder is de kloof groot tussen bijzondere architectonische projecten en het traditionele 
seriematige routine werk. Onder bijzondere projecten wordt in dit document verstaan die gebouwen 
die grote architectonische, esthetische en multifunctionele waarde voor de gebruiker en de 
maatschappij hebben. De oorzaken van deze kloof zijn: de dakbouwer wordt niet in de ontwerpfase 
benaderd. De dakbouwer toont zelf weinig initiatief om bij het ontwerp van een gebouw betrokken te 
zijn. Vervolgens is de selectiecriterium van een uitvoerende partij de prijs, maar kwaliteit en 
duurzaamheid zijn secundair. [1,5, 11 ,14,15] Een ander veel voorkomend probleem is dat de 
disciplines niet op elkaar aansluiten [1,5,11,39,15]. Dit heeft een grote invloed op de communicatie 
tussen ontwerpende en uitvoerende partijen en binnen een onderneming [15,39]. 
De industrie oefent invloed uit op de positie van de dakdekker, vooral in de nieuwbouw: de 
dakdekker wordt vaak alleen voor het leggen van het dak ingeschakeld. De leveranciers en 
producenten zijn vaak leden van brancheverenigingen en aannemersbedrijven en kunnen daardoor 
invloed op het bouwproces uitoefenen. De leverancier wordt in sommige gevallen vroeger bij het 
project betrokken dan de dakdekker en het materiaal wordt al door de aannemer ingekocht. [6] 

Niet alleen de esthetica geeft het gebouw bijzondere kwaliteiten, maar ook intelligente 
gebouwconcepten en technieken die worden toegepast, zoals daglichttoetreding, zonne-energie voor 
elektriciteit en warm water, windenergie en passieve zonnewarmte [4]. Deze concepten en technieken 
verminderen het energiegebruik (C02-reductie) en verhogen het comfort in het gebouw [4,5,6]. M.b.t. 
zonne-energie elementen werden tot het jaar 2000 veel zonne-energie systemen op de daken 
geïnstalleerd, maar vanwege economische, politieke en maatschappelijke aspecten en het afschaffen 
van de overheidssubsidies worden er nu (anno 2007) weinig zonne-energie elementen toegepast 
[1 ,3,5,6,7,8,9]. 

Geconcludeerd kan worden dat de projectenmarkt voor Nederland klein is. Het gebruik van allerlei 
actieve producten is klein en er is gebrek aan ontwikkelingen op de lange termijn. Vanwege het 
gemis van de benodigde expertise wordt de branche niet betrokken bij het ontwerp maar ook niet bij 
de uitvoering van dergelijke projecten. Ondanks haar betrokkenheid bij diverse internationale 
verenigingen en brancheorganisaties is de dak(bedekking)branche zeer gesloten en zoekt niet naar 
een positie bij het ontwerpen en het bouwen van bijzondere gebouwen. 

3.2.2 Kansen die men heeft laten liggen 
Er is een grote afstand tussen de traditionele dak(bedekking)branche en de ondernemingen die voor 
het ontwerp en de bouw van bijzondere en actieve gebouwen zorgen [ 11, 12]. J.Lichtenberg [39] zegt 
hierover: "Men heeft kennelijk kansen laten liggen." Motivatie voor een projectgebonden product 
met specifieke eigenschappen komt in de veel gevallen voort uit architectonische behoefte [39]. 
Er zijn op de Nederlandse en wereldmarkt ondernemingen, die een hogere ontwikkeling hebben 
bereikt [1 ,4,11]. Enkele voorbeelden zijn: Oskomera Group BV, Octatube Nederland BV, 
Pennasteelisa Central Europe BV, Schüco Nederland BV en Colt International. Ze innoveren en 
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ontwikkelen producten, systemen en technieken op een hoger niveau [1,4,12]. Sommige van deze 
bedrijven hebben al de aspecten m.b.t. intelligente en multifunctionele gebouwen bereikt. Deze 
aspecten worden in§ 3.3 beschreven. De architect, die voor een eigen ontwerp een bijzondere 
oplossing moet hebben, zoekt partijen of samenwerkingsverbanden om zijn ontwerp te realiseren 
[ 4, 13]. Meestal zijn dat de ondernemingen in de gevelbranche waarin innovatieve ontwikkelingen al 
plaats gevonden hebben [ 1 ,4, 11]. Het ontwikkelen van de bijzondere specifieke producten gebeurt 
voornamelijk door producenten [15,39]. Een ander aspect waarin de dak(bedekking)branche 
onvoldoende kel111is heeft is marketing [7,39]. De industrie produceert standaard niet
projectgebonden producten voor een zo breed mogelijke markt [39]. De dakdekker heeft een 
afwachtend gedrag en een laag innovatievermogen: hij toont geen initiatief om in de ontwerpfase 
betrokken te zijn en in contact met de ontwerper te komen en wacht het aanbod van de aannemer af. 
Een van de huidige en toekomstige ontwikkelingen is het werken met geprefabriceerde componenten: 
de vervaardiging op de bouwplaats verschuift naar het produceren van het product in de fabriek. 
[ 15,39] 

3.3 Intelligent gebouw 

High performance, green bui/dings are energy and souree efficient, 
non-wastefut and non-pol/uting, highly flexible and adaptable for 

long term functionality; they are easy to operate and maintain, 
and are supportive of the productivity and we/1-being of the occupants. 

Traugott (1999) 

3.3.1 'Intelligent skin' en de functie daarvan 
Het gebouw is geen passief element in de omgeving. Het gebouw is een dynamische structuur ter 
ondersteuning van mensen en technologieën. 'Intelligent skin' is het deel van de constructieve 
elementen en systemen dat doelmatig en adaptief op wisselende binnen- en buitenomstandigheden 
kan reageren en een minimum aan energie gebruikt. 
Clements-Croome [23] beschrijft zes aspecten van de ruimte waar de gebruiker behoefte aan heeft. 
De actieve daken kunnen in het merendeel van deze aspecten voorzien. Figuur 3.2 geeft deze 
behoeften en de mogelijkheden van het actieve dak weer. Uitgebreide informatie over intelligente 
daken is in bijlage 3.5, 3.6 & 3.7 te vinden. 

3.3.2 Classificatie van actieve daken 
In figuur 3.3 wordt de classificatie van de daken gepresenteerd. De daken met actieve 
energiecomponenten vormen het grootste deel van deze classificatie. Deze daken zijn 
multifunctioneel en geven meerwaarde aan het gebouw in het geheel. Er is meer informatie over de 
multifunctionele daken in de bijlagen 3.5, 3.6 & 3.7 te vinden. De specifieke functies van de daken 
zijn: een aparte, bijzondere vorm, natuurlijke en mechanische ventilatie, RWA, energie van zon en 
wind. 
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Behoeftes van de Actieve 
binnenruimtes dak 

Frisse lucht & < Natuurlijke & 
juiste temperatuur mechanische ventilatie 

&RWA 

Daglicht & < Kunstlicht Daglichttoetreding 

Esthetica & < Juiste combinatie van 
Uitzicht componenten met hoge 

esthetische waarde 

( Energieprestatie ) < Passieve zonne-energie 
Zon ne-energie 
Windenergie 

Netwerk & < Mobiele communicatie-
communicatiesystemen installaties 

Computernetwerk -
installaties 

Figuur 3.2 Het verband tussen prestaties van het gebouw en actieve-energie systemen op het dak, 
[23] 
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Figuur 3.3 Classificatie van 
de daken, [dit verslag] 
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3.4 Actieve-energie systemen 

3.4. 1 Fotovoltaïsche en zonnethermische systemen 
Zonne-energiesystemen kunnen ingedeeld worden naar passieve en actieve systemen. Passieve systemen 
worden in § 3.4.3 beschreven. Actieve-energie systemen zijn fotovoltaïsche en zonnethermische 
systemen. Fotovoltaïsche systemen worden toegepast om het zonlicht in elektriciteit te omzetten. De 
gebruikte materialen, gebruiksmogelijkheden en montagemogelijkheden worden in bijlage 3.6 
gepresenteerd. De PV -systemen moeten verbeterd worden zowel wat betreft de technische als de 
esthetische aspecten: hogere efficiëntie en levensduur, minder kosten voor opslag van de energie, 
goedkopere systemen, systemen die in evenwicht met de esthetica van het gebouw zijn en betere 
weerstand tegen de buitenomstandigheden hebben [8,9,21]. 

Volgens the European Photovoltaic Industry Association (EPIA) voor het toepassen van PV tot 2020 zijn 
er de volgende voorspellingen [ 49]: 

• Er wordt in de hele wereld 274 Terra Watt hours (TWh) gegenereerd. 
• De geïnstalleerde capaciteit wordt 195 GWp en 80% van de capaciteit wordt in de woningbouw 

geplaatst. Tot 2040 zal de zonne-energie voor 21% van de hele output van de elektriciteit in de 
wereld zorgen. 

Door Holland Solar is het toekomstige beleid voor zonnestroomsystemen uitgewerkt voor 2015, 2030 en 
2050 [i49]: 

• Als het geïnstalleerde vermogen in 2015 500 MWp bedraagt, is het voldoende voor 100.000 
huishoudens. 

• Het in 2030 geïnstalleerde 6 GWp is genoeg voor 3% van het elektriciteitsverbruik. 
• In 2050 is 75GWp voldoende om 25% van de Nederlandse elektriciteitsvraag te dekken. [i49] 

Er wordt op de lange termijn (tot 2050) verwacht [i48]: 
• het toepassen van 15-30 m2 aan fotovoltaïsche panelen per wooneenheid en 10-15 m2 thermische 

zonnesystemen. 

Zonnecollectoren zetten het erop vallende zonlicht om in warmte en vervolgens geven deze de warmte af 
aan een watertransportvloeistof [i8]. Een zonnecollector vormt een onderdeel van een 
zonneboilersysteem. Meer informatie over zonne-thermische systemen is in bijlage 3.6 te vinden. 
"In 2004 werd in China 78%, in Europa 9%, in Turkije en Israël samen 8% en in de rest van de wereld 
5% van de nieuwe thermische zonne-energiecapaciteit geïnstalleerd. In Europa heeft Duitsland met 47% 
vóór Griekenland (14%), Oostenrijk (12%) en Spanje (6%) het grootste aandeel in de markt voor 
zonnewarmte." [i 16] Het aandeel per land is in figuur 3.4 weergeven. 

SEl% 

DKlo/o I PL2% 
CH 2% 11 andere je< 1% 

CY2% I 
NL2o/o

1 
I 

UK2%. 

Figuur 3.4 Aandeel thermische zonnemarkt 2004 in Europa, [i16} 

Door Holland Solar [i45] is ook een raadmap samengesteld met het toekomstbeleid voor korte, lange en 
middellange termijnen (2015, 2030 en 2050 respectievelijk) m.b.t. het toepassen van thermische zonne
energiesystemen in Nederland en actiepunten voor overheid, branche en maatschappij. Het 
toekomstbeleid voor de lange termijn is in figuur 3.5 weergegeven. 
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Situatie in 2050 
Totaal geplaatst 

Collector- Opgev:ekte Bespaling 
eppenAak warmte CO;: Werkgelegenheid Afzet Omzet 

[km'] [PJ/jr [Mton/jr] [Banen] [MW/jr] [MEuro(Jr] 
57 74 6.3 47.000 2.500 2.500 

Figuur 3.5 Samenvatting in cijfers van het toekomstbeleid voor de lange termijn, [i45] 

Het toekomstbeleid voor de korte en middellange termijn zijn in "Transitiepad Thermische zonne
energie" [i45] te vinden. 

3.4.2 Maatschappelijke aspecten en beleid m.b.t. zonne-energie systemen 
Er werden tot het jaar 2000 veel zonne-energie elementen op de daken geïnstalleerd, maar vanwege 
economische, politieke en maatschappelijke aspecten en het afschaffen van de overheidssubsidies worden 
er tegenwoordig weinig zonne-energie elementen toegepast. Bovendien is het rendement van deze 
elementen laag en zijn ze te duur. De tijd voor het terugverdienen van de kosten van deze elementen is 
groot. De klant heeft om verschillende redenen beperkte interesse voor innovatieve (duurzame) 
oplossingen. In de meeste gevallen spelen de kosten op korte termijn een essentiële rol. Daarom worden 
deze systemen op dit moment weinig op de daken toegepast. De duurzame en milieuvriendelijke 
elementen hebben tot nu toe in Nederland onvoldoende aandacht gekregen in de maatschappij. Voor het 
aantrekken van de toepassing van zonne-energiesystemen is het overheidsbeleid essentieel. Het is 
wenselijk dat deze systemen financieel aantrekkelijker worden. [6] 

3.4.3 Passieve zonne-energie 
Passieve energiesystemen benutten alleen de warmte van het zonlicht. Het passieve energieontwerp focust 
op de ligging en de constructie van het gebouw: de ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving, 
oriëntatie van het gebouw, openingen en isolatie. Daglichttoetreding is een andere essentieel aspect dat 
invloed heeft op het comfort van de gebruiker en de kosten voor verlichting vermindert. 
Het eerste doel van het benutten van het natuurlijke daglicht is het creëren van een beter comfort voor de 
gebruiker en het verhogen van de belevingswaarde van het gebouw. Het tweede doel van de 
maximalisatie van het daglicht is het bereiken van een low-energy design. [59] De ontwerper heeft geen 
invloed op het zonlicht, maar wel op de daglichttoetreding door lichtopeningen. Het doel is door de 
kennis van de lichtbronnen, de eigenschappen van het glas, dejlection principes en strategieën het daglicht 
beter te benutten. 

