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Bijlage 2.1 Concu"ent en Col/aborative Engineering 

2.1.1 Inhoud van Concurrent Engineering 

Voor het ontwikkelen van een product binnen één bedrijf kan Concurrent Engineering worden 
toegepast. De term Concurrent Engineering werd voor het eerst in het Amerikaanse leger gebruikt. 
Bij Concurrent Engineering worden de deskundigen van verschillende afdelingen en vakgebieden, 
zoals bijvoorbeeld Research en Development, marketing, ingenieurs, logistiek en financiën 
tegelijkertijd bij een proces betrokken. Deelnemers voeren hun taken parallel uit zonder op de andere 
partijen te wachten. Deze parallelle samenwerking tijdens het project helpt in vroegere stadia fouten, 
onnodige onkosten en ineffectief werken te voorkomen. Verder leidt het tot een beter overzicht van 
de behoeftes van de klant, een kortere realisatietijd, meer winst, een hogere kwaliteit, het 
minimaliseren van de kosten en een meer efficiënt werkproces. 
De stadia van het proces vanaf ontwerp tot recyclen van een product zijn in figuur 2.1.1 weergegeven 
[41]. 

Figuur 2.1.1. De stadia van het productontwerp in het kader van Concurrente Engineering, [41] 

Kusiak [38] beschouwt Concurrent Engineering als de praktijk van het opnemen van de diverse life
cycle waarden van een product in een vroeg stadium van het ontwerp. 
Dit is voor het merendeel een organisatorische en besturingstechnische aangelegenheid: dit omvat de 
communicatie tussen de verschillende partijen, tijdige feedback en het toepassen van de analysen van 
de waarde en kwaliteit van een product. 

2.1.2 Wat is Collaborative Engineering? 

Het vervolg van Concurrent Engineering is Collaborative Engineering. 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 technologiën kunnen uitwisselen om de gezamenlijke doelen te bereiken. Collaborative 
Engineering op basis van de industriebehoeftes en -eisen met het gebruik van moderne technologies 
en managementtechnieken levert de innovatieve capaciteit [43]. De efficiëntie van Collaborative 
Engineering is afhankelijk van mensen, methodes, technische hulpmiddelen en integratie van 
technologiën [41]. 
Collaborative Engineering is een methodologie, die aan meerdere partijen, die in het 
ontwikkelingstraject zijn benaderd, tegelijkertijd toegang tot ontwerpinformatie geeft en helpt deze 
informatie te verwerken. De deelnemers van het project hebben de mogelijkheid het ontwerpproces te 
beïnvloeden in alle stadia. De toekomstige problemen worden in een vroeger stadium geïdentificeerd 
en daardoor voorkomen. De samenwerking kan permanent of ad-hoc zijn. [43] 
Collaborative Design is een kennisintegratieproces maar ook een sociaaltechnisch proces [37]. 
Collaborative Design vindt plaats op drie niveaus: individu, organisatie en techniek [18,37]. 
Bocheneken Ragusa [ 18] geven het verband aan tussen deze drie niveaus. Dit is in de figuur 2.1.2 
gepresenteerd. 
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Figuur 2.1.2 Individueel (sociaal), organisatie en technisch niveau, [18] 

De deelnemers die werken in een project vormen een team. Dit is een groep mensen vanuit diverse 
deskundigheidsgebieden, met verschillende kennis, functies, vaardigheiden, competenties, maar ook 
met verschillende doelen, normen en individuele eigenschappen [37]. De deelnemers van een 
Collaborative team kunnen over diverse kantoren en in verschillende steden oflanden verspreid zijn, 
afkomstig zijn uit van verschillende culturen en tot diverse organisaties behoren. Dit is een 
individueel ofsociaal niveau [37,32]. 
Ondanks het feit dat een team door willekeurig keuze kan worden samengesteld, wordt er van de 
leden verwacht dat zij aan het gezamenlijke doel samenwerken. Iedere deelnemer van het team wordt 
in een vroeg stadium van het ontwerpproces betrokken. [3 7] 
Het beste samenwerkingverband in de setting van Collaborative Engineering is een cross-functional 
team [45]. Een cross-functional team is een team waar ieder lid gelijkwaardig is en ze samen zijn 
verantwoordelijk voor het eindproduct. 
Het technische niveau van een organisatie of project wordt bepaald door de mate waarin dat zij 
technologisch ondersteund worden door de organisatie. Dit niveau wordt enerzijds door innovatie en 
anderzijds door technisch risico begrensd. [18] 

2.1.3 De samenhang van Concurrent Engineering met andere technieken 

Concurrent Engineering creëert de omgeving waarin de hele organisatie deelneemt in het ontwerp 
om goede kwaliteit aan de klant te leveren. Concurrent Engineering is gebaseerd op teamwerk met 
gebruik van specifieke technieken, zoals QFD (Quality Function Deployment) en resulteert in totale 
veranderingen in de organisatie. Zowel teamwork als specifieke technieken zijn belangrijk. De 
kwaliteit wordt vanaf de start opgebouwd en iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Verder zijn de 
voordelen van Concurrent Engineering: de multidisciplinaire benadering, korte productie tijd, 
verminderde kosten, een vroeger break-even-point, minder risico en minder services tijdens de 
levensduur. Daar Concurrent Engineering resulteert in vanaf de ontwerpfase gegarandeerde kwaliteit, 
heeft het de eigenschappen van TQC (Total Quality Control). Het basis-principe van TQC is: de 
kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker. [28] Deze kwaliteit wordt door Total 
Quality Management beheerst. "Total Qua/ity Management is een managementstroming die zich 
richt op kwaliteitsverbetering in het gehele productieproces. Het centrale idee is dat het efficiënter is 
om alle activiteiten in een keer goed te doen. [i26]" 

2.1.4 De ondersteuning door software 

Om de voordelen van Concurrent Engineering te maximaliseren moet CAD (Computer Aided 
Design) worden gebruikt. Met de juiste combinatie van hardware en software kunnen ingenieurs 
parallel werken en de 'lead time ' kan veel korter zijn. [28] 
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Bijlage 2.2 Communicatiehulpmiddelen en management technieken 

2.2.1 Het overzicht 

Omdat een team uit deelnemers uit zowel verschillende deskundigheidgebieden als geografische 
regio's kan bestaan, moet dit team op grote afstand en in verschillende tijdzones kunnen 
samenwerken. Daarom zijn de gebruikte communicatiemiddelen en computerhulpmiddelen zeer 
belangrijk voor de kennisuitwisseling. De toegepaste managementtechnieken moeten de efficiëntie 
van het werkproces en de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. In figuur 2.2.1 zijn de 
communicatiemiddelen, ICT- en planningmiddelen gepresenteerd. 

Communicative medium 
face-to-face vergadering 
e-mail, instant mail, 
audio-, video-, web- conference, 
discussie lijsten, wiki, blog, collaboration chat 

I kennis I 
Internet, Intranet, Extranet 

:J kennis IC 

I Planning hulpmiddelen I 
calendars, address book, 
task lijsten 

ICT -hulpmiddelen 
Groupware, Workflow 
Computer-Aided Design 

I 

.. 
Ftguur 2.2. 1 Commumcatte medtum en management systemen voor kenmsuitwtsselmg, [deze bijlage] 

Speciaal voor virtuele teams zijn moderne computerhulpmiddelen ontwikkeld. Dat zijn CAD
(Computer-aided design) en CAE- (Computer-aided Environment) systemen [29,32]. 
Het meest gebruikte communicatiemiddel is de vergadering [32]. Vervolgens vindt de communicatie 
plaats via telefoon, per fax, per e-mail, via collaboration chat en conferentie technieken [27]. Indien 
partijen op grote afstanden van elkaar zijn verspreid worden hulpmiddelen voor planning, zoals 
kalenders, e-mail, adresboek, taaklij sten, elektronische agenda's en groupware gebruikt. Het meest 
eenvoudige middel voor de communicatie is e-mail. E-mail is "elektronische post, een systeem om 
berichten te ontvangen en te versturen via een elektronisch communicatienetwerk'' [47]. Hiermee 
kunnen berichten naar een of meerdere ontvangers via de computer die aangesloten is op het netwerk, 
opgestuurd worden. Elektronische agenda's zijn "het middels een computer bijhouden van agenda's 
waarbij meerdere mensen agendagegevens delen, hierin afspraken kunnen vastleggen en deze 
gegevens gebruiken voor planningdoeleinden"[31]. Verder zijn er discussielijsten voor asynchrone 
communicatie waarin de actoren berichten, brieven enz. kunnen posten en lezen. Een ander type van 
discussielijsten zijn de Weblogs. Om online te communiceren worden chatsystemen gebruikt.[27] 

2.2.2 Vergaderen of chatten? 

Goede communicatie is belangrijk voor de coördinatie. Het meest gebruikte middel daarvoor is de 
vergadering. Dat kan op verschillende manieren. De meest efficiënte zijnface-to-face vergaderingen. 
Indien de deelnemers van het project samenwerken vanuit verschillende bureaus, steden oflanden, 
dan is er sprake van een zogenoemd virtueel team. In deze situatie kunnen moderne 
videoconferentiesystemen worden gebruikt. Er zijn synchrone conferentiesystemen, d.w.z. alle 
deelnemers discussiëren gelijktijdig over een onderwerp. De andere conferentiesystemen zijn 
asynchroon. Bij zo'n systeem plaatsen deelnemers hun aanmerkingen in een lijst. Deze lijst kan door 
anderen op een tijd die voor hen geschikt is, worden ingezien en beantwoord. [27 ,29] 

2.2.3 Richness van de communicatie 

De hulpmiddelen, zoals Internet en Extranet, kunnen op brede schaal worden gebruik. Bij deze 
hulpmiddelen kan een ander probleem voorkomen. Men spreekt over de richness van de 
communicatie. Formele verslagen, briefen en e-mails worden als het minst rijke communicatiemiddel 
beschouwd, want zij zijn koud en onpersoonlijk, zij brengen geen emoties over en feedback is niet 

6 



meteen mogelijk. De communicatie via telefoon of life-speech, de zogenaamde verbale 
communicatie, is een rijker communicatie middel dan geschreven infonnatie, want de mensen 
kunnen hun emoties overbrengen en meteenfeedback krijgen. De face-to-face vergaderingen worden 
als de rijkste communicatieve media beschouwd, want hier behalve van verbale ook van non-verbale 
communicatie sprake. Non-verbale communicatie omvat lichaambewegingen, gezichtsuitdrukkingen, 
intonatie of nadrukken en de fysieke afstand van de sprekenden (zender en ontvanger) [41]. Figuur 
2.2.2 [i33] geeft het verband tussen de communicatieve media en efficiëntie van de communicatie. 

i 

i 
I 
J 

Cold Rlchi:IHS ot CommunieliliOn cnannet Hot 

Figuur 2.2.2 Richness van communicatie afhankelijk van de media, [i33] 

2.2.4 Problemen, die kunnen optreden 

Niet alleen de relaties tussen deelnemers maar ook het decision-making proces is complex. Hoe meer 
deelnemers des te meer meningen en standpunten er zijn. Dit is het probleem van de complexiteit van 
de infonnatie. Deze wordt groter naarmate het team groter wordt. De klant verwacht dat het project 
gerealiseerd wordt is een zo korte mogelijke tijd. Dus het ontwerpteam werkt onder sterke druk. 
Doordat het team vaak samengesteld is uit deskundigen uit verschillende landen, leidt dit tot 
communicatieproblemen vanwege taal, verschillen in de werktijden, cultuur, ontbreken van de tijd 
om face-to-face vergaderingen vaak te houden. [32] 
Een van de voorkomende problemen in een team zijn conflicten [32,37]. Dit is een situatie waarin de 
individuele doelen, meningen en beslissingen ten aanzien van de ontwerpvragen van de teamleden in 
strijd met elkaar zijn. Interactionist view of conflict [45] beschouwt conflicten absoluut noodzakelijk 
indien het de prestaties van het team verbetert en de efficiëntie van het ontwerpproces vergroot. Door 
conflict management kunnen conflicten in het team worden beheerst en aangepakt. 
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Bijlage 2.3 Competentie en kennisuitwisseling 

2.3.1 Het begrip 'competentie' 

Het begrip 'competentie' wordt in de literatuur [i36,i37,20,i38] verschillend beschreven. Samengevat 
uit deze literatuur wordt de volgende definitie van het begrip 'competentie' geformuleerd: 

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

Enerzijds ondersteunen de competenties van de mensen de processen binnen de organisatie, 
anderzijds moeten ze verder ontwikkeld worden om meer efficiënt te zijn [i36]. 

Taak :Proces Product 

"Structuren" 

Figuur 2.3. 1 Componenten die werkprestaties beTnvloeden, [i36] 

Competenties kunnen aangeleerd worden, maar deze worden door individuele capaciteiten en 
eigenschappen van mensen begrensd. In figuur 2.3.1 is het verband tussen de taken, het proces en de 
resultaten gegeven. De taken zijn 'input' en het resultaat is 'output'. Het proces wordt door het 
gedrag van een persoon gevormd. De persoon bouwt de competenties op op basis van de 
beoordelingsinformatie (feedback). [i37] 

Weggeman [58] legt verband tussen de begrippen 'kennis' en 'competentie': "Kennis is een (door 
leren verkregen) vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren" en "Competentie 
is het (door collectiefleren verkregen) vermogen dat een groep in staat stelt om een bepaald, 
gemeenschappelijk doel of ideaal te realiseren." 
Kerncompetentie is te omschrijven als de collectieve kennis, vaardigheden en houdingen binnen de 
organisatie. Een kerncompetentie is gebaseerd op een verzameling onderling verbonden capaciteiten. 
[30] 

2.3.2 Begrippen van de beroepskennis en sleutelvaardigheden 

Hieronder worden de aspecten betreffende de algemene beroepskennis en sleutelvaardigheden voor 
dakdekkers besproken. Maar ten eerste wordt er gegeven wat er onder de definitie 'beroepkennis' 
verstaan wordt. "Met vereiste kennis wordt bedoeld de kennisinhouden die werkelijk 
beroepsondersteunend werken en die noodzakelijk zijn voor het verwerven van de vereiste 
vaardigheden. [50]" 
"Sieutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van het beroep van monteur metalen gevel- en dakelementen. [i44]" Dat zijn: bereid zijn 
te leren, communicatief vaardig zijn, flexibel zijn, gezondheidsbewust en veiligheidsbewust werken, 
handig zijn, initiatief tonen, kritisch ingesteld zijn, nauwkeurig kunnen werken, problemen kunnen 
oplossen, teamgericht kunnen werken, verantwoordelijkheidszin hebben, enz. [i44] 
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Bijlage 2.4 Kennis aspecten 

2.4.1 Kennis en informatie 

Het definiëren van het begrip 'kennis' is moeilijk, omdat kennis op zich zelfniet bestaat. Met kennis 
wil men een bepaald doel of resultaat bereiken. De behoeften aan kennis ontstaat uit een vraag en kan 
met behulp van bepaalde instrumenten beantwoord worden. Weggeman geeft de volgende definitie 
voor het begrip 'kennis': kennis is een functie van informatie, ervaring, vaardigheid en attitude [58]. 
Kennis verschilt van informatie. Kennis heeft een bepaalde bedoeling, betekenis en context. Maar 
informatie is het materiaal voor het creëren van kennis. Figuur 2.4.1 geeft een schematisch overzicht 
hoe kennis ontstaat vanuit informatie. De gecreëerde kennis wordt in de vorm van gestructureerde 
gegevens opgeslagen. [42] 

Syntactisch Semantisch 
(de hoeveelheid van) (de betekenis van) 

t t 
I 

Informatie ~ Kennis 
V 

~ ~ 
I Betekenis 

I 
Overtuiging Jl Handelen 

Figuur 2.4.1/nformatie vormt de basis voorde kennis, [dit bijlage] 

Nonaka en Takeuchi [42] verdelen kennis in impliciete en expliciete kennis. Kennis, die uitgedrukt 
kan worden in woorden, getallen, formules, procedures, handleidingen, computerbestanden, 
rapporten, procesbeschrijvingen, tekeningen, visuele presentatie, enz. is expliciete kennis. Deze 
kennis kan overgedragen worden. 
De andere vorm is impliciete kennis. Deze kennis is persoonsgebonden en bestaat uit subjectieve 
inzichten. Daarom kan deze kennis moeilijk verspreid en overgedragen worden. Maar deze impliciete 
kennis is zeer belangrijk voor de innovatie, want de innovatie betreft in eerste instantie het creëren 
van nieuwe kennis door een individu. Een organisatie zonder individu kan geen kennis creëren. 
[34,42] Om flexibiliteit en innovatie te bereiken moet een onderneming voortdurend nieuwe kennis 
verkrijgen, creëren en ontwikkelen. Om een betere positie in de toekomst te verkrijgen vindt het 
uitwisselen en het verspreiden van kennis zowel binnen een onderneming als met de buitenwereld 
plaats. [ 42] 

Volgens Nonaka en Takeuchi kan persoonsgebonden kennis verdeeld worden in een technisch en een 
cognitief deel. Het creëren van nieuwe kennis gebeurt door beeldende taal, het verspreiden van de 
kennis, ambiguïteit en redundantie. [42] Figuur 2.4.2 geeft de stadia van de kenniscreatie. 
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Persoonsgebonden kennis 

Beeldende taal (symbolen) 

V erspreiden van de kennis 

Ambiguïteit en redundantie 

Kenniscreatie 

Metafoor en 
analogie 

Figuur 2.4.2 De stadia van de kenniscreatie, [dit bijlage] 

2.4.2 Kennis ontwikkelen en verspreiden 
De organisatie, die innovatie als strategisch prioriteit heeft, moet zorgen zowel voor de 
kennisuitwisseling binnen de organisatie als tussen de organisaties onderling. Een organisatie kan de 
kennis zelf creëren en ontwikkelen maar ook kopen. Hierbij is er sprake van organisatievormen zoals 
fusie en overname. 

Voor het verspreiden van kennis moet deze kennis ten eerste 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. Om tot voortdurende innovatie te komen, hanteren Nonaka en Takeuchi [ 42] "het 
verband dat de Japanse ondernemingen leggen tussen binnen en buiten organisatie". De verkregen 
kennis wordt verspreid en opgeslagen binnen de organisatie voor verder gebruik voor nieuwe 
producten. Men moet zeer zorgvuldig met zowel de persoonsgebonden als de expliciete kennis 
omgaan. Dat houdt in het zetten van persoonsgebonden kennis in de vorm van symbolische taal en 
het verzamelen van genereerde kennis binnen een organisatie. 

De rol van het leiderschap is belangrijk voor kenniscreatie en kennisuitwisseling. Het management 
moet de creativiteit in de organisatie bevorderen, stimuleren, ondersteunen en brengen de ideeën tot 
innovatieve resultaten. Verder zorgt de leider voor een goede communicatie binnen de organisatie en 
het geven van doelrichting voor de hele onderneming. [26] 

De verdere mogelijkheden voor de procesinnovatie zijn geïntegreerd samenwerken, de 
standaardisatie en het creëren van de lerende organisatie [36]. Voor nieuwe vormen van 
samenwerken moet meer aandacht aan de wensen en behoeften van de klant gegeven worden. 

2.4.3 Hoe kan men een kennisonderneming creëren? 

De kennis in een kennisorganisatie wordt door de individuen zelf gecreëerd, binnen een team 
uitgewisseld met het creëren van nieuwe gezichtspunten als gevolg. De organisatie ondersteunt en 
bevordert het creëren van nieuwe kennis. Dit proces is in figuur 2.4.3 gepresenteerd. 

Persoon (individu) Creijeft kennis Organisatie 

Steunt creatieve personen 

Figuur 2.4.3 Het ereeren van de kennis binnen een organisatie, [dit verslag] 
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Verder moet om nieuwe kennis te creëren de werkelijkheid herschapen worden. Door het verwisselen 
van de functies binnen een organisatie wordt het probleem onder een ander invalshoek gezien, wat tot 
onverwachte oplossingen kan leiden. De essentie van het creëren van nieuwe kennis zit ook in de 
diversiteit van de disciplines binnen het bedrijf en de flexibiliteit in alle aspecten. Indien mensen uit 
verschillende werkgebieden en met verschillende competenties samenwerken richting een doelleidt 
dit tot meer waardevolle ideeën. Op deze manier ontstaan binnen een onderneming netwerken, die 
gericht zijn op het projectmatig werken en het uitwisselen van kennis. De redundantie van informatie 
bevordert ook de kenniscreatie en kennisuitwisseling op het organisatieniveau ondanks zijn 
bijbetekenis als overbodige informatie. [42] 

Het creëren van een kennisorganisatie wordt niet door incidentele maatregelen gemaakt, maar door 
het creëren van kennislagen in de organisatie en het scheppen van mogelijkheden voor 
kennisuitwisseling met de buitenwereld. De cultuur in het bedrijf moet gericht zijn op innovatie en 
openstaan voor de creativiteit. De intelligentie van een organisatie bestaat uit de kennis van de 
medewerkers. [36,42] 

De kenniscreërende onderneming is een open structuur waarin de kennisuitwisseling niet alleen 
plaatsvindt binnen de organisatie maar ook met de buitenwereld. Nagestreefd wordt o.a. het goed 
kennen van de behoeftes van de klant, zicht hebben op de trends van de markt, op de hoogte blijven 
van de activiteiten van de concurrenten en de nieuwe ontwikkelingen. [ 42] Figuur 2.4.4 [58] 
presenteert de prestatiecriteria voor een kenniscreërende organisatie. 

Figuur 2.4.4 Strategische functies en prestatiecriteria voor de kennisereerende organisatie, [58} 

2.4.4 De managementstructuur in de kennlscreiirende onderneming 
Het creëren van nieuwe ideeën heeft niet alleen betrekking op bepaalde producten of diensten, maar 
ook op het managementproces en de organisatiestructuur. De rol van het management in het proces 
van kenniscreatie is essentieel. Het creativiteitsgerichte leiderschap ondersteunt innovatieve 
processen en nieuwe ideeën binnen de organisatie. In de literatuur worden verschillende types 
organisatiestructuren m.b.t. kenniscreatie onderscheiden. Voor de kenniscreërende organisatie 
worden nu de zelfordenende organisatie [53] en het middle-management model [42] hier behandeld. 

Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw) [53] geeft een uitgebreide aanpak van de 
organisatiestructuur. Zij beschouwen traditionele, ftmctionele, platte en zelfordenende organisaties. 
Deze organisaties bevorderen innovatie op verschillende manieren. De traditionele organisatie richt 
zich op de standaard bouwprocessen en kennisverzameling, de functionele organisatie richt zich op 
productverbetering en competentieverbetering. De platte organisatie verbetert het productieproces en 
bevordert het delen van de kennis. De zelfordenende organisatie streeft ernaar nieuwe kennis te 
creëren en de kennisuitwisseling vindt plaats op meerdere niveaus: niet alleen tussen medewerkers en 
teams, maar ook tussen de organisaties en dwars door niveaus. [53] 

Nonaka en Takeuchi [42] behandelen top-down, bottom-top en middle-management modellen. 
Volgens hen hebben de traditionele organisaties een top-down of botlom-top structuur. In de top-
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down organisatie wordt de kennis door het topmanagement gecreëerd. In de boltom-up structuur is dit 
andersom: de kenniscreatie vindt onderin de organisatie plaats. De kenniscreërende onderneming 
heeft een andere bedrijfsstructuur dan de traditionele. Nonaka en Takeuchi [42] noemen het middle
management model. Volgens hen "hebben de middle managers de sleutel voor de innovatie". De 
middle managers bevinden zich tussen het topmanagement en de medewerkers aan de voorste lijn. 
Het creëren van nieuwe kennis gebeurt door interactie tussen managers (zowel middle- als 
topmanagers) en 'medewerkers aan de voorste lijn' van de organisatie. De taak van de topmanagers is 
de globale doelen, richtlijnen en visie voor de organisatie te stellen. Het middle management heeft 
een moeilijke en verantwoordelijke taak: de doelen van de topmanagers moeten worden aangedragen 
bij 'medewerkers van de voorste lijn'. [ 42] Vervolgens moet het management de doelstellingen van 
het bedrijf op de ambities en wensen van de medewerkers afstemmen en de competenties en 
vaardigheden van de werknemers kunnen benutten [26]. 