De glazen constructies zijn geen doel op zich. Deze constructies hebben een esthetische uitstraling en 
geven ruimtegevoel aan de gebruiker. Ze zijn het resultaat van de samenwerking van veel verschillende 
professionals. Niet alleen de creativiteit van de architect en de berekeningen van de constructeur, maar 
ook de industriële partijen hebben grote invloed op het ontwerp- en het uitvoeringsproces. Een aantal 
voorbeelden m.b.t. daglichttoepassing is in de bijlagen 3.6 & 3.7 gepresenteerd. 

3.4.4 Windenergie 
Windenergie is een duurzame, schone vorm van energie. Het gebruik van windenergie, als één van de 
vormen van duurzame energie, heeft de volgende voordelen: het verminderen van het broeikaseffect en 
het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraden van de fossiele brandstoffen op 
aarde worden steeds minder en de afhankelijkheid ervan is ongewenst. 
In een bebouwde omgeving zijn kleine windturbines geschikt om op de daken te plaatsen. Enkele 
voorbeelden van windenergiesystemen geïnstalleerd op daken zijn in bijlage 3.6 gepresenteerd. Maar 
vanwege de hoge investeringskosten is het installeren van windturbines op de daken op dit moment voor 
particulieren niet rendabel. 

3.4.5 Natuurlijke en mechanische ventilatie 
Het gebruik van het dak voor het toepassen van natuurlijke ventilatie heeft een grote inbreng op het 
comfort van het binnenmilieu en het energiegebruik van het gebouw in het geheel. Meer informatie en 
voorbeelden m.b.t. het toepassen van natuurlijke en mechanische ventilatie en RW A-systemen op daken 
zijn in bijlage 3.6 te vinden. Ook is de benodigde kennis voor het ontwerpen van ventilatie-systemen op 
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de daken in bijlage 3.6 beschreven. De multifunctionele combinaties van actieve-energie elementen op 
daken zijn in bijlage 3.7 behandeld. 

3.4.6 Conclusie 
Uit de classificatie en de analyse van de actieve-energie-elementen (zonne-energie-, daglicht-, 
windenergie-, ventilatiesystemen) komt naar voren dat zonne-energie systemen de meeste toekomst 
hebben voor daken. Daarom zijn voor fotovoltaïsche systemen morfologische overzichten samengesteld. 
Deze morfologische overzichten hebben o.a. als doel een voorbeeld te zijn voor het verbeteren van de 
competenties in de dakbranche. 

3.5 Morfologische overzichten en Kesselring methode 

Op basis van de classificatie van de fotovoltaïsche systemen is het morfologische overzicht van de 
mogelijke werkwijzen gekoppeld aan de functies voor deze systemen samengesteld. Dit is in tabel 3.1 
weergegeven. Tabel3 .2 presenteert het morfologische overzicht voor de verschillende actieve-energie 
componenten op daken. De berekeningen volgens de Kesselring-methode zijn in bijlage 3.9 weergegeven. 
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Tabel 3. 1 Morfologische overzichten van de fotovoltaïsche systemen 

Type van materiaal 

werkwijzen 

functies 

Kleur blauw (si) grijs I zwart (am si) zonder kleur laag kleur lichtdoorlatende 
van de 
dakbedekking 

Type cellen kristallijn cellen dunne-film cellen hybride cellen 
monokristallijn multikristallijn amorf cadmium telluride koper indium dye-sensitized microkristallijn & HIT 

silicone silicone silicone (CdTe) diselenide (CIS) nanocrystallijn micromorphous 

Module efficiëntie 15-18% 10-16% 5-8% 6-9% 7,5-9,5% 5% 8,50% 15,20% 

Type van omvormer, opslag en controle systeem 

werkwijzen 
functies 

Soort omvormer net gekoppelde systemen autonoom systeem direct systeem 

I. o -,:-E-o I 
! I 

~ ~.1 I ~ 
omvormer per lil 

centrale omvormer reeks module omvormer 
van modules 

~!I~IA-~ liiliiiii!IU 
illilllllliU;; ! ~: 

:::. ..-. :; __ , 
,I~A UJ 111 iu !IDIIIIII:II:a BU 111 !U UI 111 ll ll 

~ m . . 

Opslag zonder opslag met opslag hybride systemen 

met co-
met windturbine generatie met diesel 

IL~./'1 
motor generator 

internet 
Controle systeem standaard to check the status datalogger 

(tien dagen output) 

Vorm 

es 

PV 

Dakvorm 

bijzondere 
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Wijze van 
plaatsing boven dakbedekking op dakbedekking in dakbedekking geïntegreerd in vervangende dakpannen met geïntegreerd in geïntegreerd 

dakcomponent dakbekleding 
(platdak) (afdak) zonnecellen plat dak in glazen dak 

~ [Qj] . 
. 

Oriëntatie oost zuidoost zuid zuidwest west 

Helling oo 30° 60° 90° 

Type van constructie, het soort dakbedekking en assemblage systeem 

werkwijzen 
functies 

Frame structuur met aluminium frame zonder aluminium 
frame 

module 
Constructie module met veiligheids gelamineerd module met module geïsoleerde getrapt geïsoleerde 

glas in het glas isolerend glas in glas boven glas glazen module 

Soort 
dakbedekking geen bitumen I kunststof pannen metaal glas groen dak folie stof 

Montage 
systemen hellende daken I op-daksystemen hellende daken I in-daksystemen 

dak haken dakklem fixatie pannen railsystemen fixatie per modulus standaard speciaal module geïntegreerd combinatie PV & 
in 

module dakbedekking zonnecollectoren 

platte daken I op-daksystemen platte daken I in-daksystemen 

ballast- gebonden in 
schuin plaatsing constructie hoogte fixatie per module gemonteerd met geankerde geïntegreerd ballast systemen dak-

en gewicht ballastsystemen systemen in dakbedekking geïntegreerde boven bedekking 
PV modulus gesloten daken 
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Tabel 3.2 Morfologische overzichten van de actieve-energie elementen op daken 

functies 
Passieve 
zonne
en er, ie 

Direct gebruik 
zuid-georiënteerd absorptie van 

materiaal 

Indirect gebruik 
thermisch opslag geïsoleerde ruimtes 
(watertank) 

werkwïzen 

Thermische 
zonne-energie 

collector met 
beperkte 
convectie 

vacuümbuis 
collector(VAC) 

onafgedekte collector luchtcollector 

Fotovoltaïsch 
e zonne
energie 

Da licht 
dakvorm 

boven dakbedekking 

Plat 

lichtsystemen daglichtreflectoren 
!! (vide) 

antiverblinding gordijnen 
systemen 

beglazing 

Natuurlijke 
ventilatie 

RWA 

Gebruiks
daken 

enkele beglazing 

Dakraam 

Lamellenventilatoren 

Parkeerdaken 

geïntegreerd in 
dakbedekking 

Dakramen 

lichtbuissystemen 

horizontale 
lamellen 

dubbele beglazing 

Dakopening 

Gebogen 
lamellenventilator 

Recreatiedaken 

vervangende 
dakbedekking 

Lichtbeuk 

(OAC) 

hellend I bïzondere vormen 
op dak I in dak geïntegreerd in 

dakelement 

licht openingen in Serre 

ö 
horizontale verticale lamellen prismasystemen 
lamellen 

verticale lamellen "venetian blinds" 

drievoudige 
beglazing 

Brandventilatie
ramen 

Labyrintventilator 

Tuindaken 

dubbele beglazing 
met low-E coating 

Beweegbaar dak 

Dubbelkleps
ventilatie-eenheid 

Groene daken 

schermen 

licht-diffuse 
beglazing 

Luchtaf- en toevoer 

vervangende 
dakbedekking 

Atria 

regelbare spiegels 

translucent glas 

hybride collector 
(met PV) 

Atria bol 

lichtkasten 
!! (vide) 

elektra
chromatisch glas 

convector met 
transparant isolatie 

Atria schuin 

heliastraten 
beweegbare 
s ie els 
"glas Iouvre" 
systemen 

dubbele beglazing 
met translucent~ 
isolatie 

Dakkoepels 

reflecterende 
kozijnen 

combinatie met PV 
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Hoofdstuk 4 Radicale versus stapsgewijze innovatie 

Een kennisintensieve organisatie is een eurecratie: 
wie het snelst de goede informatie kan vinden en gebruiken, is de baas. 

T. Groen, Kennis, mensen en organisaties 

In dit hoofdstuk worden ten eerste de ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemingen in de dakbranche 
beschreven. Ten tweede worden het ideale competentieprofiel voor de ondernemer in de traditionele 
dak(bedekking)branche en de methodes voor kennisuitwisseling behandeld. Ten derde wordt het 
stappenplan samengesteld voor de onderneming die zich richt op radicale innovatie. Ten vierde worden 
twee voorbeelden van hulpmiddelen voor de competentieverbetering gepresenteerd. Het ene is de 
morfologische overzichten voor fotovoltaïsche systemen, die met behulp van de Kesselring-methode 
beoordeeld zijn. Ook worden in dit hoofdstuk voorbeelden van de gekozen fotovoltaïsche systemen 
gegeven. Het andere voorbeeld is de database van het EUR ACTIVE ROOF er-project, die geanalyseerd 
en gedeeltelijk ingevuld is. 

4.1 Stapsgewijze versus radicale innovatie 

4.1.1 Uitgaan van eigen kracht 
Er zijn meerdere mogelijkheden voor de dak(bedekking)branche wat betreft het ontwikkelen van de 
onderneming. Hier worden twee richtingen behandeld: stapsgewijze (incremental) innovatie [i28] en 
radicale innovatie [i35]. 
Ieder dakbouwer moet kijken naar zijn eigen mogelijkheden en wensen en voor zich zelfbepalen wat hij 
wil doen. Niet voor elke onderneming in de dakbranche is radicale innovatie mogelijk of nodig [8]. Om 
zijn doelstellingen te realiseren moet de onderneming over voldoende middelen beschikken. Dit zijn: 
materiële, commerciële, sociale en kenniscreërende middelen [30]. Een ander aspect speelt hierbij een rol: 
"veranderingen geven bovendien een verhoogd risico gevoel"[39]. De opdrachtgever, de architect en de 
aannemer hebben geen extreme behoefte aan nieuwe partijen op de markt. Deze zijn er voldoende. Het 
zou alleen handig zijn als ze een keuze kunnen maken uit meerdere aanbieders van hoogwaardig 
dakwerk. Dus het initiatieftot innovatie moet vanuit doelen, visie en missie van het dakbedekkingbedrijf 
zelfvoortkomen [i15,16]. 

4.1.2. Wat zijn de mogelijkheden? 
De eerste mogelijkheid voor een onderneming in de branche is een stapsgewijze innovatie [i28, i35]. 
Voor de ondernemingen, die continu de ontwikkelingen in de branche en bijhorende industrie volgen, 
verandert niet zo veel. Hier is vooral sprake van het werken met traditionele producten en op traditionele 
daken. De traditionele daken, de problemen die kunnen optreden, mogelijke faal oorzaken, de 
aandachtspunten, de kwaliteitscriteria en de innovatieve ontwikkelingen zijn in bijlage 3.1 en 3.2 
toegelicht. De ondernemer ontwikkelt zich op het product niveau volgens de ontwikkelingen genoemde in 
§ 3.1.3 en bijlage 3.1. Deze toekomstige ontwikkelingen van de stapsgewijze innovatie hebben voldoende 
markt voor de traditionele dakdekker. Voor de dakbouwer en architect in de traditionele 
dak(bedekking)branche zijn de kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Deze kennis en vaardigheden 
gekoppeld aan de kwaliteitscriteria zijn in bijlage 3.3 in de tabellen B3.3.3, B3.3.4 en B3.3.5 te vinden. 
Het ideale profiel voor een dakbouwer, een ondernemer in de dak(bedekking)branche en een architect zijn 
hieronder weergeven. De profielen genoemd "Ideaal competentieprofiel voor de architect, ondernemer in 
de dakbranche en dakbouwer" zijn aan de aspecten onderwijs, onderzoek en praktijk gekoppeld. Deze 
profielen zijn samengesteld voor de ondernemingen in de dak(bedekking)branche die in de bestaande 
markt willen blijven opereren en hun visie en missie volgens de stapsgewijze innovatie vormgeven. De 
ideale profielen zijn in de tabellen 4.2, 4.3, 4.4 te vinden. 
De kennisuitwisseling is enerzijds het natuurlijke, vanzelf lopende proces binnen een bedrijf. Anderzijds 
kan voor een betere effectiviteit dit proces aangestuurd worden. In tabel4.1 zijn de methodes voor de 
kennisuitwisseling voor de dakbouwer, de werkvoorbereider en de bedrijfsleider weergegeven. Deze 
methodes zijn voor drie kennisprocessen weergegeven: kenniscreatie, kennisdeling en kennisborging. De 
middelen voor de kennisuitwisseling zijn in bijlage 2.2 & 2.5 beschreven. 
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De tweede mogelijkheid voor een onderneming in de dak(bedekking)branche is radicale innovatie [i35]. 
Voor een radicale innovatie is er een andere manier van denken- met andere woorden een cultuuromslag -
nodig. Ten eerste moet de organisatiestructuur van de onderneming veranderd worden. Ten tweede 
blijven de routine werkzaamheden steeds bestaan naast het ontwikkelen van unieke innovatieve producten 
I diensten. Het verbeteren van routine en het scheiden van routine- en ontwikkelingswerkzaamheden is 
van essentieel belang voor de onderneming. Hierbij is er sprake van de lerende organisatie. [39] Ten 
derde is het ontwikkelen van creativiteit en kennis binnen de onderneming noodzakelijk [il5,26,42]. 
Vervolgens hebben veel succes en faalfactoren invloed op de voortgang van onze onderneming [39]. De 
onderneming als nieuwe toetreder op de markt zal moeilijk hebben want hij vormt ook een bedreiging 
voor de concurrenten [28]. Ook het imago en de eigenschappen van de branche oefenen hun invloed uit 
op het succes van de onderneming [39]. 