RRBouw [53] geeft de volgende definitie van het kennismanagement: "het begeleiden stimuleren, 
kanaliseren en beheren van kennis". Kennismanagement bestaat uit drie onderdelen: de mens met 
behoefde aan kennis, instrumenten om kennis te benutten en het doel waarop de kennis gericht is. 
Afhankelijk van de structuur en de doelen van de organisatie kan het kennismanagement gericht zijn 
op het verzamelen van informatie, op het aanpassen en verbeteren van het product, op het delen van 
kennis en het gezamenlijk verbeteren van het werkproces op, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en 
producten. [53] 
"Kennismanagement is het er voor zorgen dat de juiste kennis, in de juiste hoeveelheid, op de juiste 
plek, op hetjuiste tijdstip aanwezig is"[58]. 
Wikipedia geeft een gelijksoortige definitie van het begrip 'kennismanagement': "dat is het 
wetenschapsgebied en de praktische vaardigheden die zich bezighouden met het beheersen van de 
productiefactor kennis.[i46]" 
De definitie van Weggeman [56]: "Kennis is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de 
Kennis WaardeKeten dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis 
vergroot worden. Rendement kan daarbij betrekking hebben op financieel rendement en 
leerrendement." De KennisWaardeKeten bestaat uit de volgende processen, die na elkaar volgen: het 
vaststellen van benodigde kennis, inventariseren van de beschikbare kennis, het ontwikkelen van de 
kennis, het delen van de kennis, het toepassen van de kennis en het evalueren van de kennis. Deze 
processen zijn in figuur 2.4.5 weergegeven. [58] 

MVDS 
-Missie 
-Visie 
-Duelen 
- Strategie 

Een onderdeel van het kennismanagement is ideeënmanagement Deze managementvorm richt zich 
op het beheren van de kennis ie de vorm van ideeën nog heeft. [26] 
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Bijlage 2.5 Instrumenten voor kennismanagement 

Om kennis te verwerven en te benutten worden hulpmiddelen gebruikt. De toegepaste middelen en 
instrumenten voor de kennisuitwisseling zijn afhankelijk van de doelen van een organisatie: spreekt 
men alleen over het verzamelen van kennis, het toegankelijk maken van kennis of het creëren en 
ontwikkelen van nieuwe kennis. 

2.5.1 Directe contacten 

Kennis kan door middel van gesprekken, discussies, vergaderingen gedeeld worden. Andere 
middelen voor kennisuitwisseling zijn: het samenwerken met de klant en het onderzoeken van zijn 
behoeftes en het houden van brainstorm-sessies om nieuwe ideeën te genereren en bestaande ideeën 
te verbeteren. Hierbij zijn de feedback en evaluatie zeer belangrijk voor het ontwikkelen van kennis. 

2.5.2 /CT-middelen 

Andere manieren voor kennisuitwisseling zijn de moderne ICT (Informatie en Communicatie 
technologie) middelen. Deze ICT -middelen kunnen bovendien een meerwaarde leveren om een 
product of een proces te ondersteunen. Internet ("wereldwijd netwerk van op elkaar aangesloten 
computers" [ 47]) en Intranet ("internet voor een beperkte groep, bedrijf -of organisatiespecifiek [ 47]) 
geven niet alleen de mogelijkheden voor het delen en het verspreiden van informatie, maar ook voor 
het uitwisselen van kennis (e-learning). Behalve e-learning wordt de kennis gedeeld met behulp van 
cursussen zowel binnen als buiten het bedrijf. Een andere vorm van leren met behulp van de 
computer is Computer based training. Dat is een didactische werkvorm waarbij de leerstof, 
oefeningenen/oftoetsen in de computer zijn opgeslagen en, bestuurd door een programma, voor de 
individuele deelnemer beschikbaar zijn"[ 4 7]. Het leren is een belangrijk proces in de kenniscreërende 
onderneming en daardoor belangrijk voor het creëren van een lerende organisatie. Maar in een 
lerende organisatie wordt ook van gemaakte fouten geleerd. 
Het koppelen van de databases met externe organisaties (Extranet) leidt tot de beschikbaarheid van 
grote hoeveelheden informatie. Het ICT -middel Work flow organiseert een proces op elektronische 
wijze en attendeert de betrokkenen erop stappen te nemen in een proces. Het andere ICT -middel 
Groupware is "een verzamelnaam voor software die het samenwerken op afstand ondersteunt" [47]. 
Met de Groupware kunnen de betrokkenen voor een project of een doel samenwerken via het 
netwerk. 

Als laatste zijn er de ICT -hulpmiddelen voor het opslaan en bewerken van gegevens. Deze gegevens 
moeten goed georganiseerd worden door een archiveringssysteem Dit zijn Data warenhousing 
("opslagplaats voor zeer grote hoeveelheden gegevens"[47]) en Document Management ("een 
systeem dat functionaliteit biedt voor het opslaan, archiveren en opvragen van documenten"[47]). 
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Bijlage 2.6 Creativiteitstechnieken 

2. 6. 1 Creativiteit 

'Creativiteit' is een ander begrip, dat nauw met kennis samenhangt. Kennis is een basis voor 
creativiteit. Creativiteit is het produceren van nieuwe ideeën en continue vernieuwingen. Dit leidt tot 
het succes in een onderneming. "Creativiteit kan simpelweg worden beschouwd als het kijken naar 
hetzelfde zoals de anderen maar het dan zien onder een andere invalsthoek en vanuithet anders 
denken" [26]. Creativiteit vindt niet alleen plaats op de werkplaats maar overal waar men zich 
bevindt. Het cre~en van nieuwe ideeën gebeurt niet alleen door een individu maar ook door het 
samenwerken in een team. De competenties, creatieve vaardigheden en intrinsieke motivatie van een 
individu zijn de noodzakelijke voorwaarden voor het creëren van nieuwe ideeën. [26] 
Creativiteit is het middel om de prestaties van het team te verbeteren. Een creatief persoon wordt 
door flexibiliteit, originaliteit, veranderbaarbeid en vaardigheden voor verwerking van informatie 
gekarakteriseerd. [27] Gaspersz [26] vindt dat een creatieve persoon over de volgende kenmerken 
moet beschikken: expertise, creatieve denkvaardigheden en intrinsieke motivatie. 

2.6.2 Het overzicht van creativiteitstechnieken 

Er worden verschillende creativiteitstechnieken voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën gebruikt. De 
basisregel is: men moet in het creativiteitsproces proberen te voorkomen dat er vastgehouden wordt 
aan de oude zienswijzen en gewoonten. creativiteit is niet alleen nieuwe ideeën creëren maar ook 
manieren ontwikkelen om de kennisbronnen te vinden. 
Gaspersz [26] beschouwt een aantal technieken dat de creativiteit kan bevorderen. Deze technieken 
zijn [26]: 

• het proberen onder een andere invalshoek naar het probleem te kijken; 
• het vinden van de samenhang met andere problemen; 
• het nemen van stappen in een andere richting, dan men gewend is; 
• het horen van ideeën van anderen om tot eigen oplossingen te komen (bijvoorbeeld 

brainstorming). 
De andere creativiteitstechnieken zijn: brainstorming, checklistrnethoden, synergetische technieken. 

2.6.3 Divergerend en convergerend denken 

In het creativiteitsproces van een groep voor het oplossen van een probleem of om tot een 
innovatieve oplossing te komen, worden door Delhoofen [24] twee manieren van denken 
onderscheiden: het divergerend (creatief denken) en convergerend (analytisch en oplossingsgericht) 
denken. In figuur 2.6.1 wordt het creatieve groepsproces gepresenteerd. 

/--~\ 

Figuur 2.6.1 Het creatieve groepsproces, [24] 
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Bijlage 2. 7 Andere technieken 

2. 7.1 Quality Function Deployment 

Quality Function Deploymen is een van de technieken om het product te definiëren vanaf de 
ontwerpfase. QFD is in 1960 door twee Japanse professoren ontwikkeld en is voor het eerst toegepast 
op de scheepswerfvan de Mitsubishi Industry. Daarna werd het breed gebruikt in de Japanse 
industrie. QFD zorgt ervoor dat het product zich aan de eisen van de klant houdt zowel in de 
ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. Het gedetailleerde ontwerp komt sneller tot stand. De relaties 
zijn vanafhet begin van het ontwerpproces systematisch opgezet met betrekking tot de kwaliteit van 
elke component en elk proces. De kwaliteit is de essentie van het ontwerp en de uitvoering. Vanwege 
het belang van de onderhoudsaspecten en de behoefte aan eenvoudige service houdt QFD niet alleen 
ontwerp en uitvoering in maar ook onderhoud en service. Ook wordt de huidige klanten naar hun 
wensen gevraagd. [31] 

- I 
- I I 

..,.. wtiYa...., 

---f... 
r-
f... 
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Figuur 2. 7. 1 House of quality, [41] 

House ofQuality is het belangrijkste onderdeel van de QFD (figuur 2.7.1). Deze bestaat uit 7 
elementen, die de basisinformatie voor het multidisciplinaire team vormen. Deze elementen zijn: 
eisen van de klant, de kenmerken van het product, de prioriteiten van de eisen van de klant, planning 
matrix, de relaties tussen de eisen van de klant en de kenmerken van het product, correlaties van de 
kenmerken, het kenmerken van de prioriteiten van het product. [ 41] 

2. 7.2 Ontwerpmanagement 

Ontwerpmanagement is een van de onderdelen van het projectmanagement. 
"Het ontwerpproces is de ontwikkelingsgang van initiatief tot en met voorbereiding, ten behoeve van 
het maken van een bouwkundig ontwerp. [51]" In de ontwerpfase worden het voorlopige en 
defmitieve ontwerp gemaakt. In de voorbereidingsfase wordt het ontwerp naar uitvoeringstekeningen 
en technische voorwaarden vertaald en verder in een bestek opgenomen. [51] 
Het ontwerpmanagement houdt in: het gebruiken van kennis en vaardigheden van mensen, 
gereedschappen en technieken om een ontwerp tot stand te brengen. De positie van de 
ontwerpmanager is afhankelijk van de organisatie van het ontwerp- en bouwproces en de vorm van 
samenwerking. De ontwerpmanager moet over de inhoudelijke kennis en de volgende eigenschappen 
beschikken: doelgerichtheid, teamgerichtheid, conflicthantering, geloofwaardigheid, leiderschap, 
flexibiliteit. [51] 
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Bijlage 2.8 Gebruikelijke contractvormen 

2.8.1 Het traditionele model 

Het traditionele samenwerkingsmodel is in figuur 2.8.1 weergegeven. Het ontwerp wordt door een 
architect gemaakt. Vervolgens wordt de uitvoering aan de aannemer en de onderaannemers 
uitbesteed. De opdrachtgever kiest samen met de hoofdaannemer de onderaannemers. In dit model 
zijn de verantwoordelijkheden voor de disciplines duidelijk gescheiden. [ 51] De aansluitingen van 
disciplines vormen vaak het probleem. 

Adviseurs: 
- Constructeur 
- Installatietechnicus 
- Bouwfysicus 
-Etc. 

I Opdrachtgever I 
I 

I Architect I 
I 
I 

I Aannemer I 
I 
I 

I Onderaannemers I 

Figuur 2.8.1 Traditionele model, [51] 

2.8.2 Turnkeymodel 

I 

I Leveranciers I 

Het Turnkey-model is in de figuur 2.8.2 weergeven. "De turnkeyorganisatie is een verzameling van 
disciplines die in het project werkzaam zijn [51]." De opdrachtgever formuleert het programma van 
eisen op de verschillende detailleringniveaus. De turnkeyorganisatie draagt ook de 
verantwoordelijkheid voor de oplevering van het gebouw en de afstemming van de onderaannemers. 
[51] 

Adviseur voor 
p. v.e. en! of I Opdrachtgever I schetsontwerp I 

I 

I Turnkeyorganisatie 
I 

I 

I I I 
Adviseurs: I Onderaannemers I I Leverancier I 
- Constructeur 
- Installatietechnicus 
- Bouwfysicus 
-Etc. 

Figuur 2.6.2 'Turnkey'- model, [51] 

De volgende bouworganisatiemodellen zijn varianten van het Turnkey-model: Design & Build, 
brochureplan, general contracting. Indien aan het ontwerp en de uitvoering ervan ook het beheren 
van het bouwwerk tijdens de levensduur wordt gekoppeld is er sprake van een DBM-model, waarin 
'M' staat voor 'Maintain' (onderhoud). [i29] 
In de Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO) contractvorm worden de risico's 
verschoven van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Daarom moeten bij de DBFMO
contractvorm veel aspecten betreffende het project worden afgesproken. [i29] 
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2.8.3 Netwerkmodel 

Het netwerkmodel is in figuur 2.8.3 weergegeven. De deelnemers in het project worden tegelijkertijd 
benaderd. De samenstelling van het team kan verschillend zijn, maar in de meeste gevallen bestaat 
het team uit opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemers en leveranciers. De varianten van de 
netwerkorganisaties zijn: het bouwteam en management contracting. [51] 

pdrachtgever 

Architect Aannemer 

Adviseurs Toeleverancier 

Adviseurs 

- constructeur 
- installatietechnicus 
- bouwfysicus 
-etc. 