Tabel 4. 1 Methoden voor kenniscreatie, -uitwisseling en -borging 

Kenniscreatie Kennisdeling Kennisbarging 

Ondernemer opleiding( en) branchevergaderingen bibliotheek 
handleidingen vakbeurs archief 
mentoring congresbezoek kwaliteitssysteem 
werkgroepen interdisciplinair overleg licenties 
detachering relatienetwerk databank( en) 
kennis audit vakbladen octrooien, patenten 
klanttevredenheidsonderzoek( en) multidisciplinaire teams projectreview 

case studies eigen 
marktonderzoek( en) elektronische netwerken organisatie 

kennisbank met 
bedrijfsovernames I fusies Internet & Intranet kennisprofielen 

samenwerking 
ketenpartijen 
inhuur consultans 
borrels, feesten 

Werkvoorbereider opleiding( en) databases procedures 
projectteams werkbespreking( en) instructies 
brainstormsessies projectpresentaties projectevaluatie 
experimenten Internet & Intranet knowledge mapping 

overlegcultuur scenario's 
Intranet 

Dakbouwer opleiding( en) koffiehoek werkinstructies 
mentoring mentoring methodieken 
/earning by doing werkgroepen functiebeschrijving 

best and worst 
jobrotation training-on-the-job practices 

teamleren 
teambuilding 
werkbespreking 
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Tabe14.2 Verbeteraspecten ten behoeve van competentieverbetering door middel van waardecreatie voor de traditionele dak(bedekking)branche in de Praktijk op product I proces /organisatie niveaus 

product proces organisatie 
waardekader architect ondernemer dakbouwer architect ondernemer dakbouwer architect ondernemer dakbouwer 
Basaal Maken van het juiste ontwerp met Creëren van Maken van de juiste De uitvoering in de ontwerpfase Organiseren van het 

t mens 

de juiste combinaties. meerwaarde. keuze van materialen en betrekken. bouwproces op een juiste 
technieken. manier. 

In voldoende mate detailleren. Inrichten van het 
aanbodgestuurde Toepassen van de juiste 

Vanuit het ontwerp in bouwproces. combinaties van Vormen van duurzame Juiste kennis en 
veiligheidsvoorzieningen voorzien. materialen en samenwerkings- De juiste kennis op de juiste Toepassen van de juiste 

vaardigheden 
Zoeken naar constructies. verbanden. plek zetten. technieken. 

inzetten op de 
integrale juiste plek op het 
oplossingen. Productief en efficiënt Open zijn voor nieuvJe kennis juiste moment en in 

bouwen. Delen van de en mogelijkheden. de juiste De werker is deskundig, 
verantwoordelijkheden in het Betrokken zijn bij het ontwerp 

Creatief en slim bouwen. hoeveelheid. beroepsgericht, 
Bouwen volgens ontwerp. (beslisfase). organisatiegericht, 
kwaliteiteisen. gemotiveerd en betrokken 

Streven naar en heeft een professionele 
Bouwen met verstand. Voorzien in de prestatieverbetering van het Houden het imago houding. 

bouwprocesvolgorde vanuit het Voordurend verbeteren van het product. van de 
Gebruiker IFD (Flexibel) bouwen. Creëren van de ontwerp. bouwproces door gebruik te 

Zoeken naar de juiste onderneming op 

'f •\ meerwaarde voor maken van een hoog niveau. 
Vanuit het ontwerp in gebruiker en managementtechnieken. oplossingen en 

Samenstellen van 

fJ!~ combinaties. 
--. · nlsatlr beheeraspecten voorzien. maatschappij. Vormen van strategische kennisprofielen uit 

samenwerkingverbanden. aanwezige, vitale en 
Creëren van toegevoegde Stellen de benodigde kennis en 
waarde. Toepassen van standaard en strategische competenties. 

niet standaard procedures. doelstel lingen op 

Maatschappelijk Creëren van esthetische waarde Het gebouwde product Concretiseren, zichtbaar maken Waarborgen van de Communiceren op alle de lange termijn 

• voor de maatschappij. moet uitstraling hebben . van het ontwerp voor andere benodigde kwaliteit. organisatieniveaus. op. 

partijen. 
i gemeenschal 

Doelgericht communiceren. Voeren het beleid. 

r..:J Bepalen van de juiste verhouding Aanbieden Bouwen binnen de Betrekken van de uitvoering in Betrokken zijn bij het ontwerp 
prijs-kwaliteit. meerwaarde met levertijd. de ontwerpfase voor een juiste om invloed te hebben op de 

juiste prijs-kwaliteit keuze van verhouding prijs- juiste verhouding prijs-kwaliteit. 
Open zijn voor andere Bevorderen de Ontwerpen met gebruik duurzame verhouding. kwaliteit. 

energiebronnen. mogelijkheden en een andere cultuur voor 

IFD (Industrieel) aanpak en keuze van de prijs- veranderingen in 

IFD (Industrieel) bouwen. bouwen. kwaliteit verhouding. de onderneming. 

Garantie geven op 
kwaliteit en 
onderhoud tijdens Managen van 

de levensduur. complexiteiten. 

Strategisch Vanuit het ontwerp in duurzame Toepassen Vanuit het ontwerp rekening 
Gebruiken van de IFD-

Toepassen van de r-· ... energie bronnen voorzien. duurzame houden metiFD-bouwen 
strategie. 

sequentiële Hebben visie op 
oplossingen. aspecten. bouwproces volgorde. het eindresultaat. 

IFD (Flexibel) bouwen. 
IFD (Flexibel) 
bouwen. 

Ecologisch Ontwerpen met gebruik van Toepassen Milieubewust bouwen. Aanbieden van de 

~~ 
duurzame energie bronnen. duurzame mogelijkheden voor een 

oplossingen. toekomstige verbouwing op een 
IFD (Demontabel) bouwen. eenvoudige manier vanuit het 
In het ontwerp de mogelijkheden IFD (Demontabel) ontwerp. 
voor hergebruik en recyclen bouwen. 
incalculeren. In het ontwerp de 

mogelijkheden voor 
hergebruik en 
recyclen 
incalculeren. 
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Tabel4.3 Verbeteraspecten ten behoeve van competentieverbetering door middel van waardecreatie voor de traditionele dak(bedekking)branche in de Onderwijs op product I proces I organisatie niveaus 

product Qroces organisatie 
Waardekader Architect Ondernemer Dakbouwer Architect Ondernemer Dakbouwer Architect 

I 
Ondernemer 

Basaal Zoeken en benutten van kennis over bestaande en nieuwe 

tmo 1 
contractvormen, projectpartnering en 
samenwerkingsverbanden. 

Zoeken voortdurend naar informatie en houden kennis up-to-
date m.b.t. bestaande en nieuwe werkwijzen, ontwikkelingen in 

Zoeken voortdurend informatie en houden kennis up-to-date het bouwproces, middelen voor betere communicatie via Vormen van 
m.b.t. toepassingsmogelijkheden en ontwikkelingen via traditionele en moderne manieren en methoden, zoals internet, kenniskoepels. 
traditionele en moderne manieren en methoden, zoals Opdoen kennis door: vakbladen, beursbezoeken, congresbezoeken. 

internet, vakbladen , beursbezoeken, congresbezoeken, learning by doing, relatienetwerken, samenwerkingsverbanden, projectreview, 

relatienetwerken, elektronisch netwerken, gebruik maken van de resultaten van experimenten en scenario's. 
Benutten van de bestaande Bevorderen van de 

samenwerkingsverbanden, projectreview, resultaten van instructies van de 
kennis en opdoen van leercultuur binnen de 

Gebruiker experimenten en scenario. fabrikant en de 
nieuwe kennis en onderneming. 

r "'."t 
resultaten van 

vaardigheden door: het r f ; experimenten. 
volgen van opleidingen, Stimuleren van de 

· Ï~nlsatlc Jeaming by doing, het kennisontwikkeling op 

Benutten van gebruiken van individueel en teamniveau. 

bestaande informatie en 
werkinstructies, 
methodieken en Beschouwen van kennis als 

kennis. 
handleidingen. de waarde van immateriële 

activa. 

Volgen van opleidingen 
Leren van best and worst Stimuleren van de 

m.b.t. nieuwe 
practices. kennisdeling binnen 

materialen en 
technieken. 

projecten. 

Maatscha pelijk Delen van kennis binnen Creëren van een beschikbaar 

!lchal Het toepassen van werkgroepen, tijdens leer-ontwikkelbudget. 
werkbesprekingen, door 

jobrotation. 
mentering en begeleiding. Beschikbaar maken voor het 

Economisch Informeren naar nieuwe Overdragen van nieuwe 
eigen personeel van 
faciliteiten, zoals internet, 

~~genuj 
materialen bij de fabrikanten kennis aan de Delen van kennis 

Volgen van cursussen en databases. 
van de producten. medewerkers van de binnen werkgroepen, 

workshops georganiseerd eigen onderneming. tijdens 
door fabrikanten en Inhuren van consultans. 

werkbesprekingen, door 
mentering en opleidingscentra. 

Zorgen voor 
Strategisch Voortdurend up-to-date houden van kennis m.b.t. wettelijke begeleiding, in de opleidingsmogelijkheden en 

[4t eisen en regelgeving en nieuwe prestatienormen. koffiecorner. scholing voor eigen 

•uJ 
personeel. 

Creëren van archieven, 

Ecologisch databanken, 

6 MU.] 
kwaliteitssystemen voor 
eigen personeel. 

pc=:> 0 

< > 
~Onde t!1 

rzoek 

Dakbouwer 

Voor iedere werknemer 
zijn een 
functiebeschrijving, een 
eigen opleidings- en 
ontwikkelingsplan 
samengesteld. 

Verwerven en 
ontwikkelen van eigen 
deskundigheid en 
vakkennis. 

ledere werknemer streeft 
ernaar eigen 
competenties te 
verbeteren en uit te 
breiden. 

Opsporen, signaleren en 
aanpakken van nieuwe 
problemen door de 
werknemer. 
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Tabel4.4 Verbeteraspecten ten behoeve van competentieverbetering door middel van waardecreatie voor de traditionele dak(bedekking)branche in de Onderzoek op product I proces I organisatie niveaus 

Product Proces Organisatie 

waardekader Architect Ondernemer Dakbouwer Architect Ondernemer Dakbouwer Architect Ondernemer Dakbouwer 

Basaal Uitvoeren van marktonderzoeken m.b.t. nieuwe 

t producten en combinaties daarvan. Het hebben van een Creëren van ruimte voor 
innovatiegerichte houding. innovatie van producten en 

m• ns diensten. 
,_ 

Uitbreiden van het Voeren van een beleid om 

Onderzoeken en relatienetwerk. meerwaarde te bieden. 

Gebruiker aanraden van de 
Uitvoeren van technologieonderzoeken m.b.t. bestaande, 

~ toepassing-
verbeterde en nieuwe werkwijzen en methoden. Onderzoeken van de 

~t!lltulll Ontdekken van unieke producten en het zoeken naar mogelijkheden voor Zoeken naar nieuwe ICT marktsegmentatie. 

bekende en nieuwe Onderzoeken van en en communicatie middelen Meten van eigen 
innovatieve en duurzame oplossingen, die meerwaarde 

materialen en experimenteren met om nieuwe informatie te Concretiseren en delen competenties en het 
bieden. 

componenten en bekende en nieuwe krijgen. van visie. vergelijken ervan met vitale 
combinaties daarvan. 

Zoeken naar alternatieve en meer efficiënte contractvormen 
werkwijzen en methoden en benodigde 

en samenwerkingsverbanden om de kwaliteit van het 
om alternatieve Analyseren van de competenties van het 

Uitvoeren van marktonderzoeken m.b.t. tot nieuwe en eindproduct te verbeteren en meerwaarde aan de klant te 
oplossingen aan te raden. Gebruiken van bedrijfscultuur en voeren bedrijf. 

Maatschappelijk bestaande trends in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld bieden. creativiteitstechnieken. van kennisaudit 

!I schar 

migraties, vergrijzing. 

Meegaan met de Creëren van een 

ontwikkelingen van de kennisbewuste en 

markt. Gebruiken van de innovatiegerichte Deelnemen in brainstorm-
informatie over de bedrijfscultuur. sessies en experimenten. 
bestaande databanken, 
expertsystemen om Ontwikkelen van een 

Economisch nieuwe I alternatieve Onderzoeken van de marktvisie op individueel 

~~,] 
oplossingen aan te raden. mogelijkheden voor het en teamniveau. 

vormen van langdurige Onderzoeken van de best 
strategische allianties. Stimuleren van nieuwe and worst practices, 

Voortdurend zoeken naar de juiste verhouding prijs- Onderzoeken welke samenwerkingsverbanden meer ruimte 
ideeën en het bevorderen evaluatieformulieren om 

Strategisch kwaliteit. geven voor de juiste keuze van prijs-kwaliteit verhouding. 
van creativiteit. mogelijke verbeterpunten 

aan te raden. - Het leiderschap is visionair 
Zoeken naar flexibiliteit en inspirerend . 

U cl voor het bouwwerk 
(bouwdeel dak) vanuit het Opzetten van een R&D 
ontwerp. afdeling. 

Aanvragen van octrooien 
en patenten. 

Ecologisch 

[f[llfeu 
Zoeken naar 
milieuvriendelijke 
producten en 
oplossingen. 
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4.1.3 Hoe kan een ondernemer in de dakbranche op een ander niveau komen? 

'Wie kiest voor deze weg, stelt zich kwetsbaar op, want hij kan zich niet 
langer veilig verschansen achter gelijke formules of nabootsend gedrag." 

J. Verstraeten "Leiderschap van hart en ziel" 

In deze paragraaf worden de stappen toegelicht die een ondernemer kan nemen om op een hoger niveau te 
opereren en zich op radicale innovatie van de eigen onderneming te richten. De volgorde van deze 
stappen kan verschillend zijn, ook kunnen veel stappen tegelijkertijd plaatsvinden. Vervolgens wordt 
getracht de samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs voor een innovatieve onderneming in 
kaart te brengen. 

Stap 1. Het marktonderzoek 
Het uitvoeren van marktonderzoeken en het vaststellen van de plaats van de eigen onderneming op de 
markt vindt in de strategische fase plaats. Tevens is het een voorbereiding voor de toekomstige 
activiteiten. De onderneming bepaalt welk product of welke dienst hij op de markt kan brengen en wat de 
toegevoegde waarde is voor de klant. De succesvolle ondernemingen onderzoeken de situatie op de markt 
om te weten wat de gevolgen van innovatieve ontwikkelingen voor de eigen onderneming kunnen zijn 
[39). 

Stap 2. Visie, missie, doelen, strategie 
Het vaststellen van de eigen visie voor de lange termijn, missie en doelen is de basis van de radicale 
veranderingen [2,il5,16]. Dat zijn ook de eigenschappen van de topondernemingen [39). De ondernemer 
moet zijn eigen plaats op de markt kennen en bepalen welke plaats hij wil en kan invullen. Daarom is het 
maken van een SWOT-analyse en het schrijven een businessplan noodzakelijk [16] . Maar de ondernemer 
moet ook de mogelijkheden van het eigen bedrijf (ver)kennen. Niet iedere onderneming heeft middelen 
en mogelijkheden om een ander niveau te bereiken [8]. Het bepalen van de strategie en het voeren van 
een innovatiegericht beleid vormt de basis van de organisatie [30). Het stellen van de doelen is het 
antwoord op de vraag: welke gewenste situatie willen we op welk moment met elkaar bereikt hebben 
[30]. Innovatie moet de strategische doelstelling van de organisatie zijn [36). 

Stap 3. De structuur van de onderneming 
De organisatie moet op de juiste manier ingericht worden. De resultaatgerichte ondernemingen met platte 
structuur hebben meer kans voor innovaties [39]. Volgens Nonaka en Takeuchi [ 42] is het 
hyperlinksmanagement-model de beste managementstructuur van een organisatie. De ondernemer moet 
voor zichzelf de volgende vragen beantwoorden: [30] 

• Wat moet onze organisatie zijn? 
• Welke managementstijl hanteren we? 
• Welke informatiesystemen hebben we nodig? 
• Welke medewerkers hebben we nodig? 
• Welke gedragspatronen wensen we? 
• Hoe moet onze structuur eruitzien? 

Een gebruikelijk model voor de inrichting van organisatie is het INK-managementmodel. Dit model bevat 
alle aspecten van een organisatie. De onmisbare onderdelen van de organisatie: structuur, systemen, 
cultuur, management stijl, strategie en personeel moeten zich in optimaal evenwicht bevinden. Deze 
onderdelen zijn in tabel4.5 toegelicht. 
Het INK-managementmodel beschouwt drie niveaus binnen een onderneming: strategisch (beleid en 
strategie), tactisch (marketing, technologie, personeel en organisatie, informatie) en operationeel niveau 
(ontwerp, inkoop, product, verkoop, service) [30]. Het INK-managementmodel is in figuur 4.1 te vinden. 
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Figuur 4. 1 INK-managementmodel, {30] 

Stap 4. Cultuur binnen onderneming 
• De openheid van de organisatiecultuur hangt samen met creativiteit, een hoog competentieniveau, 

een innovatieve en strategische houding [ 15,39]. 
• "Het doel is heilig en de middelen (strategie, mensen, organisatie, bedrijfsmiddelen, etc.) worden 

erop aangepast en zeker niet andersom [39]." 
• Het succes van de onderneming moet niet aan de winst worden gekoppeld, ondanks het feit dat 

dit een van de belangrijkste doelen in de bedrijfseconomie is [39]. 
• De investeringen in innovaties zijn investeringen op de lange termijn. Verder is de continuïteit 

van de innovaties een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes. 
• De (innoverende) onderneming bevindt zich onder invloed van drijvende en remmende factoren 

[39]. 
• De basiskenmerken van de succesvolle organisatie zijn: leiderschap met lef, resultaatgerichtheid, 

continu verbeteren, transparantie, samenwerking [30] . 

Stap 5. Waarden en normen 
Behalve het bepalen van de missie, visie en doelen moet de onderneming ook de eigen waarden en 
normen vaststellen. De kwaliteit van het product of de dienst is de kernwaarde van de onderneming. 
Vanuit het aanbieden van meerwaarde aan de klant concurreert de onderneming meer op het gebied van 
de kwaliteit dan van de prijs.[39] De verbetering van de kwaliteit leidt tot verhoging van de productiviteit 
[30]. Inzicht in de eisen I wensen I behoeftes van de klant geeft een voorsprong aan de onderneming [39]. 
Maar nog meer waarde krijgt de onderneming voor de klant en de maatschappij, indien deze onderneming 
meer aan de klant aanbiedt, dan de klant zelf vraagt. Dus is het inrichten van het aanbodgestuurde proces 
zeer belangrijk. De gespecialiseerde onderneming heeft namelijk een beter zicht op de mogelijke 
geavanceerde en innovatieve oplossingen dan de klant.[i29] 

Stap 6. Vergroot je expertise om innovatiegericht te opereren 
Het personeel is een van de variabelen van een (innovatiegerichte) onderneming [39]. Behalve het 
personeel dat de routinewerkzaamheden verricht is een afdeling R&D belangrijk voor het zoeken naar 
innovaties en het ontwikkelen van nieuwe producten [ 1 ,4,25, 15,39] . Ook de engineering afdeling binnen 
het bedrijf is onmisbaar voor het uitwerken van specifieke detailleringen [I]. Voor deze afdelingen heeft 
de onderneming voldoende kwalitatieve expertise (kennis, kunde, attitude) nodig [2,42,58]. Verder moet 
de ondernemer niet alleen op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen op de markt, maar vooral 
op deze ontwikkelingen vooruitlopen [1,4]. Volgens J.Lichtenberg [39] is het gebrek aan kennis een van 
de belangrijkste "innovatiebelemmerende factoren" . Maar de innovatie kent eigen belemmeringen: de 
kosten voor de innovaties zijn erg hoog, de innovatiecyclus is niet snel genoeg, er is gebrek aan het juiste 
inzicht in de ontwikkelingen op de markt [28]. 
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Stap 7. Vitale en specifieke kennis 
"Kennis wordt beschouwd, naast geld, grondstoffen en arbeid, als de vierde productiefactor" [28]. 
Kennisniveau, deskundigheid en opleidingen zijn enkelen kerunerken van de in innovaties succesvolle 
organisatie [39]. Het ontwerpen van daglichtconcepten, natuurlijke ventilatie en RW A-systemen, zonne
energie- en passieve-energiesystemen is zeer complex [ 48]. De architect en de realiserende partij hebben 
de basiskennis daarvoor, maar gespecialiseerde kennis is noodzakelijk [4,13]. Het zoeken en het 
toepassen van de specifieke kennis is essentieel voor het juiste ontwerp en de juiste realisatie van een 
gebouw [ 4,9, 13]. "Ontbrekende kennis kunt u vaak sneller van buitenaf verkrijgen dan zelf opbouwen 
[28]." Maar behalve het zoeken van de kennis buiten moet de onderneming de kennis binnen de eigen 
onderneming ontwikkelen [29,42,58]. Volgens het INK-managementmodel [30] moeten medewerkers 
van een onderneming in staat zijn "om de nieuwe systemen te kunnen doen functioneren". De technieken 
en de mogelijkheden voor kennisontwikkeling zijn in Kennis in uitvoering, Werkboek kennismanagement 
van S.A. de Groot [29] te vinden. 

Stap 8. Creativiteit versus structuur 
Creativiteit is de basis van innovaties. Het ontwikkelen van kennis en het zoeken naar creatieve 
oplossingen is onmisbaar. De ondernemer moet zorgen voor een creatieve en open cultuur binnen de 
onderneming. [i15,26,42] De ideale onderneming is een onderneming waarin de individuele doelen van 
de medewerkers in een lijn zijn met de ondernemingsdoelen. De medewerkers moeten de kansen hebben 
om zich te ontplooien. [30] 
Het succesvolle innovatieproces is een gestructureerd proces . Onder een gestructureerd proces wordt 
begrepen dat er volgens planning gewerkt wordt, de keuze wordt uit de gegenereerde mogelijkheden 
bepaald. [39] De methode van de Kroonenberg [57,61], namelijk het samenstellen van morfologische 
overzichten en de methode van Kesselring [57,61] zijn enkelen voorbeelden daarvan. 

Stap 9. Coflaborative Engineering 
De benadering Coraborative Engineering betrekt de uitvoerende aspecten in de ontwerpfase. Het 
toepassen en het implementeren van dit idee geeft de onderneming een voorspong [31 ,38,57,61]. Het 
netwerken hangt samen met de Collaborative Engineering. Volgens J.Lichtenberg is het vormen van 
samenwerkingsverbanden met diverse specialismen van essentieel belang voor de onderneming [39]. Het 
streven naar relatiegericht werken is een eigenschap van de succesvolle onderneming [39]. 
"Samenwerking tussen deskundigen wordt niet bereikt door hen simpel in één team te zetten. Zij moeten 
willen samenwerken en vaak leren samenwerken.[28]" 
De samenwerking is ook van de doelstellingen van de organisatie afhankelijk. Voor de 
dak(bedekking)branche is samenwerking dat er niet alleen naar grotere projecten maar naar 
multidisciplinaire projecten gestreefd wordt. Daarvoor is samenwerking met zo veel mogelijk afdelingen 
binnen een onderneming essentieel. Voor het ontwikkelen van innovaties moet zo veel mogelijk variatie 
in de samenwerking zitten en moeten vaste samenwerkingsverbanden voorkomen worden. [28] 

Stap 10. Samen ben je sterk 
De meeste innovaties in de bouw worden binnen de industrie ontwikkeld. Dus samenwerking met de 
industrie is essentieel: het geeft ten eerste meer waarde aan iedere partij, ten tweede wordt de financiële 
positie verbeterd en ten derde ben je sterker t.o.v. anderen [4,i15]. Duurzame samenwerkingsverbanden 
met andere ondernemingen op de markt levert alle partijen meer profijt op [1,4,13]. De verschillende 
competenties vullen elkaar aan, de samenwerking levert meer kwaliteit op en minder fouten en daardoor 
minder faalkosten (onkosten) [ 41,57,61]. 