Figuur 2. 8. 3 Het netwerkmode I, [51] 

De mogelijk betrokken partijen in het ontwerp- en bouwproces van een gebouw zijn in figuur 2.8.4 
gepresenteerd. De voordelen van het netwerk model zijn: een kortere realisatietijd, bewaking van de 
kwaliteit, de opdrachtgever heeft invloed op het proces. De partijen hebben gezamenlijk inbreng in 
het ontwerp, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ontwerpende partij. De invloed van de 
uitvoerende partijen op het bouwproces wisselt per fase. [i31] 

Anderen 

Extern 
opdrachtgever 

Stuurgroep 

Gebruikers
( groep( en)) 

Eindgebruikers 
- (groep(en)) 

Financieën 

Leveranciers 

Opdrachtgever 

nemer 
(project
manager) 

Capaciteits 
beheerders 

Figuur 2.8.4 De bij het project betrokken pattijen, [51] 

Sponsors 

Gedelegeerd 
opdrachtgever 

Management 
overkoepelend 

terrein 

Projectleiders 
para/Iele 
projecten 

(Deel) 
projectleiders 

Stafafdelingen 

Leveranciers 
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Bijlage 2.9 Alternatieve (moderne) benaderingen 

2.9.1 Industrieel, Flexibel, Demontabel Bouwen 

Definitie 
"IFD Bouwen is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een geïntegreerde 
benadering industriële, flexibele en demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen. Dit richt zich 
niet alleen op het fysieke gebouw, maar ook op het bouwproces en de organisatie hieromheen. IFD 
Bouwen betreft onder andere vernieuwing op onderdelen als techniek, ontwerphulpmiddelen, manier 
van samenwerken tussen bouwpartijen, contractvormen en concepten." [i30] 

IFD Bouwen houdt in: Industrieel, Flexibel, Demontabel Bouwen. Alleen als alle drie deze aspecten 
worden ingevuld, is er sprake van IFD. Onder 'Industrieel' wordt begrepen: bouwen wordt monteren, 
dus het bouwsysteem (minstens 80%) wordt seriematig in de fabriek geproduceerd. Bij 'Industrieel' 
hoort ook de continue kwaliteit van het systeem, relatiefkorte bouwtijd, beheersbaar productieproces 
en fabrieksgarantie van de producent. Onder 'Flexibel' wordt begrepen: er is vrijheid in het ontwerp, 
het volume en de indeling zijn eenvoudig aan te passen, de bouwonderdelen zijn verplaatsbaar. Onder 
'Demontabel' wordt verstaan: niet slopen maar demonteren, de bouwelementen zijn eenvoudig te 
demonteren en te hergebruiken, de technische levensduur kan afgestemd worden op de gebruiksduur. 
[i30] 

Voordelen 
De IFD-systemen hebben de volgende voordelen [i30]: 
- De IFD-systemen hebben lagere kosten voor bouwen en aanpassen. De lagere kosten zijn een 
gevolg van het industriële aspect in het werkproces, omdat de onderdelen gefabriceerd zijn en op de 
bouwplaats gemonteerd. 
-Ten opzichte van functie en esthetiek zijn de IFD-gebouwen flexibel. Alle bouwdelen zijn 
vervangbaar. 
- De IFD-systemen kunnen op andere plaatsen hergebruik worden en leveren minder bouwafval. 
- De verkorting van de realisatietijd is ook een belangrijk kenmerk van IFD-gebouwen. 

Contractvorming in IFD 
Voor het realiseren van IFD-gebouwen wordt het Turnkeysamenwerkingsverband gebruikt. De 
producent levert het totale gebouw op. Het is een integraal proces. De optimale samenwerking tussen 
opdrachtgever, ontwerpende, uitvoerende en andere partijen wordt door de coördinerende organisatie 
afgestemd. De producent heeft productie en realisatie van het gebouw in handen en werkt nauw 
samen met gespecialiseerde onderaannemers. Voor kleinere projecten wordt de levertijd in weken 
geteld, bij grotere projecten is dat enkele maanden. De producent blijft ook na oplevering tijdens de 
exploitatie bij het beheer betrokken. Veranderingen en speciale aanpassingen zijn ook mogelijk. 

2.9.2 Living Building Concept 

Wat is het Living Building Concept? 
Het Living Building Concept is een samenwerkingsmodel, dat door professor H.Ridder is ontwikkeld. 
Het concept heeft de volgende eigenschappen: het bouwproces wordt meer efficiënt en effectief, het 
project vereist minder kosten, het ontwerp, de uitvoering en het beheer worden uitbesteed, het 
bouwwerk kan aan de veranderde wensen worden aangepast. [i29] 
De opzet van het Living Building Concept (LBC) is het afstemmen van de belangen, doelenen 
verantwoordelijkheden van de vrager en de aanbieder rondom een project. Enerzijds is het een 
aanbodgestuurd proces. Anderzijds is het een flexibel proces met een optimale invloed van de 
opdrachtgever op het realiseren ervan en de toekomstige veranderingen. Het Living Building Concept 
is een samenwerkingsmodel waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, niet alleen voor de 
realisatie van een gebouw, maar ook voor onderhoud en beheer. Het LBC is gericht op de totale 
levensduur van een bouwwerk met een optimale duur van het contract van ongeveer 10 jaar. In deze 
paragraaf wordt onder de begrippen 'klant', 'opdrachtgever' en 'vrager' hetzelfde begrepen. De twee 
partijen die onderhandelen over de waarde, prijs en kosten zijn de vrager en de aanbieder, traditioneel 
genoemd respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer. [i29] 
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Waarde - kosten -prijs model 
Het Living Building Concept is gebaseerd op het waarde-kosten-prijsmodel (WKP). Het WKP is in 
figuur 2.9.1 gepresenteerd. 

totaal 
----.-- nut 

~Cr----., _j_ 
kosten 

Figuur 2.9.1 Waarde-kosten-prijs model, [i29] 

~anbieder 

~ 

Het beschouwen van het gebouw vanuit het principe "waarde versus kosten" is één van de 
belangrijkste uitgangspunten van het LBC. De belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde 
vormen de totale waarde van het gebouw. Deze waarden zijn in de figuur 2.9.2 gepresenteerd. 

Figuur 2.9.2 De totale waarde van het gebouw bestaat uit belevings-, gebruiks-en toekomstwaarde, 
[i29] 

Het Living Building Concept heeft een aantal eigenschappen van de Design&Build en DBFMO 
vormen. Maar het is eigenlijk een variant van het model DBMO (Design, Build, Maintain, Operate) . 
Het ontwerp, de uitvoering en het beheer tijdens de hele levensduur worden uitbesteed. De volgende 
begrippen betreffende het budget zijn in het LBC te onderscheiden: de beginprijs, het totale 
beschikbare budget en het stuurbudget De vergoeding voor de aanbieder bestaat ook uit twee delen: 
een bedrag voor ontwerp en realisering (DB) en een bedrag voor onderhoud en exploitatie (MO). 
[i29] 

2.9.3 "Siimbouwen" 
De problemen in de bouw 
Behalve ontwerp- en bouwfouten zijn faalkosten, gebrek aan flexibiliteit en vakmanschap en een 
grote hoeveelheid afval te onderscheiden. Lichtenberg [i30] geeft de volgende cijfers: de faalkosten 
bedragen 5-15% van bouwkosten en het bouwafval bedraagt 35% van het afval in Nederland wat 
resulteert in 22 miljoen ton. 
Het andere probleem, namelijk gebrek aan flexibiliteit, zorgt dat de gebouwen moeilijk in de 
toekomst aan te passen of te veranderen zijn. Het gebrek aan vakmensen op de bouwplaats is het 
resultaat van weinig interesse in en waardering voor het beroep als bouwvakman in de maatschappij . 

De complexiteit van het ontwerp- I bouwproces 
De bouwketen is nogal complex. De afstanden van de industrie tot de eindconsument zijn groot. In 
het bouwproces zijn veel bedrijven betrokken en de markt bestaat uit relatief kleinschalige bedrijven 
die alle slechts een deelbelang vertegenwoordigen. [i31] 
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Het parallelle proces versus het sequentiële 
Het traditionele bouwproces bestaat uit een aantal deelprocessen, waarin veel partijen en disciplines 
van elkaar afhankelijk zijn. De afhankelijkheid is vooral in een parallel proces groot. [i31] Het 
Slimbouwen proces van Lichtenberg [36] bestaat uit subprocessen die sequentieel worden uitgevoerd. 
Daarnaast ziet Lichtenberg "een relatie tussen montagevolgorde en flexibiliteit." In figuur 2.9.3 zijn 
het parallelle en het sequentiële bouwproces gepresenteerd. 

• toeleveranciers -t 

onderaannemers 

Figuur 2.9.3 Het parallelle & sequentiële bouwproces, [i31] 

Het sequentiële proces is als volgt opgebouwd: het gebouw wordt in grote bouwdelen (bouwblokken 
of verdiepingen) verdeeld. Deze bouwdelen worden uitbesteed aan subcontractors. De subcontractors 
kunnen ook deze delen verder opsplitsen en uitbesteden. Vier deelprocessen zijn te onderscheiden: 
constructieve structuur, omhulling, installaties en binnenafbouw. Met betrekking tot het dak zijn o.a. 
de waterdichtheid van de constructie, de isolatie, de dampremmende laag en het afwerken van de 
dakrand essentieel. [36] 

Flexibiliteit 
Flexibiliteit en veranderbaarheid zijn belangrijke meerwaardes voor de eigenaar en gebruiker en 
brengen extra kwaliteit mee [36]. Verder leidt de aanpasbaarheid van het gebouw of de gebouwdelen 
en het verhogen van comfort of kwaliteit tot verlenging van de levensduur van het gebouw [i32]. De 
veranderbaarheid van de functies in de toekomst, soms meerdere tegelijk, wordt als een bijzondere 
vorm van flexibiliteit beschouwd. Hiervoor zijn niet alleen technische maar ook architecturale 
aspecten van belang. [36] Een ander belangrijk aspect van flexibiliteit is dat een constructie geen 
obstakel voor een andere constructie vormt [i32]. Het reduceren van materiaal- en volumegebruik van 
Slimbouwen, komt overeen met het derde principe van IFD "demontabel" waardoor de 
bouwonderdelen verder hergebruik kunnen worden [i30, i31]. 

2.9.4 Virtueel Bouwen 

Nadelen van sequentieel proces 
Het traditionele bouwproces verloopt volgens een sequentiële werkwijze. Dit proces heeft een aantal 
nadelen [ 42]: 

het overzicht van de informatie is niet volledig; 
er is weinig inzicht in de primaire, ondersteunende en besturingprocessen; 
het proces verloopt traag o.a. vanwege de traditionele overdracht van informatie op papier; 
er is gebrek aan standaarden; 
er is weinig visie en flexibiliteit; 
het proces is rolgeoriënteerd . 

Aandachtsgebieden 
Schaap en Bouwman { 42] beschouwen vier aandachtsgebieden om procesintegratie meer efficiënt te 
maken. Deze zijn: inrichting van het proces, beschrijving van het product, organisatievormen en !CT
hulpmiddelen. Ze beschouwen vier ontwikkelingen als relevant voor de bouwsector: system 
engineering, object benadering, 3D-modelleren en procesintegratie. Het proces wordt rondom het 
object ingericht en wordt gericht op de functionele eisen van het object. Verder zijn voor de 
inrichting van het proces ' concurrent' werk en doelgerichte communicatie van belang. Het product 
staat centraal in het proces en wordt verder in het Bouw Informatie model (BIM) verwerkt. "Het 
Bouw Informatie model is een informatiestructuur waarin de facetten van functie, ruimte, materie, 
eisen, kosten en tijd in onderlinge samenhang zijn verwerkt. BIM vormt het uitgangspunt voor het 
ontwerp- en bouwproces." Dit informatiemodel vormt de basis voor samenwerking en uitwisseling 
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van informatie betreffende objecten, activiteiten en hulpmiddelen. Er komen nieuwe actoren in het 
bouwproces: "system engineer, 3D-bouwmodelleur en onafhankelijk toetser". Er moeten moderne 
ICT -hulpmiddelen ter ondersteuning van het bouwproces worden gebruikt: informatiesystemen 
gebaseerd op BIM, centrale beschikbaarheidstelling, 3D-objecten. [42] 

Nieuwe werkwijze 
Schaap en Bouwman [42] presenteren een nieuwe werkwijze en inrichting van het proces: De COINS 
Engineering Methode. 
De CEM houdt in: [42] 

"het opzetten, inrichten en onderhouden van een projectorganisatie; 
het kiezen van een gemeenschappelijke informatiestructuur; 
het faseren van het project door gebruik te maken van de toestand van objecten; 
objecten beschrijven met functie, ruimte en materie; 
het omgaan met eisen en prestaties." 