Stap 11. Gebruik communicatietechnieken 
Tegenwoordig zijn er veel communicatietechnieken, die de mogelijke toekomstige fouten in een vroeg 
stadium helpen voorkomen [27,32]. De communicatietechnieken zijn waardevol voor het werken in de 
teams, maar in de multidisciplinaire projecten speelt ook de deskundigheid een essentiële rol [28]. Het 
overzicht van de communicatietechnieken is te vinden in de bijlagen 2.2 en 2.5. 
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Stap 12. Het toepassen van moderne /CT- middelen 
De onderneming die op hoog niveau wil opereren moet moderne software hebben (3D-CAD, 
simulatieprogramma's). 'Virtuele ontwerpen' geeft het ontwerp- en bouwproces een voorsprong.[ 32,47] 
Zie ook bijlage 2.2 en 2.5 voor het overzicht van moderne ICT- en communicatietechnieken. 

Stap 13. Marketing 
De onderneming zelf en de brancheorganisaties moeten brede marketingcampagnes voeren en zichzelf 
presenteren aan de opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten en aannemers [7, 1 0,54, 17,55]. 
Lichtenberg stelt: [39] "Marketing betekent dat je goed door moet hebben hoe het besluitvormingsproces 
verloopt". Daarom is een hoge mate van het professionalisme in de marketingafdeling van belang [39]. 
Marketing heeft veel te maken met de promotie van het eigen product en de communicatie met de 
buitenwereld. De keuze van de juiste promotiemiddelen (reclame, Internet, brochures, etc.) en 
communicatiemiddelen (mail, telefoon, vakbladen) hebben grote invloed op het succes van het product of 
de dienst. De persoonlijke benadering van de klant speelt hier een essentiële rol. [17,39] 

Stap 14. Let op op de faa/aspecten! 
Er zijn faalaspecten en valkuien, die het succes van de onderneming kunnen bedreigen. Enkele hiervan 
zijn: onvoldoende kennis en vaardigheden, weinig discipline, overschatting van de eigen kracht, veel 
projecten tegelijkertijd, een onduidelijke strategie, slechte communicatie binnen de onderneming en met 
de buitenwereld, het negeren van nieuwe ideeën en onzekere besluitvorming. Samenwerking kent zijn 
eigen belemmeringen en valkuilen. Dit zijn cultuurverschillen, tijdsverschillen, vanzelfsprekendheid en 
managementverschillen. [28,39] 
De risico's voor het ontwikkelen van innovaties zijn groot. Een succesvolle onderneming beseft en 
accepteert deze risico's. De belemmeringen voor innovaties zijn: de ambachtelijke wijze van werken en 
het niet zien van de weg naar innovatie. [39] Volgens Lichtenberg [39] is de belangrijkste reden van niet 
innoveren het ontbreken van een drijvende kracht (motivatie)". 

4.2 Het INK-managementmodel voor de innovatieve onderneming in de dakbranche 
Elke onderneming (ook in de dakbranche) opereert op drie niveaus: product, proces en organisatie. Op 
elke niveau vindt het verbeteren van de competenties m.b.t. de drie aspecten: praktijk, onderwijs en 
onderzoek plaats. Deze samenhang en de invloed van de competentieverbetering op de waardecreatie is in 
figuur 2.2 in § 2.2 weergegeven. Het stappenplan beschreven in § 4.1.3 samen met de 
managementtechnieken die in het hoofdstuk 2 en in de bijlagen 2.1-2.9 zijn beschreven, komt ook tot 
uitdrukking in het INK-managementmodel (zie figuur 4.1). Dit model bevat alle aspecten van het model 
"Product, Proces, Organisatie" die in figuur 2.2 zijn weergegeven. 

Tabel4.5 presenteert het INK-managementmodel voor de innovatieve ondernemingen in de 
dak(bedekking)branche. Indien een onderneming zijn doelen op een hoger niveau stelt, moeten er eerst 
wezenlijke veranderingen op het niveau van de organisatie plaatsvinden. Deze veranderingen hebben 
invloed op de product- en proces- niveaus. Tevens is het stappenplan een competentieverbetering voor de 
innovatieve ondernemingen met een vernieuwde cultuur door integrale aanpak. De koppeling tussen 
praktijk, onderwijs en onderzoek is zeer van belang voor de ontwikkeling van de onderneming in de 
innovatieve richting. De kolom "Praktijk" beschrijft de maatregelen t.o.v. de realisatie van de projecten. 
De kolom "Onderwijs" is gerelateerd aan het creëren van nieuwe en het ontwikkelen van bestaande 
kennis. De kolom "Onderzoek" richt zich meer op de ontwikkelingsactiviteiten. 
Tevens is de aanpak van J.Lichtenberg [39] voor de ontwikkeling van een bouwproduct of een bouwwerk 
gekozen. Deze aanpak komt overeen met het bouwproces gepresenteerd in figuur 2.4 en bestaat uit een 
strategische fase, creatiefase, ontwikkelingsfase en realisatie fase. 
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Tabel 4.5 Stappenplan voor competentieverbetering voor innovatieve dakbranche door integrale aamJak (kofJpeling kennisontwikkeling (onderwijs I onderzoek I praktijk) op niveaus in de context van de bouw (organisatie I proces I product)) 
Strategische fase Creatiefase Ontwikkeling Realisatie 

Onderwijs Onderzoek Praktijk Onderwijs Onderzoek Praktijk Onderwijs Onderzoek Praktijk Onderwijs Onderzoek Praktijk 

Organisat Leiderschap Het leiderschap van de onderneming heeft lef. Het leiderschap van het is type pionier, beschikt over veel vechtlust en besluitvaardigheid, heeft een sterke persoonlijkheid. 
ie 

Bepalen visie (langetermijn), missie, doelen en strategie Analyseren van de Signaleren van de externe ontwikkelingen en "Het doel is heilig en de middelen worden erop 
voor eiqen onderneminq. ontwikkelinasbehoeftes. trends. aanqepast en zeker niet andersom ."[39] 
Proactief met de markt omgaan en zich bewust zijn van Regelmatig bijsturen van de dynamische doelstellingen om constante verbeteringen te bereiken. 
de veranderende omqevinq. 
Marktleiderschap volgen uit het streven naar innovatie. Desicion-making is het evalueren van diverse benaderingen voor de beste oplossing. 
"Marktleiderschap is een kansrijke uitoanospositie." 

Strategie en Kiezen voor de organisatie passende Creatief topmanagement stimuleert het 
beleid innovatiestrategie: markt-, competentie- en ontstaan van nieuwe ideeën, bevordert de 

technologiegedreven . creativiteit in de organisatie, ondersteunt en 
brenqt de ideeën tot innovatieve resultaten. 

Inrichten van de organisatie met continu nieuwe Continu verbeteren en samenwerking zijn de 
activiteiten. Het continu verbeteren is een deel van de kenmerken van de excellente organisatie. 
orqanisatiestructuur. 
Vormen van een resultaatgerichte en transparante 
orqanisatie. 

Maken van een Inrichten, beheersen en vernieuwen van de primaire en ondersteunende processen, interne regels en 
SWOT-anal~se en procedures. 
schrijven van het 
bedrijfsplan om 
concurrerend te 
bli jven. 

Uitvoeren van markt- en Vergroten van de effectiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en creativiteit van de organisatie. 
trendonderzoeken. 

Management De managementstructuur is .P.@! De 
structuur of heeft hyperlinks. kenniscreërende 

onderneming is 
zelfordenend of 
ingericht volgens 
het 
middelmanagement 
model. 

Waarden en Vaststellen van de waarden en Voortdurende innovatie is de Klantfocus is dominant voor het Er wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan 
normen normen: o.a. de klant staat strategische prioriteit. beleid. verbetering van de organisatie als geheel. 

centraal, de kwaliteit is de Regelmatig investeren in 
kernwaarde, concurreren niet op de vernieuwingen . 
prijs maar op de kwaliteit. 

Cultuur Creëren van een open en creatieve cultuur binnen de "Een open organisatie kenmerkt zich door "In een open organisatie weet de werknemer, in de geest van wat de "baas" gedaan zou 
onderneming. risicovol gedurfd handelen, initiatief en hebben, te handelen, omdat die geest bekend is." [39] 

creativiteit. "[39] 
Management Vaststellen benodigde en vitale kennis en Kennen van eigenschappen, belang van en ontwikkel ingsmogelijkheden voor de impliciete 

van inventariseren van beschikbare kennis. (persoongebonden) en expliciete (uitgedrukt in worden, tabellen, rapporten etc.) kennissoorten. 
medewerkers 

Kennis- Waarderen van "Beoordeel medewerkers niet op Continu trainen Continu trainen 
mRna. e1nent het hun (veronderstelde) en opleiden en opleiden 

vakmanschap en deskundigheid, maar vooral op hun van de van de 
dit ondersteunen vermogen."[28] medewerkers. medewerkers. 
door opleidingen 
en traininoen. 
"Kennis is overal Zetten de juiste kennis op de Zetten de juiste kennis op de Zetten de juiste kennis op de juiste 
te koop of te juiste plaats op het juiste juiste plaats op het juiste plaats op het juiste moment in de 
huur. Bekijk per moment in de juiste moment in de juiste juiste hoeveelheden . 
geval of u het hoeveelheden. hoeveelheden. 
inkoopt of het 
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zelf gaat 
qpbouwen". [28] 

De kennisuitwisseling binnen de onderneming en met de buitenwereld is belangrijk voor de 
innoverende onderneminQ. 

CreativttE:its Toepassen van het creativiteitsmanagement. Creativiteit ontstaat uit kennis. Creativiteit is 
manaqemerrt het middel om orestaties te verbeteren. 

Management Creëren, ontwikkelen, toepassen, delen en evalueren van de kennis met gebruik van de beschikbare 
van middelen technieken en middelen om een lerende kennisonderneming te creëren. 

Ontwerp Toepassen van het ontwerpmanagement. Het gebruiken van de kennis en vaardigheden van de mensen, gereedschappen en technieken om 
rnanaqernent een ontwerp tot stand te brengen. 

Technieken Toepassen creativiteit- en Ontwikkelen van de 
brainstorm technieken. kerncompetenties binnen de 

organisatie, deze zijn nuttig , 
uniek, flexibel, veelzijdig en 
ingebed. 

fv1iclde!en Opzetten van een Gebruiken moderne software en Automatiseren van de 
engineering afdeling en R&D 3D-CAD. routine 
afdeling. werkzaamheden. 

Verzamelen van kennis van de Verzamelen van kennis van de 
organisatie in kennissystemen. organisatie in kennissvstemen. 

Proces Management Streven naar direct rendement van Maken van de juiste keuze Verbeteren continu de processen Verbeteren continu de processen en 
van het materiele vermogen. uit multidisciplinaire, en meten de prestaties. meten de prestaties. 
processen interdisciplinaire, 

transdisciplinaire 
werkwijzen. 
Genereren ideeën, Plan-Do-Plan-Act-cirkel wordt Plan-Do-Plan-Act-cirkel wordt 
selecteren alternatieven, toegepast in primaire, toegepast in primaire, 
maken van ondersteunende en ondersteunende en 
haalbaarheidsanalvse. besturin_g_s_processen . besturingsprocessen. 

Col/aborative Zoeken en vormen strategische Betrekken van de alle Betrekken van de alle Maken van de juiste keuze uit 

Engineering allianties met de partijen betrokken belanghebbende parti jen in belanghebbende partijen in het multidisciplinaire, interdisciplinaire, 
in het bouwproces. het ontwerp- en ontwerQ- en ontwikkelingsQroces transdisciplinaire werkwijzen. 
Betrokken zijn in de ontwerpfase is ontwikkelingsQroces en zelf en zelf de mogelijkheden zoeken 
erg belangrijk om de invloed op het de mogelijkheden zoeken in in deze processen te komen. 
eindresultaat uit te oefenen. deze processen te komen. 
Het samenstellen van De prestaties van de teams De aspecten desicion-making, Kiezen van de passende volgorde 
multidisciplinaire teams binnen de zijn : geleverd resultaat, communicatie, coördinatie, van het realisatie proces: sequentieel 
onderneming. Het cross-functional continuïteit en persoonlijke integratie, uitwisseling van of parallel. 
team is het beste beloning. kennis, juiste verdeling van taken 
samenwerkingsverband. en rollen zijn belangrijk voor de 

hoae orestaties. 
Identif iceren van de afzonderlijke Beheersen en oplossen van problemen: relaties tussen deelnemers, desicion-making, complexiteit van informatie, tijdsdruk, communicatieproblemen (taal, 
processtappen, vastleggen van de afstand, werktijden, cultuur, gebrek aan face-to-face vergaderingen). 
taken, bevoegdheden en 
verantwoordellikheden. 

Qualily Definiëren van het Qroduct vanaf Samenstellen House of 
Function de ontwerpfase met behulp van Quality . Elementen van House 

Deptoyment Quality Function Deployment. of Quality zijn: eisen van de 
klant, prioriteiten van deze 
eisen, kenmerken van het 
product, planning matrix, 
relaties tussen eisen van de 
klant en kenmerken van het 
product, correlaties van 
kenmerken, kenmerken van 
prioriteiten van het product. 

Resultaat Medewerkers "Kennis is een bron van macht voor de "In zijn eigen werksituaties "In zijn eigen werksituaties streeft "In zijn eigen werksituaties streeft 

(product) medewerkers."[28] streeft ieder voor zich ernaar ieder voor zich ernaar het werk ieder voor zich ernaar het werk zo 
het werk zo goed mogelijk zo goed mogelijk uit te voeren" goed mogeli jk uit te voeren" [30] . 
uit te voeren" 30] . [30] . 

Onderzoeken wat medewerkers denken over hun 
bedrijf . Onderzoeken of het werk en de onderneming 
voldoen aan de verwachtingen van de medewerkers in 
materiële en niet-materiële zin (ontwikkeling, uitdaging, 
motivatie). 

Klanten Inrichten van de Flexibiliteit van het product is een Communicatie met de klant is met 
aanbedoestuurde relatie met van de toeaevoeade waarden behulp van face-to-face 
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I 
I de afnemer. voor de toekomst. vergaderingen en moderne 

communicatiemiddelen realiseren. 
Vinden van de unieke toegevoegde waarde in eigen product of dienst om het aan de 
klant aan te bieden. 
Invoeren van een Creëren van een nieuw Creëren van een nieuw Voeren marketing acties. Promotie is 
kwaliteitssysteem. assortiment. assortiment. de communicatie met de 

buitenwereld: reclame, beurzen, 
brochures, internet, persoonlijke 
contacten, etc. 

Maken van een haalbaarheidsanalyse van elk project Maken van analyse technische, Produceren van het 
m.b.t. financiële, technische en commerciële aspecten . commerciële en economische compatibele product 

haalbaarheid. met aantoonbare en 
zichtbare voordelen 
voor de klant. 

Architecten, Creëren win-win situatie met de Zoeken contacten met 
leveranciers, partners. technologische en 
etc. wetenschappeliike wereld. 

Vormen duurzame samenwerkingverbanden met industriële en andere partijen. Organiseren 
Maken een keuze voor een samenwerkingvorm: traditioneel model, Turnkey, bedrijfsbezoeken voor 
netwerkmodel, projectpatrnering of strategische allianties. de partners met een 

passende ontva nÇJst. 
Overwegen de keuze van alternatieve samenwerkingsvormen: Living Building 
Concept, Slimbouwen, IFD (industrieel, Flexibel, Demontabel) -bouwen, Virtueel 
bouwen. 

Maatschappij "Samen met partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. 
Innovatie staat voorop." (301 

I 
Creëren innovatieve producten en diensten. 

Streven vanuit productinnovatie Streven vanuit productinnovatie Ontwikkelen systeemproducten 
naar merkinnovatie. naar de merkin novatie. en speciale producten. 

Bestuur en Beoordelen van de prestaties van het management. 
financiers 

Beoordelen van de bereikte doelstellingen. 
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4.3 Platform voor de ondernemingen in de dakbranche 

De afstemming van de belangen van de verschillende disciplines is essentieel [57,61] en de betrokkenheid 
van de uitvoerende kerutis heeft het meeste effect in de ontwerpfase [ 44]. In figuur 4.2 is het Integraal 
Ontwerpproces in het kader van Collaborative Engineering afgebeeld. Deze figuur houdt ook de 
betrokkenheid in van de samenwerkende partijen in de realisatiefase. De essentiële aspecten m.b.t. 
gebruiks- en sloopfase worden vanuit het ontwerp gezien. Niet alle partijen komen gelijktijdig in de 
ontwerpfase, in sommige gevallen worden de partijen betrokken voor hun deskundige inbreng m.b.t. 
bepaalde onderwerpen van het ontwerpproces. 

Op basis van de interviews, het bezoeken van de bouwbeurs en het onderzoek naar de gevelbranche is de 
volgende conclusie getrokken: om de dak(bedekking)branche op een hoger niveau te brengen is een 
platform aan te bevelen. Dergelijke platforms (samenwerkingsverbanden en stichtingen met leden uit de 
verschillende werkvelden) bestaan al. Maar ze zijn op een willekeurige manier samengesteld en niet alle 
disciplines en partijen nodig voor het ontwerpen en het bouwen van een gebouw zijn er bij betrokken. 
Bijvoorbeeld "Booosting" (de stichting Industrieel Bouwen Nederland) is een platform waar slechts 
enkele partijen zijn vertegenwoordigd [i34) . Deze stichting werd opgericht om de afstemming tussen 
vraag en aanbod te verbeteren [39). De ondernemingen in de dak(bedekking)branche maken geen deel uit 
van dergelijke verbanden. Een andere ontwikkeling is dat de gevelproducenten behalve het vormen van 
allianties ook het merendeel van de disciplines binnen de eigen onderneming ontwikkelen (Oskomera, 
Colt, Octatube, Permasteleeisa). 

Ontwerp·bouwteam 

Figuur 4.2 Integraal ontwerpproces door middel van Collaborative Engineering, mogelijke partners bij het 
ontwerpbouwproces, niet alle partners zijn voortdurend bij het ontwerpproces betrokken, [dit verslag] 

In figuur 4.3 is het 'use-case'- model voor het ontwerpen en het bouwen van het dak van een gebouw 
weergegeven. Dit 'use-case'- model is in de taal UML ( Unified Modeling Language) samengesteld. Er 
zijn actoren, die bepaalde taken en doelen m.b.t. het gebouw hebben. Het is van belang dat deze actoren 
hun belangen in vroege stadia in de ontwerpfase inbrengen. Figuur 4.3 presenteert de situatie waarin de 
specialisatie het deel van de uitvoeringsorganisatie vormt. Voor de succesvolle uitvoering van de 
bouwprojecten is de juiste samenstelling van kerutis en competenties zeer van belang [2,32,58]. 
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Opdrachtgever I architect 
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Maatschappij 

Figuur 4.3 Het ontwerpen en bouwen van een actief dak door een gespecialiseerde onderneming 
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4.4 Kesselring beoordeling van fotovoltaïsche systemen 

Zoals al werd gezegd, vormen de morfologische overzichten en methode van Kesselring de belangrijkste 
onderdelen van het Methodisch ontwerpen. In het kader van dit onderzoek zijn de morfologische 
overzichten voor fotovoltaïsche systemen en de combinaties van de actieve-energiesystemen voor daken 
samengesteld. Om de werkwijzen voor de fotovotaïsche systemen (zie tabel3.1) te structureren zijn drie 
combinaties per functie samengesteld. De combinaties worden zo samengesteld om de bestaande 
systemen te presenteren, om de diversiteit van de systemen te laten zien en om innovatieve oplossingen te 
kiezen. Deze combinaties zijn in figuur 4.4 weergegeven. De morfologische overzichten en beoordeling 
volgens Kesselring zijn enkele voorbeelden van de competentieverbetering voor de traditionele en 
innovatieve dakbranche. Tevens kunnen deze overzichten door ontwerpende partijen worden gebruikt als 
een overzicht dat alle benodigde aspecten inhoudt. 
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F1guur 4.4 Combmat1e van de werkwijzen per funct1e voor de fotovoltaïsche systemen 

Vervolgens worden de samengestelde combinaties beoordeeld op de realisatie- en functionaliteiteisen 
volgens de Kesselring-methode [57,61]. Voor een objectieve beoordeling worden de beoordelingscriteria 
en weegcriteria door vier personen bepaald. Het gemiddelde hiervan is in de berekeningen gebruikt. De 
evaluatie van de beoordeling is in figuur 4.5 weergegeven. De berekeningen volgens de Kesselring
methode zijn in bijlage 3.9 weergegeven. 
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Kesselringdiagram 
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* Systeem 1 * Systeem 2 * Systeem 3 

Figuur 4.5 Kesselring diagram van PV-systemen 

De bestaande systemen op de daken werden onderzocht om de keuze in het morfologische overzicht te 
onderbouwen. Er zijn op daken in Nederland en in het buitenland fotovoltaische systemen geïnstallerd. 
Voorbeelden van de in de morfologische overzichten gekozen systemen zijn in de figuren 4.6, 4.7 en 4.8 
weergegeven. 

Figuur 4.6 PV-systemen geïnstalleerd op de platte daken 

Figuur 4. 7 PV-systemen geïnstalleerd op I in hellende daken 

Figuur 4. 8 PV-systemen geïnstalleerd in daken met diverse willekeurige vormen 

Geconcludeerd kan worden dat het fotovoltaïsche systeem gemstalleerd op daken met willekeurige 
vormen, geïntegreerd in de dakoppervlakte met vervangende dakbedekking optimaal scoren. Tevens 
geven deze systemen door het toepassen van lichtdoorlatende zonnepanelen de mogelijkheid voor 
daglichttoetreding. Natuurlijke ventilatie is ook in combinatie met andere actieve-energie elementen te 
gebruiken. De systemen die op de platte daken zijn geplaatst scoren heel hoog m.b.t. de realisatie. M.b.t. 
het functioneren scoren deze systemen beter dan systemen geïnstalleerd op of in hellende daken. Voor 
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systemen geïnstalleerd op hellende daken zijn de oriëntatie en afstemming met de dakbedekking 
essentieel. Echter volgens voorspellingen van the European Photovoltaic lndustry Association (EP/A) 
worden in de toekomst de meeste zonne-energiesystemen op de woningen toegepast. 

De synergie van verschillende zonnesystemen met anderen actieve elementen, zoals ventilatie en 
daglichttoetreding vormt multifunctionele oplossingen voor actieve façades en daken. Deze combinaties 
geven nieuwe architecturale en installatietechnische oplossingen voor het verbeteren van het comfort en 
de uitstraling van het gebouw. Voorbeelden van de multifunctionele oplossingen zijn in bijlage 3.7 
gepresenteerd. 

4.5 Analyse database voor architect en dakdekker 

In het kader van het EUR ACTIVE ROOF er-project, het promotieonderzoek van E. Quanjel en het 
Master Project van D. Bolier is een database samengesteld. Deze database vormt een van de 
eindresultaten van het EUR ACTIVE ROOFer-project en is een hulpmiddel voor dakbouwers en 
architecten. De database is te vinden op Internet: http://sts.bwk.tue.nl/activeroof/ . In het kader van dit 
afstudeerproject is deze database geanalyseerd en gedeeltelijk ingevuld. De database is geanalyseerd met 
behulp van de beoordelingsmetbode van Kesselring. Voor het invullen zijn de volgende onderdelen 
gekozen: fotovoltaïsche systemen geïnstalleerd op hellende daken boven de dakbedekking, geïntegreerd 
in de dakbedekking en als vervangende dakbedekking. 

4.5.1 Aandachtspunten 
De volgende onderdelen van de database kunnen verbeterd worden: 

I. De database is alleen toepasbaar voor daken met actieve-energie componenten en niet voor de 
traditionele daken: er is een verplichte keuze voor de actieve-energie dakcomponenten. Advies: 
omdat de database voor de actieve-energie elementen is bedoeld wordt geadviseerd zich op op dit 
moment (april 2007 )op deze elementen te concentreren. Maar de traditionele dakdekker heeft 
tegenwoordig (april 2007) meer behoefte aan instructies voor de traditionele daken. 

2. De database is niet makkelijk te gebruiken zonder handleiding. Ook het werkprincipe is niet 
transparant. Aan het eind van de keuzeboom wordt het resultaat namelijk in cijfers gegenereerd. 
De gebruiker weet niet wat achter de cijfers staat. Advies: vervang de cijfers door namen. 

3. Het is slecht mogelijk om één type dakbedekkingsmateriaal (Select primary cover material) en 
één type actieve-energie elementen (Select kind of application) te kiezen; een combinatie van 
verschillende materialen en een aantal actieve-energie-elementen is niet mogelijk. De essentie 
van actieve-energiedaken is het combineren van de verschillende elementen, bijvoorbeeld zonne
energiesystemen met daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie. Advies: "de keuze van één 
mogelijkheid" is een goede manier om de database eenvoudig te houden en verder structureel in 
te vullen. In de ontwikkelingsfase van deze database (april 2007) is het inderdaad gewenst om het 
eenvoudig te houden. In de toekomst is het echter gewenst om meerdere keuzes te kunnen maken. 

4. In het keuzemenu "Select Safety measurements to inc/ude" kan de gebruiker kiezen uit "Personal 
safety, Temporary safety, Permanent safety" of een combinatie ervan. In de toekomst is de keuze 
van een van deze deeloplossingen nuttig, maar op dit moment (april 2007) is het beter deze drie 
aspecten niet te splitsen gezien de huidige prioriteiten. Deze prioriteiten zijn het invullen van de 
database met de benodigde informatie m.b.t. actieve-energie systemen op de daken. 

5. In de toekomst (als de database compleet is en alleen kleine aanpassingen gewenst zijn) is het 
wenselijk de keuze van het type cellen in het keuzemenu "Active Solar Energy " meteen aan de 
prestatie nonnen te koppelen (de energieprestaties zijn namelijk afhankelijk van het type 
materiaal). 

6. Gezien de voortdurende vernieuwingen en innovaties op de moderne markt, m.b.t. het 
ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken moet de database continu up to date gehouden 
worden. 

7. Er ontbreekt een link naar de wet- en regelgeving. Advies: de belangrijkste normen m.b.t. 
verschillende onderwerpen kunnen in de aanwezige relevante links worden opgenomen. 