2.9.5 Het belang van het voorontwerp 

De belangrijkste beslissingen in het bouwproces worden in de voorontwerpfase genomen. Deze 
beslissingen hebben niet alleen invloed op de realisatie maar ook op de functionaliteit, het onderhoud 
en de kosten. TNO is een van de partijen die samenwerken in een project genoemd "InPro". Dit 
project is erop gericht de informatievoorzieningen in het voorontwerp te verbeteren met als doel: 
nieuwe processen, concepten en ICT technologieën. De verbeterde communicatie met behulp van 
ICT -middelen is een van de belangrijke aspecten in het project. Hierbij is er sprake van het gebruik 
van BIM (Building lnformation Model). [i27] 
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Bijlage 3.1 Traditioneel dakbedekkingbranche 

3.1.1 Het traditionele dak 

Functie van het dak 
De basisfunctie van een dak is het beschermen van het binnenmilieu tegen de omstandigheden buiten. 
Het dak moet een zodanige kwaliteit hebben dat het zijn functies lang blijft vervullen. De functies 
van het dak zijn: enerzijds vanaf de buitenkant het binnenmilieu tegen neerslag, windbelasting, 
sneeuwbelasting, en buitentemperatuur beschermen en anderzijds de invloeden van binnen, zoals 
binnentemperatuur, waterdamp en luchtdruk weerstaan. 
Uit onderzoeken van de VROM-inspectie [i47] naar bestaande daken is het volgende aandachtspunt 
naar voren gekomen. Het betreft de belasting van het dak zelf, sneeuwbelasting en wateraccumulatie 
in de daken. Tijdens het bouwproces kunnen zowel ontwerp- als uitvoeringsfouten voorkomen. Uit de 
inspectie van het instorten van de ongeveer 1 00 daken in november 2005 trekt VROM de conclusie 
dat de belangrijkste oorzaak van de instortingen fouten zijn die tijdens het uitvoeren gemaakt zijn. 
Behalve de draagkracht van constructie zijn de volgende problemen essentieel: condensatie, 
waterlekkages, luchtlekkages en koude bruggen. 

Problemen op het dak 
De oorzaken van de niet voldoende draagkracht van de constructie kunnen zijn: constructiefouten 
en verkeerde berekeningen in het ontwerp, een niet juiste uitvoering, gebruik van niet geschikte 
materialen en niet voldoende toezicht tijdens de bouw. Er zijn twee oorzaken van condensatie op/in 
de daken. De eerste is damp die afkomstig is van de binnenruimtes, deze stijgt omhoog (dit komt 
meestal voor boven keukens en badkamers). De tweede oorzaak is condensatie als gevolg van de 
dikke isolatielaag. Waterlekkages kennen ook twee oorzaken: de eerste is niet voldoende 
waterdichtheid van de dakconstructie en de tweede is niet voldoende afwatering van het regenwater 
vanaf het dak. Luchtlekkages ontstaan meestal rondom dakdeuren, verbindingsplaatsen in de 
dakstructuur, in de ontmoetingsplekken van het dak en de gevel, rondom doorvoeren in het dak voor 
ventilatie, rookgasafvoeren en dakramen. Koude bruggen ontstaan meestal op plaatsen waar de 
isolatie onderbroken is. [3,5,6,7,8,10] 

De faaloorzaken 
De bovengenoemde problemen treden meestal tijdens de levensduur in de gebruiksfase van een 
gebouw op de daken op. Maar het zijn de gevolgen van fouten gemaakt tijdens het ontwerpen en het 
bouwen. Tijdens het ontwerpen zijn de volgende punten oorzaken van de fouten [3,5,6,7,8,10]: 

het toepassen van materialen of elementen op verkeerde wijze; 
een verkeerde combinatie van materialen en I of elementen; 
het onjuist afstemmen van de geïnstalleerde elementen op de dakbedekking; 

De volgende punten zijn de oorzaken van mogelijke fouten tijdens het bouwen [3,5,6, 7,8, 10]: 
de wateraccumulatie tijdens het bouwproces; 
het toepassen van de materialen of elementen op verkeerde wijze; 
een verkeerde combinatie van materialen en I of elementen; 
het verkeerd afstemmen van de geïnstalleerde elementen op de dakbedekking; 
niet goed waterdichte aansluitingen van materialen en elementen; 
de bevestiging is onvoldoende of op de verkeerde wijze gemaakt. 

3.1.2 Aandachtspunten voor het traditionele dak 

Ten opzichte van het traditionele dak zelf zijn de volgende aspecten met betrekking tot het 
ontwerpen, het bouwen en het bewaken van de kwaliteit essentieel: [3,5,6,7,8,14] 

het juiste ontwerp en de realisatie van de onderconstructie; 
de constructieve opbouw van het dak; 
de waterdichtheid & luchtdichtheid van de dakbedekking; 
de energie prestaties (de isolatie, het voorkómen van koude bruggen en het toepassen van 
actieve energie-elementen); 
het voorkómen van condensatie; 
de onderhoudskosten en de voorzieningen voor het onderhoud; 
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de veiligheidsvoorzieningen voor bouw en onderhoud; 
juiste constructie en afdichting van de ventilatievoorzieningen en de dakrand; 
het stormvast bevestigen van de dakbedek:lring; 
afwatering; 
de juiste combinatie van en de afstemming op elkaar van de materialen en componenten; 
het vermijden van kieren en spouwen; 
het vermijden van het toepassen van brandbare materialen; 
het demontabele dak, de mogelijkheden voor hergebruik en recyclen van de gebruikte 
materialen (zorg voor het milieu en flexibiliteit van het dak); 
het maken van de juiste aansluitingen en dakdoorbrekingen; 
de beloopbaarbeid van het dak: drukvaste isolatie en looppaden (relevant voor platte daken); 
brandveiligheid (met name platte daken), zowel van de gebruikte materialen als tijdens het 
werk. 

3.1.3 Innovaties in de traditionele dakbranche 

Er zijn ondernemingen in de branche die naar innovatieve manieren zoeken. Deze zijn bijvoorbeeld: 
het dak integraal aanpakken, de veiligheid tijdens het werken waarborgen, het leveren van het totale 
dakconcept Maar de rol van de techniek kan niet onderschat worden: niet alleen de organisatie van 
het bouwproces is belangrijk, maar ook de technische aspecten zijn essentieel. [5] Indien er sprake is 
van bijzondere daken dan gaat het hierbij in de meeste gevallen over de vorm van een dak of het 
gebruik van zonne-energie systemen. Als een dak een betere EPC of meer functies heeft, zoals 
ventilatie-elementen, veiligheidssystemen of duurzame energie-elementen, is er sprake van 
dakinnovatie. [6] Het geven van kwaliteitsgaranties en het zorgen voor het onderhoud tijdens de 
levensduur zijn een nieuwe ontwikkeling in de praktijk van de dakbouw. Tegenwoordig zijn de 
dakmaterialen zelfvoldoende duurzaam: de levensduurgarantie is ongeveer 30 jaar. [8,10] Het 
brandveilig bouwen van een dak moet vanuit het ontwerp en het detailleren ervan gewaarborgd 
worden. Ook zijn er materialen en gereedschappen ontwikkeld die de brandveiligheid tijdens het 
werken op het dak en tijdens het leggen van de dakbedek:lringen waarborgen. [7,14] Een ander 
voorbeeld van innovatieve producten en oplossingen is: het installeren van veiligheidssystemen op 
daken. [3,5,8] 

3.1.4 Toekomst voor de traditionele dak(bedekking)branche 

Er werden door de geïnterviewden ontwikkelingen in de dakbedeklringbranche en gewenste 
verbeterpunten genoemd, die invloed hebben op de toekomst van de daken. 

1. De toekomst voor het dak is het leveren van het dak als totaal-product en het nauw 
samenwerken met de industrie. Het is gewenst dat de dakdekker niet alleen het hele dak 
aanbiedt aan de klant maar ook de garantie geeft op het dak voor het onderhoud en beheer. 
[5,6,8] 

2. Het dak moet betere prestaties leveren. Behalve de EPC-eisen aan het dak zelf, moet het dak 
multifunctioneel worden: betere prestaties van het dak kunnen bereikt worden door: 

• het benutten van daglicht, 
• de toevoer van lucht, 
• het installeren van componenten, die 'schone' energie leveren, 
• het installeren van dakcomponenten, die veiligheid tijdens het werken op hoogte 

waarborgen. [ 6] 
3. Verder is het ontwikkelen van nieuwe producten essentieel. Ook het gebruik van de isolatie 

neemt toe. [6] 
4. Gezien de huidige ontwikkelingen in de communicatie en ICT worden de daken, als hoogste 

punt van het gebouw, gebruikt voor het toepassen van apparatuur voor kabelindustrie en 
draadloze communicatie. [8] 

5. In de toekomst worden de werkzaamheden van een onderneming in de dakbranche breder: 
een dakbouwer zal zich zowel met platte als met hellende daken bezighouden. Verder is een 
beter rendement voor de ondernemingen in de dakbedeklringbranche gewenst. [8] 

6. In de komende jaren zorgen bedrijven afkomstig uit Oost-Europese landen, voornamelijk uit 
Polen, voor grote concurrentie en vormen ze een bedreiging voor Nederlandse dakdekkers. 
Deze bedrijven werken voor een lagere prijs. [5] 
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7. Nieuwe mogelijkheden en optimale oplossingen voor het bouwdeel dak bieden de 
combinaties van specialisaties in het opereren op verschillende terreinen en het zoeken naar 
alternatieve varianten. [4] 

8. Om de windbelasting te berekenen zijn rekenprogramma's ontwikkeld, die via Internet te 
vinden zijn. Ook komt Internet als middel voor de verspreiding van informatie en kennis 
vaker voor. [3,7] 

3.1.5 Gewenste verbeterpunten en prioritelten 

De volgende verbeteringen en prioriteiten werden door geïnterviewden genoemd. 
1. De afstemming tussen de verschillende disciplines moet verbeterd worden [ 1 ,4,5,6]. 
2. Men moet zorgvuldig met het milieu omgaan: het ontwikkelen en het toepassen van 

materialen, die na hun levensduur hergebruikt of gerecycled kunnen worden [7]. 
3. De integratie tussen de verschillende partijen en de betrokkenheid van de dakbouwer in de 

ontwerpfase is een essentieel aspect voor de toekomst. De gewenste rol van een dakbouwer 
in het bouwproces is die van medeontwerper, medebouwer, medebeslisser waar het de 
kwaliteit betreft waar het dak aan moet voldoen. De samenwerkingsaspecten worden 
hieronder meer in detail behandeld. [ 4,8] 

4. Er wordt meer aandacht besteed aan het gebruik van moderne apparatuur voor het leggen 
van de pannen op de daken ter vermindering van de lichamelijke belasting van de dakdekker 
[3]. 

5. Er is een 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. In zijn algemeenheid vinden 
jonge mensen het beroep niet aantrekkelijk. Het is noodzakelijk niet alleen de instroom in de 
branche te bevorderen maar ook de uitstroom van de mensen te beperken en het werk steeds 
aantrekkelijk te maken voor het personeel. [3,5,7] 

6. De dakbouwer moet rekening houden met de ontwikkelingen op de markt, maar ook de 
mogelijkheden voor het eigen bedrijf kennen. V oor de innovaties en de verbeteringen binnen 
het bedrijf zijn middelen nodig. Daarom is werken volgens de nieuwe ontwikkelingen 
meestal alleen voor de grote bedrijven mogelijk. [8] 

7. Specialisatie in de bouw is belangrijk, maar de ondernemingen moeten ruimer denken in 
het zoeken naar de aanpak en de mogelijkheden, die betere oplossingen bieden. Er moet naar 
samenwerkingsvormen worden gezocht die toegevoegde waarde aan elkaar geven. [4] 

8. Het dak moet flexibel zijn: hiertoe behoort ook de flexibiliteit van de schoonheid en de vorm, 
het veranderen van de kleur, het zoeken naar overeenkomsten met oude gebouwen. [4] 

9. De ondernemingen moeten een balans vinden tussen ontwikkeling en productie en optimale 
allianties vormen. Dat levert meerwaarde voor de maatschappij en de samenleving [4]. 

10. Verder is koppeling gewenst tussen de ontwikkeling (product, proces, organisatie) en het 
creëren van kennisontwikkeling (praktijk, onderzoek, onderwijs) [4]. 