8. Er is een grote verscheidenheid aan actieve elementen en varianten daarvan voor de daken. Ook 
ontwikkelen de industriële partijen assemblagevoorschriften en bevestigingsmiddelen voor deze 
actieve elementen. Daarom moeten in eerste instantie de globale richtlijnen m.b.t. ontwerp en 
installatie toegelicht worden. 

45 



9. In het keuzemenu van de database wordt een land of een aantallanden gekozen. Advies: De 
gegenereerde oplossing moet afgestemd zijn op dat land I die landen. 

4.5.2 Kesselring methode 
De database is volgens de methode van Kesselring beoordeeld [57,61] . Daarvoor werden 
beoordelingscriteria bepaald m.b.t. het functioneren en het realiseren van de database. De weegfactoren 
m.b.t. beide criteria worden door drie personen bepaald. Het gemiddelde van de weegfactoren wordt 
berekend. De database is voor twee gebruikersgroepen ontworpen, namelijk voor dakbouwers en 
architecten. Daarom is de database door deze twee groepen beoordeeld. M.b.t. het functioneren van de 
database zijn de volgende criteria belangrijk: ontwerpvrijheid, structuur, toepasbaarheid voor de 
discipline, gebruiksvriendelijkheid, gebruikskosten, beschikbaarheid van de informatie, kwaliteit van de 
informatie, waarde voor de discipline, engineeringniveau. 
M.b.t. het realiseren is de database op de volgende criteria beoordeeld: ontwerpvrijheid, deskundigheid 
noodzaak, investeringskosten, onderhoud (bijhouden), onderhoudskosten, levensduur, noodzaak tot 
samenwerking. Hieronder volgt de argumentatie van de beoordeling voor beide disciplines. 

Architecten 
De database heeft een overzichtelijke structuur. Er is veel ontwerpvrijheid. De waarde voor de discipline 
is erg groot zowel m.b.t. de informatie uit eigen land als de informatie uit andere Europese landen. 
Verwacht wordt dat de database veel gebruikt zal worden als alle benodigde informatie beschikbaar is. De 
database is vrij beschikbaar via Internet en er zijn op dit moment (april2007) geen kosten voor gebruik 
aan verbonden. De kwaliteit van de aanwezige informatie is goed en het engineeringniveau voor de 
architect is voldoende. 

Dakbouwers 
De database heeft een overzichtelijke structuur. Er is veel ontwerpvrijheid. De database heeft een grote 
waarde voor de discipline 'dakbouwer'. Vooral voor het installeren van actieve-energieelementen op 
daken in de verschillende Europese landen is deze database waardevol. De database is vrij beschikbaar 
via Internet en er worden op dit moment (april 2007) geen kosten voor het gebruik ervan gerekend. De 
kwaliteit van de aanwezige informatie is goed, maar het engineeringniveau voor de doorsnee dakbouwer 
is te hoog. 

Figuur 4.9 is het Kesselring-diagram van de beoordelingen door zowel de dakbouwers als de architecten. 
Uit dit diagram wordt geconcludeerd dat de database voldoende efficiënt functioneert en waardevol is 
zowel voor de dakbouwer als voor de architect. M.b.t. het realiseren heeft de database 
keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers van het EUR ACTIVE ROOFer
project zijn deze mogelijkheden onbeperkt uitbreidbaar. De berekeningen voor de Kesselring methode 
zijn in bijlage 4.1 weergegeven. 

realiseren 

* Dakdekker * Architect 

Figuur 4.9 Kesselringdiagram voor de database EUR ACTIVE ROOFer-project 

4.5.3 Het invullen van de database 
Voor het invullen van de database worden ten eerste de gegevens van de brancheorganisaties en de 
productiegegevens van leveranciers en producenten gebruikt, ten tweede de informatie van de 
deelnemende partijen van het EUR ACTIVE ROOFer-project en ten derde literatuurbronnen en Internet. 
Voor de industrie (producenten en leveranciers) kan deze database informatie betreffende bepaalde trends 
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en ontwikkelingen in de branche leveren. Voor het invullen van de database zijn de volgende bronnen 
gebruikt: 

1. Planning and InstaHing Photovoltaic Systerns, A guide for installers, architects and engineers, 
German Solar Energy Society and Ecofys, 2005, Earthscan publishers, 2005 

2. IEA PVOS Task 7 Education & training material for architects, IEA Photovoltaic Power 
Systerns Programme, Photovoltaic intheBuilt Environment, Made by Energy Research 
Centre ofthe Netherlands, Produced by Novem, The Netherlands 

3. Documenten van de deelnemers van het EUR ACTIVE ROOFer-project 
4. Messenger R.A., Ventre J., Photovoltaic Systerns Engineering, CRC Press 

De database en de ingevulde informatie zijn bedoeld om een hulpmiddel te zijn voor ontwerpende en 
uitvoerende partijen voor het ontwerpen en bouwen van innovatieve daken. Daarom is het van belang te 
weten in hoeverre de database door architecten en dakbouwers kan worden gebruikt. Daarom is er een 
enquête samengesteld die bestaat uit een handleiding voor het gebruik van de database en een vragenlijst. 
Deze enquête is in bijlage 4.2 te vinden. De resultaten hiervan zijn: de database is nuttig en waardevol, de 
aanwezige informatie heeft een hoog niveau. Een meer transparante structuur en de aanwezigheid van 
meer praktische informatie m.b.t. rendement, toepassingsmogelijkheden, veiligheidsvoorzieningen, etc. is 
wenselijk. Er wordt een hoger niveau van de lay-out van de database verwacht en een betere afstemming 
met Mac, safari broser, opera, etc. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 

In deze paragraaf komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan de orde. Ten eerste wordt 
de vraag beantwoord of de doelstellingen gehaald zijn en er wordt een antwoord op de hoofdvraag 
gegeven. Ten tweede worden de conclusies van het onderzoek op basis van de resultaten behandeld. Als 
laatste worden er aanbevelingen gedaan. 

5.1 Beantwoorden aan de doelstelling en van hoofdvragen 

In hoofdstuk 1 zijn de probleemstelling en het hoofdvraag geformuleerd. De probleemstelling betreft o.a. 
de complexiteit en kwaliteit van het dak, de verschillen tussen de competenties van de diverse partijen, de 
samenwerking met andere partijen en de kennisuitwisselingsaspecten. De conclusies van het 
afstudeeronderzoek van A.Renkema zijn als uitgangspunten gekozen. De hoofdvraag van het onderzoek 
is: 
"Op welke manieren kunnen de competenties van de dakbranche verbeterd worden en toegespitst op de 

kennisontwikkeling voor het innovatieve dak?" 

Methodisch ontwerpen is als aanpak voor het onderzoek van het Integraal ontwerpproces gekozen. De 
voortdurende competentieverbetering leidt tot waardecreatie. De samenhang van de drie niveaus van het 
PPO- (Product, Proces, Organisatie) model zijn van belang. Het inrichten van de organisatie op de juiste 
manier heeft namelijk invloed op de product- en procesniveaus. Voor het verbeteren van competenties is 
de koppeling tussen Praktijk, Onderwijs en Onderzoek van groot belang. Het antwoord op de hoofdvraag 
is op basis van de resultaten van de interviews gesplitst in twee richtingen. De ene richting is het bouwen 
van vooral traditionele daken. Deze ondernemingen ontwikkelen hun bedrijf door stapsgewijze innovatie. 
Deze ondernemingen passen het produceren van daken stapje voor stapje aan. Voor de ondernemingen 
die voor een stapsgewijze innovatie kiezen zijn competentieprofielen samengesteld en middelen voor de 
kennisuitwisseling aanbevolen. Deze zijn in de tabellen 4.1 - 4.3 gegeven. Ook zijn de verbeterpunten en 
toekomstmogelijkheden in kaart gebracht. 

De andere richting is het komen tot een radicale innovatie en het bouwen van innovatieve daken met 
actieve-energie elementen. Voor de ondernemingen die op een hoger niveau opereren en in de beslisfase 
van het ontwerpen en bouwen van intelligente gebouwen willen komen is een stappenplan samengesteld 
(zie § 4.1.3). Dit stappenplan is in het INK-managementmodel samengevat (zie figuur 4.1 en tabe14.5). 
Het INK-management model is gebruikt omdat het alle aspecten m.b.t. organisatie en processen binnen 
een organisatie inhoudt. Het model is voor de aspecten onderzoek, onderwijs en praktijk uitgewerkt (zie 
tabel4.5). 

Uit de resultaten van het onderzoek naar actieve-energie componenten op de daken blijkt dat de 
complexiteit van deze daken heel hoog is. Daarom hebben de meeste ondernemingen in de traditionele 
dak(bedekking)branche actieve-energie componenten niet in hun werkpakket Woningen zijn het 
werkgebied van veel ondernemingen vooral in de sector hellende daken. De voorspellingen voor de 
toekomst (zie§ 3.4.1) zijn dat woningen in 2020 de meeste energie in de vorm van elektriciteit en warmte 
zullen produceren door geïnstalleerde zonnesystemen. Er is echter weinig maatschappelijke belangstelling 
voor het installeren van deze componenten op daken. 
Dat dakdekkers niet bij het ontwerpproces zijn betrokken heeft een drieledige oorzaak: 

• Ten eerste ontbreken in de dakbranche de benodigde competenties en de deskundigheid voor het 
bouwen van intelligente daken. Daarom worden de dakbedekkingbedrijven in deze fase door de 
architecten of opdrachtgevers niet geraadpleegd. 

• Ten tweede wordt de keuze van de uitvoerende partij in de bouw door de prijs bepaald. 
• Ten derde moet het initiatief om partij in de ontwerpfase te zijn uit de ondernemingen zelf 

komen. 

Daarom is tijdens het onderzoek de behoefte ontstaan een model te ontwikkelen voor ondernemingen die 
in het ontwerp en bouwproces willen meespelen. 



5.2 Conclusies 

De conclusies uit dit onderzoek hebben betrekking op vier aspecten. Ze betreffen het ideale 
competentieprofiel voor ondernemingen in de traditionele dak(bedekking)branche, het stappenplan en 
het model voor de innovatieve ondernemingen en twee voorbeelden van middelen voor 
competentieverbetering: het onderzoek naar de actieve-energie daken zelf en de analyse en het invullen 
van het hulpmiddel voor dakdekkers en architecten, namelijk de database van het EUR-ACTIVE ROOfer 
project. Dit hulpmiddel is door deskundigen beoordeeld. 

I . Voor de ondernemingen in de traditionele dak(bedekking)branche zijn de competentieprofielen, 
beroepstaken en benodigde kennis en vaardigheden onderzocht. Deze kennis en vaardigheden 
zijn aan de kwaliteitscriteria voor traditionele daken gekoppeld. Deze zijn in bijlage 3.2 te vinden. 
Ook zijn er manieren voor kennisuitwisseling onderzocht. Geconcludeerd wordt: 

• De meeste vaardigheden worden op de bouwplaats van ervaren collega 's en door eigen 
ervaring geleerd. 

• Het behouden van de bestaande ervaring van de onderneming is essentieel. Daarom zijn 
opleidingen en cursussen belangrijk. 

• De onderzoeksactiviteiten zijn van essentieel belang voor de competentieverbetering 
• Er is een onzichtbare manier van uitwisselen van intrinsieke kennis tussen de medewerkers. 

Koffiehoeken en persoonlijke gesprekken tussen personeel zijn uitingen van deze manier van 
kennisuitwisseling binnen een onderneming. 

• Binnen de branche in het geheel is een creatieve aanpak van de markt noodzakelijk. 
• De samenwerking met de andere partijen vereist een goede communicatie en een duidelijke 

verdeling van de verantwoordelijkheden. 
• Face-to-face vergaderingen zijn het meest effectieve middel voor communicatie. 
• Manieren voor kennisuitwisseling zijn: het vormen van gezamenlijke databasesystemen met 

de ondernemingen waarmee wordt samengewerkt. Ook het gebruik van moderne 
communicatiemiddelen is zeer belangrijk. 

2. In tabel 4.5 is het ideaal competentieprofiel in de vorm van een INK-managementmodel 
weergegeven. Dit model bevat aspecten die bij de verschillende branches kunnen worden 
toegepast. Maar er zijn specifieke aspecten toegevoegd voor de ondernemingen die een 
productieproces in hun activiteitenpakket hebben. Dit model geeft de koppeling weer tussen de 
product-, proces-, organisatieniveaus en de aspecten praktijk, onderwijs en onderzoek. 

• De benaderingen Integraal Ontwerpen en Collaborative Engineering zijn middelen om het 
ontwerpproces systematisch aan te pakken. 

• Het initiatief om in het ontwerpproces te participeren moet vanuit de onderneming zelf 
komen. 

• De innovatieve ontwikkelingen m.b.t. het proces en I of het product binnen een onderneming 
maken de onderneming concurrerend t.o.v. andere ondernemingen. 