De volgende aspecten vinden de geïnterviewden in het TNO-onderzoek [20] belangrijk voor de 
toekomstige veranderingen in het dak. [20] 
1. Duurzaam bouwen & Duurzame energieopwekking 
2. Comfort 
3. Bouwsnelheid & Actueel: tekort aan bouwvakkers 
4. Demontabel bouwen 
5. Flexibiliteit & Mogelijkheden tot aanpassingen in de toekomst & Aansluiting op andere 
bouwdelen, zoals gevels, vloeren, installaties & Bouwkosten 
6. Verwarmen en koelen & Industrieel bouwproces & Arbeidsomstandigheden & Mechanisatie in de 
bouw 
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Bijlage 3.2 Kwaliteit van het dak 

Elke dakdekker moet op eigen hiërarchieniveau de kwaliteit van eigen werk en van het hele bouwstuk 
bewaken. De kwaliteit van het werk moet aan bepaalde criteria voldoen. Maar wat zijn de criteria 
voor een goede kwaliteit? Deze zijn drieledig: ten eerste bestaan er wettelijke normen en richtlijnen, 
ten tweede moeten de certificatiesystemen toegepast worden en ten derde zijn er de kwaliteitseisen en 
wensen van de klant. 

3.2.1 Kwaliteitscriteria van een dak 

Om de kwaliteit van het dak te waarborgen bestaan er normen en regelgeving, certificatie-procedures 
en controlerende mechanismen. De regelgeving (Bouwbesluit en BRL richtlijnen ) houdt de 
verplichte regels in voor de gebruikte materialen en het bouwproces. De certificatie van het product 
en het proces wordt door verschillende certificatiesystemen, bijvoorbeeld ISO, KlW A, KOMO 
gedaan. De kwaliteit wordt door de volgende mechanismen gecontroleerd: door de opdrachtgever en 
door de gemeente. [6] 

De criteria voor een goede kwaliteit van een dak zijn: [3,5,6,7,8,10,20] 
• sterke en stabiele structuur 
• waterdichtheid & luchtdichtheid 
• geluidsdichtheid 
• energie-prestaties 
• vrij van condensatie 
• weinig onderhoud en lage onderhoudskosten 
• afwatering (helling) 
• flexibiliteit 

Onder sterke en stabiele structuur van een dak wordt begrepen: het dak moet weerstand hebben 
tegen zowel vaste als tijdelijke belastingen. Deze belastingen zijn: het eigen gewicht, de 
windbelasting, de sneeuwbelasting, de belasting door het belopen door een mens. Om te voldoen aan 
de energie-prestatie-normen en het minimaliseren van de warmte verliezen moet een dak goede 
isolatie hebben. Dit kwaliteitscriterium heeft een nauw verband met de lucbtdicbtbeid van het dak 
(namelijk door voldoende afdichten van de constructie is er minder verlies van warmte) en het 
condensatieprobleem (condensatie kan namelijk in de dakconstructie- vooral in de koude daken
optreden als gevolg van het verhogen van de dikte van de isolatielaag). De oplossingen hiervoor zijn: 
het ventileren van de dakconstructie of het bouwen van warme daken. Vervolgens is het veranderen 
van de dakoppervlakte in een actief dak een belangrijk aspect van de energieprestaties van het dak. 
Het onderboud van het dak moet vanaf de ontwerpfase worden geregeld. Gezien het feit dat de 
werkzaamheden op de daken risico's meebrengen, is het gewenst te kiezen voor materialen en 
componenten die minimaal onderhoud vereisen. Voor het inspecteren en het onderhouden van de 
dakconstructie tijdens de levensduur moeten de benodigde voorzieningen voor het waarborgen van de 
veiligbeid vanaf de beginfase worden getroffen. [3,5,6,7,8,20] 

3.2.2 Kwaliteit van het (eind)product 

Naast het voldoen aan de wettelijke voorschriften vereist de kwaliteit van het eindproduct een bredere 
aanpak en diepere kennis van de dakdekkers. De behoeftes, eisen en wensen van de klant moeten in 
acht genomen worden. Dat vereist van de dakdekker niet alleen kennis, maar ook creativiteit. 
Hieronder zijn een aantal aspecten betreffende de kwaliteit van het eindproduct weergegeven: [19,50] 
• de opgeleverde werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen, de wensen van de klant I 

opdrachtgever en de bedrijfsvoorscbriften; 
• de dakdekker houdt zich op de hoogte van de geldende kwaliteitsnormen en wettelijke 

voorschriften; 
• de dakdekker beschikt over diepgaande productie kennis, gebruikt de juiste werkmethoden, 

materialen, gereedschappen en werkvolgorde; 
• het eindproduct wordt op vakkundige wijze gecontroleerd en voldoet aan de 

opdracbtspecificaties; 
• het dak I het gedeelte van het dak wordt op adequate en veilige wijze gedekt, zodat het dak wind

en regendicht is. 
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3.2.3 Kwaliteit van het proces 

Met betrekking tot het bouwproces zijn nonnen, richtlijnen en voorschriften samengesteld. 
Vervolgens geeft de leverancier eigen montage-instructies. Hieronder zijn een aantal aandachtspunten 
voor een goede kwaliteit van het traditionele dak gegeven: [19,50,i44] 
• het nauwkeurig werken m.b.t. de maatvoering; 
• het aanbrengen van de onderdelen van de onderconstructie van het dak; 
• zorgvuldig en volgens de kwaliteitseisen en werktekeningen; 
• het aanbrengen van de pannen en leien op het hellende dak of tegen de gevel volgens de 

kwaliteitsrichtlijnen en normen; 
• het verankeren van de pannen volgens de geldende normen; 
• het bevestigen van de dak- I gevelcomponenten en hetdak-/geveltoebehoren op de juiste plek 

volgens de geldende voorschriften en normen; 
• het plaatsen van dakramen, dakvensters en dakdoorvoeren volgens de richtlijnen van de 

montage-instructie; 
• het plaatsen van zonnecollectoren en PV -panelen volgens de geldende richtlijnen; 
• het onderhouden en repareren van het dak volgens de normen. 
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Bijlage 3.3 Competenties in de traditionele dak(bedekking)branche 

Er wordt binnen de dakbranche onderscheid gemaakt op basis van de soort werkzaamheden, de 
dakvorm en het materiaal waarmee het dak wordt gedekt. Met betrekking tot de dakvormen zijn 
platte, hellende en speciale vormen te onderscheiden. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt naar 
het soort materiaal waarmee wordt gewerkt. Er wordt niet alleen met traditionele dakbedekking, maar 
ook met aanvullend toebehoren en specifieke elementen gewerkt. Een dakdekker moet over 
beroepskennis en sleutelvaardigheden beschikken. Deze zijn hieronder weergeven. Ook de taken en 
de competenties van de dakbouwer zijn gepresenteerd. 

3.3.1 De traditionele dakbedekkingmaterialen en aanvullend werk 

Met betrekking tot hellende daken worden de volgende traditionele materialengroepen 
onderscheiden: 
• Betonnen pannen 
• Keramische (kleien) pannen 
• Leien 
• Golfplaten in vezelcement 
• Rietbekleding 

Met betrekking tot platte daken worden de volgende traditionele materialengroepen onderscheiden: 
• Kunstbekleding 
• Asfaltbekleding 
• Bitumineuze bekleding 

Metalen dakbedekkingen vormen een apart soort werkzaamheden in de dakdekkerbranche. Er wordt 
gewerkt o.a. met zink, koper, lood en aluminium. Er zijn een aantal 'specifieke vaktechnische 
handelingen' in de beroepscompetentieprofielen, die aanvullend zijn op de werkzaamheden van de 
dakdekkers. Deze taken zijn: het plaatsen van dakkapellen en dakramen, het maken van sparingen 
voor dakdoorvoeren, het plaatsen van zonnecollectoren en PV -panelen, het uitvoeren van zetwerk 
voor metalen onderdelen, het monteren van prefabgoten en het uitvoeren van 
aftimmerwerkzaamheden. [19] 

3.3.2 De functie en beroepsprofielen 

In de sector hellende daken zijn competentieprofielen samengesteld voor de hellende daken. De 
beroepsprofielen zijn verdeeld in: [19] 
• Ondernemer I bedrijfsleider 
• Werkvoorbereider I calculator dakdekken, 
• Uitvoerder dakdekken, 
• V oorman dakdekker pannen & V oorman dakdekker leien, 
• Allround dakdekker pannen & Allround dakdekker leien, 
• Dakdekker pannen & Dakdekker leien 

De hoofdactiviteit van de dakdekker hellende daken is: het dakdekken met pannen en I of leien. Naast 
de hoofdactiviteit verricht de dakdekker hellende daken de volgende nevenactiviteiten: bitumineuze 
dakbedekkingwerk:zaamheden, timmer- en loodgieterwerkzaamheden. [19] In de sector platte daken 
zijn behalve deze competentieprofielen ook de beroepsprofielen leerlingdakdekker en dakassistent te 
onderscheiden. Dakassistent is een nieuw profiel in de sector: hij assisteert bij alle werkzaamheden 
behalve bij het aanbrengen van waterdichte materialen. [7] 

3.3.3 Taken en activiteiten van de dakdekker 

Het takenpakket van een dakdekker bestaat uit voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken: 
• voorbereidende taken zijn: [50,i12] 

het plannen van de uitvoerende activiteiten; 
het inrichten van de bouwplaats; 
het installeren van het materieel voor het werken op hoogte; 
de voorbereiding van de installatiewerken. 
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• uitvoerende taken zijn de kern van de functie: 
onderdak leggen bij hellende daken; 
isolatie plaatsen; 
traditionele dakbedekking plaatsen; 
dakgoten en hemelwaterafvoeren maken en plaatsen; 
metalen dakbedekkingen maken; 
daken vervangen en vernieuwen; 

• ondersteunende taken hebben betrekking o.a. op de veiligheid en hygiëne, het opruimen van 
de bouwplaats en kwaliteitscontrole. 

In tabel B3.3.1 zijn de voor de dakdekker benodigde competenties beschreven. In tabel B3.3.2 zijn de 
kerntaken van de dakbouwer van de hellende daken gepresenteerd. 

3.3.4 De moeilijkheden tijdens het dekken van een dak 

Binnen de Belgische dakbranche vond een onderzoek plaats naar de aan te leren competenties om een 
dak te kunnen bouwen [il2]. Er is een aantal taken dat als moeilijk aan te leren, wordt beschouwd. 
Deze moeilijkheden komen overeen met de aspecten van het installeren van de actieve elementen op 
daken. Er mag verondersteld worden dat deze taken 'de risicofactor' vormen om voldoende kwaliteit 
te waarborgen tijdens het bouwen, afwerken en installeren van duurzame energie-elementen op het 
dak. 
De volgende aspecten worden in dit onderzoek als de meest moeilijke taken beschouwd: [il2] 

het leggen van het onderdak bij hellende daken; 
het plaatsen van de isolatie: hier is kennis van de werkwijzen voor het aanbrengen van 
isolatiemateriaal erg belangrijk; 
het plaatsen van traditionele dakbedekking: o.a. het nauwkeurig aanbrengen van ronde 
openingen, doorvoeringen en andere accessoires, het plaatsen van de panlatten, het correct 
kunnen uitvoeren van de overlappingen; 
het aanbrengen van de aansluitingsbewerkingen: het kunnen vervaardigen o.a. van 
schoorstenen, lichtkoepels, liftschachten, verluchtingselementen; 
het installeren van het materieel voor het werken op hoogte. 

3.3.5 Beroepskennis en vaardigheden van een dakbouwer 

Om een goede kwaliteit te waarborgen moet de dakdekker over algemene en specifieke 
beroepskennis beschikken. Ook moet hij de benodigde vaardigheden hebben. De benodigde kennis en 
vaardigheden zijn in figuur 3.3.3 gepresenteerd. [3,5, 7,8,19,50,il2,i44] 
De benodigde kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om voldoende kwaliteit van het dak te 
waarborgen. Daarom zijn kennis en vaardigheden van een dakbouwer en architect aan 
kwaliteitscriteria gekoppeld. Deze zijn in de tabellen B3.3.3, B3.3.4 en B3.3.5 gepresenteerd. 

3.3.6 Beroepshouding 

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de dakdekker niet alleen over voldoende kennis en 
vaardigheden beschikken, maar ook de juiste beroepshouding hebben. De belangrijkste kenmerken 
hiervan zijn: accuratesse, doorzettingsvermogen, veiligheid- en milieubewustzijn, 
beslissingsvermogen, irnagobewustzijn, leergierigheid, zin voor samenwerking, resultaatgerichtheid, 
organisatievermogen, zelfstandigheid. 
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Tabel 83.3. 1. De beroepcompetenties van de dakdekker hellende daken 

Beroepprofiel Beroepcompetenties 

Ondernemer/ neemt begroot het werk schrijft offertes geeft leiding aan acquireert ontwikkelt en ontwikkelt en voert werft en neemt ontwikkelt en bewaakt de ontwikkelt ontwikkelt en 
bedrijfsleider dakwerkzaam personeel en adviseert voert het voert het personeels- personeel aan voert financieel financiêle en voert voert arbo-

dakdekken heden op strategisch strategisch zorg uit beleid uit voortgang van het veiligheid- en 
management- inkoopbeleid projecten kwaliteits- milieubeleid uit 
beleid uit uit zorg uit 

Werkvoorbereid adviseert neemt de neemt de begroot het werk schrijft organiseert koopt bewaakt plant het bewaakt de bewaakt het werkt onderhoudt 
er I calculator klanten dakwerkzaamheden dakwerkzaamheden op offertes en materiaal en materialen, kwaliteit van personeel in voortgang budget samen een 
dakdekken op aan de hand van bestek brengt ze uit materieel machines en eigen met professionele 

en tekening gereed- werkzaam- collega's werkrelatie met 
schappen in heden de organisatie 

Uitvoerder adviseert neemt de neemt de organiseert plant het voert veiligheid-, geeft leiding bewaakt de bewaakt de werkt samen onderhoudt een 
dakdekken klanten dakwerkzaamheden dakwerkzaamheden op materiaal en personeel in arbo- en aan voortgang kwaliteit met collega's professionele 

op aan de hand van bestek materieel milieubeleid uit dakdekkers werkrelatie met 
en tekening de organisatie 

• Allround richt de bereidt materiaal en voert brengt brengt gevel- dekt dak en gevel onderhoudt en werkt het dak bewaakt kwaliteit werkt volgens geeft leiding aan bewaakt werktsamen 
dakdekker leien werkplek in werk voor sloopwerkzaamheden onderconstructies en met leipannen repareert het I de gevel af van eigen voorschriften een de met collega's 

uit aan daktoebehore dak I de gevel werkzaamheden met betrekking dakdekkerploeg kwaliteit 
nen tot veiligheid, 
componenten arbo- en milieu 
aan 

Allround richt de bereidt materiaal en voert brengt brengt gevel- dekt dak en gevel onderhoudt en werkt het dak bewaakt kwaliteit werkt volgens geeft leiding aan bewaakt werktsamen 
dakdekker werkplek in werk voor sloopwerkzaamheden onderconstructies en dak- metpannen repareert het I de gevel af van eigen voorschriften een de met collega's 
pannen uit aan toebehoren dak I de gevel werkzaamheden met betrekking dakdekkerploeg kwaliteit 

en tot veiligheid, 
componenten arbo- en milieu 
aan 

Dakdekker richt de bereidt materiaal en voert brengt brengt gevel- dekt dak en gevel onderhoudt en werkt het dak bewaakt kwaliteit werkt volgens werktsamen 
pannen 1 werkplek in werk voor sloopwerkzaamheden onderconstructies en met pannen of repareert het I de gevel af van eigen voorschriften met collega's 

uit aan daktoebehore leipannen dak I de gevel werkzaamheden met betrekking 
n en tot veiligheid, 
componenten arbo- en milieu 
aan 

Dakdekker (dezelfde als (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als 

pannen 2 dakdekker pannen 1) pannen 1) dakdekkerpannen dakdekker dakdekkerpannen dakdekker dakdekker dakdekkerpannen dakdekker dakdekker 
pannen 1) 1) pannen 1) 1) oannen 1J pannen 1) 1) oannen 1J oannen 1J 

Dakdekker (dezelfde als (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dekt het dak met (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als 

pannen3 dakdekker pannen 1) pannen 1) ~ ............ pannen dakdekker dakdekker dakdekker 
pannen 1) pannen 1) pannen 1) 

1Srl Dakdekker (dezelfde als (dezelfde F zelfde als (dezelfde als (dezelfde als (dezelfde als (de 

pannen4 dakdekker pannen 1) kdekkerpannen dakdekkerpannen dakdekker dakdekker da 
pannen 1) r) 3) pannen 2) pannen 1) pannen 1) 
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Tabel 83.3.2 De kerntaken van de dakdekker hellende daken 

Kerntaken I 

Beroepprofiel 

geeft leiding aan acquireert en ontwikkelt en voert ontwikkelt en voert 
Ondernemer I personeel adviseert ontwikkelt en voert ontwikkelt en voert het het het 
bedrijfsleider strategisch personeelsbeleid uit financieel beleid uit kwaliteitszorg-, arbo-

managementbeleid 
dakdekken uit en milieubeleid uit 

calculeert projecten bewaakt de 
Werkvoorbereider I adviseert klanten neemt en voert de voortgang 

dakwerkzaamheden 
calculator dakdekken op schrijft offertes werkvoorbereiding uit en het budget 

Uitvoerder 
dakdekken adviseert klanten neemt geeft leiding aan voert werkvoorbereiding 

dakwerkzaamheden 
op dakdekkers en bouwplaatsorganisatie 

uit 

verricht 
Allround dakdekker bereidt materiaal voert sloopwerkzaam- voorbereidings- dekt dak en gevel repareert en werkt het dak en 

leien en werk voor heden uit werkzaamheden aan met leien en leipannen onderhoudt de gevel af 

onderdak en gevel het dak en de gevel 

verricht 
Allround dakdekker bereidt materiaal voert sloopwerkzaam- voorbereidings- dekt dak en gevel repareert en werkt het dak en 
pannen en werk voor heden uit werkzaamheden aan met pannen en leipannen onderhoudt de gevel af 

onderdak en gevel het dak en de gevel 

Dakdekker pannen 1 (dezelfde als allround (dezelfde als allround (dezelfde als allround (dezelfde als allround (dezelfde als allround (dezelfde als allround 

(dezelfde als dakdekker dakdekker pannen) dakdekker pannen) dakdekker pannen) dakdekker pannen) dakdekker pannen) dakdekker pannen) 

pannen) 

Dakdekker pannen 2 (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker (dezelfde als allround dekt dak en gevel repareert en werkt het dak af 
pannen 1) pannen 1) dakdekker pannen) met pannen onderhoudt 

het dak 

(dezelfde als 
Dakdekker pannen 3 (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker dekt dak met pannen I dakdekker (dezelfde als dakdekker 

pannen 1) pannen 1) pannen 2) metalen pannen 2) pannen 2) 

dakpanelementen 

{dezelfde als 
Dakdekker pannen 4 (dezelfde als dakdekker (dezelfde als dakdekker {dezelfde als dakdekker dekt het dak met pannen dakdekker 

pannen 1) pannen 1) pannen2) pannen 2) 

30 



Algemene beroepskennis 

- kennis hebben van het lezen van plannen, 
constructieschetsen en werktekeningen, 
detailtekeningen, kennis hebben van 
technische termen en symbolen; 
- kennis hebben van meetinstrumenten en -
technieken; 
- kennis hebben van de bouwplaatsorganisatie; 
- kennis hebben van plaatsingstechnieken, 
bevestigingstechn ieken. timmertechnieken, 
montagetechnieken, afwerkingstechnieken van 
pannen en leien; 
- kennis hebben van dakvormen en 
dakopbouw; 
- kennis hebben van gereedschappen en 
hulpmiddelen {o.a. de werking, de 
toepassingsmogelijkheden en de 
veiligheidsvoorschriften van gereedschappen 
en toebehoren); 
-kennis hebben van materialen {o.a. van de 
aard, samenstelling, herkomst, eigenschappen 
en gebreken van niet-metalen en metalen 
dakbedekkingen); 
- kennis hebben van bedrijf- en 
productspecifieke kwaliteitsnormen; 
- kennis hebben van veiligheidsnormen en -
middelen {hygiêne, ergonomie, signalisatie, 
arbeidsmiddelen, brandblussers, collectieve en 
persoonlijke beschermingsmiddelen ). 

Dakbouwer (traditionele dak(bedekking)branche) 

Specifieke kennis 

- kennis van de materialen die voor het 
onderdak worden gebruikt; 
- kennis van de normen en technische 
instructies; 
- kennis van de verschillende werkwijzen 
voor het aanbrengen van isolatie; 
- kennis van systemen voor waterafvoer op 
en van het dak; 
- kennis van de opbouw en de uitvoering van 
de specifieke technieken bij de verschillende 
soorten detailafwerking; 
- het correct kunnen maken van de 
aansluitingen onder bijzondere 
omstandigheden; 
- kennis van de opbouw en de uitvoering van 
de specifieke technieken bij de verschillende 
soorten afwerkingen; 
- kennis van de technieken voor het 
aanbrengen van een dakbeschot; 
- kennis van de technieken voor het plaatsen 
van latwerk, afwerken van de rand, 
dakgootaansluiting. 

Vaardigheden 

- kennis van de materialen en de 
gereedschappen; 
- het beschikken over kennis van de opbouw 
en bouwkundige constructie van het dak; 
- de montagevolgorde en juiste montage wijzen 
van de onderdaken en dakbedekkingen 
kennen; 
- het kunnen bouwen van een dak volgens 
normen, regelgeving (Bouwbesluit), 
standaarden; 
- het kunnen gebruiken van geprefabriceerde 
elementen; 
- het kunnen bouwen van waterdichte en 
luchtdichte constructies; 
- het op een zodanig juiste manier kunnen 
bouwen dat condensatie wordt voorkomen; 
-de daken van ventilatie kunnen voorzien; 
- afwatering en drainage-elementen kunnen 
bouwen; 
- het kunnen maken van goede ongebroken 
isolatie om thermische bruggen te voorkomen; 
- het kunnen leggen van een dampremmende 
laag op de juiste wijze; 
-het gebruiken van materialen volgens juiste 
maten en kwaliteitsklassen; 
-een goede kwaliteit van de constructie 
kunnen waarborgen bij het werken met 
afwijkende afmetingen of tijdens het gebruiken 
van de elementen of materialen op niet 
gewone of traditionele wijze. 

Veiligheid 

- kennis hebben van de individuele en 
collectieve voorzieningen en de voorschriften 
daarvoor; 
- het kunnen herkennen van potentieel 
gevaarlijke situaties en kennis hebben van 
de veiligheidsvoorschriften daarvoor (o.a. 
veilig omgaan met snij- en slagwerktuigen, 
handgereedschappen, elektrische 
machines); 
- kennis hebben van en het kunnen 
toepassen van de wetgeving op de 
brandveiligheid; 
- het kennen van de agressiviteit en de 
gevolgen van het gebruik ervan van 
bepaalde stoffen; 
- kennis hebben van de voorschriften m.b.t. 
persoonlijke hygiêne; 
- zorgen voor de netheid van de werkplaats. 

Figuur 3.3. 1 Algemene beroepskennis, specifieke kennis, kennis m.b.t. veiligheid en vaardigheden van de dakbouwer van de traditionele dak(bedekking)branche 
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Tabel 83.3.3 Kennis van de architect m.b.t. actieve daken gekoppeld aan de kwaliteitscriteria 
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Tabel 83.3.5 Vaardigheden van de dakbouwer m.b.t. actieve daken gekoppeld aan de kwaliteitscriteria 
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1.1 plaatsings-en bevestigingstechnieken kunnen toepassen 

1.2 de dakbedekking stormvast kunnen bevestigen 

2.1 doorvoeren met correcte afmetingen kunnen aanbrengen 

2.2 het toebehoren juist kunnen aanbrengen 

2.3 afwerki ieken kunnen bruiken 

3.1 koude bruggen kunnen vermijden 

3.2 isolatie juist kunnen aanbrengen 

4.1 koude bruggen kunnen vermijden 

4.2 isolatie juist kunnen aanbrengen 

5.1 het dak toegankelijk kunnen maken voor onderhoud 

5.2 looppaden kunnen aanbrengen 

6.1 dakrand en goten kunnen aanbrengen 

6.2 de juiste helling kunnen maken (plat dak) 

6.3 dakbeschot kunnen aanbren 

punt 1.1, 2.2, 2.5 

8.1 veiligheidsvoorzieningen kunnen aanbrengen 

8.2 persoonlijke beschermingmiddelen kunnen gebruiken 

8.3 collectieve veiligheidsvoorzieningen kunnen gebruiken 

8.7 brandblussers en andere middelen kunnen uiken 

punt 1.1, 2.2, 2.5, 3.2, 5.1, 6.1, 8.1 

2.4 een waterdampremmende laag kunnen 
aanbrengen 
2.5 de aansluitingen op de juiste manier kunnen 
maken 

2.6 latwerk kunnen aannr<:>nru>n 

8.4 het vermijden van het gebruik van brandbare 
materialen 

8.5 gevaarlijke situaties kunnen herkenen 

8.6 materieel veilig kunnen gebruiken 
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Bijlage 3.4 De bouw van een actief dak 

3.4.1 Betrekkende partijen 

Behalve fabrikant en installateur hebben de volgende partijen een belangrijke rol tijdens het 
ontwerpen van de zonne-energie-systemen op daken [9]: 

• Adviseur wordt meestal betrokken bij grote projecten, zoals flatgebouwen, ziekenhuizen. 
Hij doet een haalbaarheidsonderzoek. 