• De radicale verandering van de cultuur binnen een onderneming en het op de juiste manier 
inrichten van de organisatie leidt tot radicale veranderingen op de product- en 
procesniveaus. Behalve management technieken moet ook het leiderschap en de 
besluitvorming niet onderschat worden. 

• De veranderingen van de cultuur van een onderneming is veelal van het topmanagement 
afhankelijk. 

• Het management bepaalt visie, doelstellingen en strategie voor de onderneming. 
• De innovatieve ontwikkelingen zijn ook veelal van het managementbeleid afhankelijk. Voor 

een vernieuwende onderneming is er een platform samengesteld. Dit platform geeft een 
overzicht van de belanghebbende partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen 
van een gebouw. 

3. Actieve-energie (multifunctionele) daken vormen een deel van de intelligente façade en het 
intelligente gebouw. Het zijn daken waarin actieve en passieve zonne-systemen, daglicht- en 
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ventilatie systemen zijn toegepast. Vanuit de samengestelde morfologische overzichten voor 
fotovoltaïsche en gecombineerde systemen en de beoordeling ervan met de Kesselringmethode 
zijn de volgende conclusie naar voren gekomen: 

• Op de huidige markt zijn systemen beschikbaar voor het installeren op platte, hellende en 
willekeurige vormen van daken. 

• De systemen voor het installeren op de willekeurige vormen van daken scoren het beste ten 
aanzien van functionaliteit en prestaties. 

• Maar deze systemen vereisen veel engineeringkennis en een hogere 
uitvoeringsdeskundigheid 

• Ook vereisen deze systemen hogere investeringen, dan systemen die op platte of hellende 
daken zijn geïnstalleerd. 

4. In het kader van het promotieonderzoek van E.Quanjel is een database voor dakdekkers en 
architecten samengesteld. Dit hulpmiddel is te vinden op Internet: 
http://sts.bwk.tue.nl/activeroof/. Tijdens dit afstudeeronderzoek werd de analyse van deze 
database gemaakt. Tevens is de database gedeeltelijk ingevuld. De resultaten van de analyse en 
de verbeterpunten zijn uitgebreid in hoofdstuk 4 weergegeven. De database is door architecten en 
dakbouwers getoetst. 

• In het kader van dit onderzoek is deze database ingevuld met oplossingen voor het ontwerpen 
en installeren vanfotovoltaïsche systemen op hellende daken en daken met een willekeurige 
vorm. 

• De oplossingen zijn voor de volgende systemen weergegeven: systemen geplaatst boven de 
dakbedekking, geïntegreerd in de dakbedekking en geïntegreerd in een dakelement. De 
samengestelde morfologische overzichten voor de fotovoltaïsche systemen gecombineerde 
systemen zijn in deze database gepresenteerd. 

• Deze database is door dakdekkers en architecten getoetst en hun bevindingen hebben ze 
middels het beantwoorden van een enquête laten weten. De enquête en de handleiding voor 
de database zijn in bijlage 4.2 te vinden. De conclusies van de enquête zijn: Het gemiddelde 
cijfer van alle beoordelingen m.b.t. de aanwezige informatie is 8. De database heeft nog meer 
toepassingsmogelijkheden indien meer informatie over prestaties, eenvoudigere systemen en 
concretere gegevens over de veiligheidsmaatregelen en regelgeving aanwezig zouden zijn. 

5.3 Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn afgestemd op de conclusies en komen overeen met de vier aspecten van de 
conclusies: aanbevelingen voor de traditionele dak(bedekking)branche, aanbevelingen voor de 
cultuurverandering en een innovatieve attitude van een onderneming, aanbevelingen voor onderzoek naar 
actieve-energie elementen en aanbevelingen voor de database van het EUR ACTIVE ROOF er-project. 

1. Vastgesteld is dat het installeren van actieve-energie elementen op traditionele daken specifieke 
kennis en competenties vereist. Ook de koppeling tussen praktijk, onderwijs en onderzoek is van 
groot belang. 

• Een van de mogelijkheden voor het stimuleren van kennis is gezamenlijke kenniscentra 
opzetten voor dakdekkers en installateurs. 

• Ook de theoretische en praktische opleidingen van leveranciers zijn een leerzame manier 
voor het leren werken met actieve-energie elementen op daken. 

• Het wordt aanbevolen binnen de producenten van de dakbedekl._ingmaterialen een R&D
afdeling op te zetten voor het ontwikkelen van professionele systemen voor de actieve-energie 
daken. Tot nu toe zijn weinig actieve-energie elementen op de traditionele daken toegepast; 
aanbevolen wordt het blijven volgen van de innovatieve ontwikkelingen op de markt en in de 
industrie om tijdig ingeschakeld te kunnen worden. 

2. Er zijn veel managementmodellen en managementsystemen voor ondernemingen en organisaties. 
Elk van deze modellen heeft positieve eigenschappen. Er is geen exacte oplossing en werkwijze 
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voor een succesvolle en innovatieve onderneming. Voor dit onderzoek is voor de combinatie van 
het INK-rnanagementmodel en het productontwikkelingtraject van J.Lichtenberg in de context 
van "praktijk, onderwijs, onderzoek" gekozen. Een andere aanpak van het probleem is ook 
mogelijk. Het aangeraden model kan gebruikt worden als een onderneming doelstellingen heeft 
om innovaties en specifieke oplossingen te zoeken om een dominante plaats op de markt en een 
gelijkwaardige plaats in het bouwproces te bereiken. 

• Het wordt aanbevolen om de resultaten van dit model te implementeren in een willekeurige 
onderneming. 

• Vervolgens wordt het aanbevolen een plaiform voor bedrijven in de dak(bedekking)branche 
te implementeren in samenwerkingsverbanden. De aanwezigheid en betrokkenheid van alle 
disciplines die zijn genoemd in het plaiform, zijn gewenst. 

3. De intelligente elementen op daken moeten nog verder onderzocht worden. 

• Het vervolgonderzoek betreft daglichtsystemen, ventilatiesystemen (zowel natuurlijke als 
mechanische ventilatie), RWA-systemen en passieve zonne-energiesystemen. 

• M.b.t.fotovoltaïsche systemen zijn alleen concepten onderzocht, maar de 
toepassingsmogelijkheden van deze systemen in Nederland en in de andere Europese landen 
moet nog verder onderzocht worden. 

• Voor verdere onderzoeken is het samenstellen van morfologische overzichten voor 
daglichtsystemen, ventilatie en RWA-concepten en de vormen van het dak met toegepaste 
materialen gewenst. 

4. Voor de database van het EUR ACTIVE ROOFer-project kunnen de volgende aanbevelingen 
gedaan worden: 

• Dit hulpmiddel is waardevol voor ontwerp en installatie aspecten indien de benodigde 
informatie m.b.t. actieve-energie elementen op daken is ingevuld. 

• Verder wordt aanbevolen de database door deelnemende partijen van het EUR ACTJVE 
ROOFer-project te laten toetsen. Deze toetsing geeft een indicatie voor de toepasbaarheid 
van de database in de verschillende Europese landen. Ook geeft deze toetsing een indicatie 
welke aspecten voldoende goed toegelicht zijn voor de toepasbaarheid van de database voor 
internationaal gebruik, welke aspecten onvoldoende toegelicht zijn en welke aspecten 
ontbreken. 

• Voor het invullen van de database is belangrijk het doel vast te stellen waarvoor deze 
database is bedoeld. 

• Voor het invullen van deze database is deskundigheid van alle aspecten van de daken en 
actieve-energie elementen noodzakelijk. 

• Dit hulpmiddel bevat op dit moment voldoende informatie om het bij de verenigingen en 
ondernemingen in de branche te promoten. Brede bekendheid helpt het nagestreefde doel 
(een betere kwaliteit van het actieve-energie dak) door het verbeteren van competenties te 
bereiken en nieuwe werkwijzen en oplossingen voor de innovatieve daken voor de database te 
genereren. 

• Ook de bekendheid bij leveranciers helpt de database verder in te vullen met informatie over 
gebruikelijke en hoogwaardige producten. 

• Op basis van de enquête van architecten en dakbouwers wordt geconcludeerd: er is een 
professionele I CT-begeleiding van de database voor het bouwen nodig. De gepresenteerde 
informatie is m.b.t sommige aspecten te theoretisch. Er is weinig praktische informatie. De 
structuur zou aangepast moeten worden, want de database is niet handig in het gebruik. 

• Voor de uitvoerende partijen moet de database een eenvoudigere structuur en inhoud 
hebben. 
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5.4 Conclusies en aanbevelingen gekoppeld aan PPO en POO modellen 

Het initiatief om in bet ontwerpproces te 
participeren moet vanuit de onderneming zelf 
komen. 

De radicale verandering van de cultuur 
biiUlen een onderneming en het op de juiste 
manier inrichten van de organisatie leidt tot 
radicale veranderingen op de product- en 
procesniveaus. 

De veranderingen van de cultuur van een 
onderneming en innovatieve ontwikkelingen 
zijn veelal van het topmanagement 
afhankelijk. 

De meeste vaardigheden worden op de 
bouwplaats van ervaren collega's en door 
eigen ervaring geleerd. 

De samenwerking met de andere partij en 
vereist een goede communicatie en een 
duidelijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden. 

De benaderingen Integraal Ontwerpen en 
Col/aborative Engineering zijn middelen om 
het ontwerpproces systematisch aan te 
pakken. 

De onderzoeksactiviteiten zijn van essentieel 
belang voor de competeotieverbeteri og. 

Manieren voor kennisuitwisseling zijn: het vonnen 
van gezamenlijke databasesystemen met de 
ondernemingen waarmee wordt samengewerkt. 

BiiUlen de branche in het geheel is een creatieve 
aanpak van de markt noodzakelijk. 

Het wordt aanbevolen biMen de producenten van 
de dakbedekkingmaterialen een R&D-afdeling op 
te zenen voor het ontwikkelen van professionele 
svstemen voor de actieve-enere:ie daken. 

De iiUlovatieve ontwikkelingen m.b.t. het 
proces en I of het product biMen een 
onderneming maken de onderneming 
concutTerend t.o.v. andere ondernemingen. 

Het behouden van de bestaande ervaring van de 
onderneming is essentieel. Daarom zijn 
opleidingen en cursussen belangrijk. 

Manieren voor kennisuitwisseling zijn: het 
vormen van gezamenlijke databasesystemen met 
de ondernemingen waarmee wordt 
samengewerkt. 

Koffiehoeken en persoonlijke gesprekken tussen 
personeel zijn uitingen van uitwisselen van 
intrinsieke kennis binnen een onderneming. 

Een van de mogelijkheden voor het stimuleren 
van kennis is gezamenlijke keMiscentra 
opzetten voor dakdekkers en installateurs. 

De database van het EUR ACTIVE ROOFer
project is een waardevol hulpmiddel voor het 
ontwerpen en installeren van actieve-eoergie
elementen op daken. 
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Lijst van afkortingen 

Alwitra- een producent van dakmaterialen en dakcomportenten voor platte daken (www.alwitra.de) 
BDA- het Adviesbureau op het gebied van gevels en dake11 (www.bda.nl) 
Dakmeester (stichting)- het landelijke netwerk van gekwalificeerde dakdekkers en producenten.van 
hellende daken (www.dakmeester.nl) 
ESHA- een leverancier van bitumineuze producten en systemen met toepassing in de bouw, infrastructuur 
en industrie (www.esha.nl) 
Etex Groep - een internationale fabrikant van dakbedekking en andere bouwmaterialen 
(www.etexgroep.com) 
Het Hellende Dak - een landelijk opererende vereniging voor dakdekkers van hellende daken 
(www.hhd.nl) 
IFD- Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks (www.ifd-cologne.de) 
INK-managementmodel- Instituut Nederlandse Kwaliteit 
Lafarge- een producent van dakmaterialen en dakcomponenten voor hellende daken (www.lafarge
dakproducten.nl) 
NedZink- NedZink B.V.- een promotor van creatieve mogelijkheden in zink (www.nedzink.nl) 
PV- photovoltaic- fotovoltaic (Engels) 
Rheinzink -een producent van dakmaterialen van titaanzink (http://us.rheinzink.de/) 
SOHD - Stichting Opleiding Hellende Daken (www.sohd.nl) 
Teeturn-het opleidingsbedrijfvan de bitumineuze en kunststof dakbedekkingbranche, www.tectum.nl 
R&D- is een afkorting voor Research & Development, een van oorsprong engelse, die in het Nederlands 
vaak gebruikt wordt. 
Rheinzink -een producent van titaanzink (http ://us.rheinzink.deD 
SWOT -analyse- (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) -benoemt de belangrijkste sterke en 
zwakke punten van een organisatie of een (nieuw) product in een markt, samen met de belangrijkste kansen 
en bedreigingen. 
V ebidak-de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (www.vebidak.nl) 
VM Zinc een producent van metalen dakmaterialen en componenten (www.vmzink.be) 
Wieoerberger - een producent van bakstenen en keramische dakpannen (www.wienerberger.nl) 
Zinkmeesters -de vereniging waarbij de zinkdakdekkers van Nederland zijn aangesloten 
(www.zinkmeesters.nl) 
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