• Leverancier maakt zelf het ontwerp voor een standaardsysteem. De leverancier kan het 
systeem maken, het frame aanbrengen en het systeem installeren. 

• Indien er sprake is van een bijzonder project dan moet een gespecialiseerd bedrijf 
ingeschakeld worden. Vaak is advies van een constructeur noodzakelijk voor het 
berekenen van de constructie. 

• Ook kunnen de zonne-energie-systemen door een gespecialiseerd 
klimaatinstallatiestechnisch bedrijf worden geïnstalleerd. 

3.4.2 Aandachtspunten voor de actieve daken 

De actieve en multifunctionele daken vereisen aparte aandacht en een ander aanpak voor het 
bouwen en het onderhouden van deze daken. De volgende probleemaspecten zijn voor deze daken 
essentieel : (3,7,8,10] 

• het onderdak is niet geschikt voor het installeren van het toebehoren; 
• het dakbedekkingmateriaal is niet afgestemd op het gebruikte toebehoren; 
• de bevestigingen van de constructies van het toebehoren zijn niet voldoende sterk; 
• er zijn geen mogelijkheden voor het onderhoud: de looppaden ontbreken, het 

geïnstalleerde op het dak elementen zijn niet toegankelijk; 
• de doorvoeren van kabels hebben onvoldoende ruimte of kwaliteit; 
• het uitvoeren van de werkzaamheden en het maken van de dakbedekkingen voldoet niet 

aan de brandveiligheidseisen; 
• de aansluitingen en de verbindingsplaatsen zijn niet voldoende waterdicht. 
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Bijlage 3.5 Intelligent skin 

Het woord 'intelligent' werd het eerst voor het beschrijven van een gebouw gebruikt in het begin 
van 1980. Het "intelligente gebouw" houdt het gebruik van slimme materialen, constructies en 
technologieën in. In de praktijk betekent "intelligent" vaak geavanceerde management systemen, 
een flexibele planning van het gebouw en complexe computer controle systemen. De behoefte aan 
intelligente gebouwen ontstaat door de stijging van de behoefte aan comfort van de mensen in 
combinatie met de ontwikkelingen in de complexiteit van de vormen, constructies en technologie. 
Figuur 3.5.1 presenteert de componenten die het gebouw intelligent maken. 

Structure 

Ligging 
r- r-

Gevels 

I 
& daken 

Betekenis Intelligent Materialen 
& doel Gebouw & stoffen 

I Imago Services 
I-

...._ 

Ruimte 
indeling 

Figuur 3.5. 1 Intelligent Building: combinatie van componenten, {23} 

De "Intelligent skin" vormt een onderdeel van een intelligent gebouw en heeft betrekking op het 
omhullen van het binnenmilieu. Het ontwerpen en het construeren van de intelligente façade heeft 
invloed op het binnenmilieu m.b.t. licht, akoestiek, warmte, ventilatie en airconditioning. De 
investeringen in de façade bedragen 15-40% van het totale budget, maar intelligent skin bespaart 
circa 40% op de klimaatinstallaties en het energiegebruik. [ 1, 11] 

De volgende aspecten m.b.t. de façade (het dak wordt als de vijfde façade beschouwd) reduceren 
het gebruik van energie en verbeteren het comfort: 

• het benutten van het daglicht (lichtreflectoren) 
• het maximaliseren van het daklicht (atria,full-height glazing) 
• isolatie & het beschermen tegen zonradiatie & het reduceren van de warmte 
• ventilatie & het benutten van drukverschillen (rookgasafvoersystemen) 
• het benutten van de zonnewarmte (collectoren) 
• het verminderen van het geluidsniveau 
• het omzetten van zonoe-energie in elektriciteit (fotovoltaic) 
• het benutten van drukverschillen (rookgasafvoersystemen) 

Voor een goed ontwerp van een gebouw zijn de vier volgende aspecten essentieel [49]: 
• Wat is de functie van de façade? (praktische doel) 
• Welke elementen zijn aanwezig en hoe zijn ze gemonteerd? (constructie) 
• Hoe ziet de skin eruit? (vorm) 
• Hoe groot is het energieverbruik van het gebouw of de façade tijdens montage, gebruik en 

onderhoud? (kosten en ecologie) 
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Bijlage 3.6 Multifunctionele daken 

3.6. 1 Wat maakt het dak actief? 

Dakconstructies en gebruikte materialen kunnen op erg grote schaal verschillen. Er komen op de 
markt steeds meer innovatieve materialen, specifieke onderdelen en nieuwe elementen, zoals 
bijvoorbeeld fotovoltaïsche en daglichtsystemen. Een moderne aanpak voor een comfortabel 
binnenklimaat, klimaatbeheersing en energiebesparing voor een gebouw is het gebruik van de 
zogenaamde actieve gevels en daken. Dit zijn gevels en daken die actief kunnen reageren op 
veranderingen in binnen- en buitenklimaat. De actieve daken dragen beduidend bij tot de kwaliteit 
van de leefruimte onder het dak. De verschillende dakinstallaties voor actieve platte en hellende 
daken worden gepresenteerd in figuur 3.6.1. 

Snow and lee load 

Figuur 3.6. 1 Verschillende actieve dakinstallaties voor platte en hellende daken, [60] 

Indien er sprake is van bijzondere daken dan gaat het hierbij in de meeste gevallen over de vorm 
van een dak als architectonische waarde of het geven van meerdere functies aan het dak, zoals 
ventilatie-elementen, veiligheidssystemen, dakkapellen, rookgasafvoeren of duurzame energie
elementen. 

3.6.2 Fotovoltai"sche systemen 

Algemene informatie 
Fotovoltaïsche panelen zetten zonlicht om in elektriciteit. De prestaties van het fotovoltaïsche 
systeem worden in Wp of kWp gemeten. Voor een gemiddelde woning kan de behoefte aan 
energie die 3500 kWh/a is, voor ongeveer de helft door een gemiddelde PV -installatie gedekt 
worden. Er is ongeveer 6-12m2 oppervlakte nodig om lkWp te produceren. Dit is afhankelijk van 
het soort celltype. De andere factoren die invloed op de prestaties van de systemen hebben, zijn: 
de helling, de oriëntatie en het vermijden van schaduw. [48,i48] Volgens Buro Wilders bedraagt 
de gemiddelde jaaropbrengst voor een 125 Wp paneel bij optimale zonligging en geen schaduw 
circa 100 kWh [i4]. 1000 Wp van netgekoppelde systemen levert ongeveer 750-800 kWh/jaar en 
1000 Wp van autonome systemen levert ongeveer 300-900 kWh/jaar [i48). 

Volgens de gegevens van EurObser'ER IEAPVPS is Duitsland de Europese leider van de PV 
systemeninstallaties. Tot 2004 kwam Nederland op de tweede plaats (geïnstalleerd in Nederland 
46.000 MWp tegen in Duitsland- 400. 000 MWp). In 2005 zijn de Europese leiders in de 
installatie van de PV -systemen Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. Nederland komt op de zesde 
plaats. [i2) 

37 



Materialen 
In tabel B3.6.1 zijn gebruikte materialen voor fotovoltaïsche systemen met hun respectievelijke 
percentage van output weergegeven. [ 49] 

Tabel 83.6.1 Gebruikte materialen voor PV met percentage van output, [49] 
Uitvoering crystalijn dunne film 

Materiaal Monokristallljn Multikristall ijn Amorf Cadmium Koper-
silicium (c-Si) silicium (mc-SiO silicium (a- telluride indium-

Si) (CdTe) diselenide 
(CIS) 

Typisch '113-16% 8-12% 6-8% 7-9% 9-11% 
rendement I' 

De zonnecellen hebben standaard een blauwe (multikristallijn), zwarte (monokristallijn) of zwart
bruine (amorf) kleur. De zonnepanelen zijn ook uitvoerbaar in andere kleuren, maar de opbrengst 
van deze cellen is W-30% lager. Deze zijn in figuur 3.6.2 weergegeven. 

Lichtdoorlatende elementen hebben als voordeel de combinatie van daglichttoetreding met het 
opwekken van warmte of elektriciteit. 

Gebruiksmogelijkheden 
Er zijn drie gebruiksmogelijkheden voor fotovoltaïsche systemen: [il,i4] 

• directe toepassing, 
• autonoom systeem met accu, 
• netgekoppelde systemen. 

Het autonome systeem bestaat uit: zonnestroompanelen, accu's en een regelunit In de autonome 
systemen wordt de energie in de accu opgeslagen. Voor de juiste keuze van het autonome systeem 
moet bepaald worden: gebruiker van energie, gebruiksduur per dag, gebruiksfrequentie gedurende 
het jaar, de capaciteit van de accu. In de netgekoppelde systemen leveren zonnepanelen de energie 
aan het lichtnet. Zonnepanelen produceren gelijkstroom die door een omvormer (inverter) wordt 
omgezet in 230V wisselstroom. In figuur 3.6.3 zijn directe, autonome en netgekoppelde systemen 
weergegeven. [il,i3,i4] 

Montage mogelijkheden 
Zonne-energie systemen kunnen zowel op de platte als op de hellende dakoppervlakten op de 
volgende wijze op het dak geïnstalleerd worden: boven op het dak, geïntegreerd in het 
dakmateriaal en geïntegreerd in een dakcomponent 
Schüco [i8,i9] geeft een meer uitgebreide classificatie van de montagewijzen (platdak-, opdak-, 
afdak-, indak-, synergiedak-montage). Deze zijn in figuur 3.6.4 weergegeven. 
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lildak 

Figuur 3.6.4 Classificatie van de montagewijzen van de zonne-energie elementen volgens 
Schuco, [i8] 

3.6.3 Zonne-thermische systemen 

Zonnecollectoren zetten het opvallende zonlicht om in warmte en vervolgens geven deze de 
warmte af aan een watertransportvloeistof Een zonnecollector benut voor 40% het directe 
zonlicht en voor 60% het diffuse licht. [i8] Een zonnecollector vormt een onderdeel van een 
zonneboilersysteem. Dit systeem bestaat uit een collector, een voorraadvat, na verwarming en een 
warmteafgiftesysteem. Meestal worden de zonneboilers toegepast voor het voorverwarmen van 
het tapwater. Het werkingprincipe is in figuur 3.6.5 weergegeven. Voor een huishouden van 2-4 
personen met normaal douchegebruik bedraagt de collectoroppervlakte 2,5-3m2. 

0 voorra!ldv!lt met ta~ter VOOIVerwermd 
via wanntcv.i ssolaar <!Oor zonnewarmte 

\Y3rm I<IPW81er (90' ) 

naverwarming door 
ev.ketel 

na11r 
opSlagvat 

Figuur 3.6.5 Werkprincipe van de zonnecollector (bron SBR), [i14] 

3.6.4 Zonne-energie markt 

Er zijn producenten van zonne-energie-elementen. De producten die ze vervaardigen zijn niet 
meteen toepasbaar op de daken: er moeten bevestigings-en aansluitingselementen ontworpen en 
aangebracht worden en de meest optimale toepassingsmogelijkheden voor het installeren van deze 
elementen op het dak moeten onderzocht worden. Deze zogenaamd interface wordt door 
systeemhuizen gedaan. [5] De grotere producenten hebben zowel in de gevelbranche als in de 
dakbranche engineeringafdelingen en ontwikkelen zonoe-energie-systemen voor het installeren op 
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de gevel of op het dak. De producenten van zonoe-energie systemen brengen hun producten op de 
markt via leveranciers in verschillende landen. [5,9] 

Het vormogen van een collector wordt uitgedrukt in W rh • Maximale opbrengt van 1.4 m2 bedraagt 

1000 w th. [52] 

3.6.5 Daglicht 

Algemene informatie 
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 kwaliteit van het daglicht is een optelsom van vele factoren. De belangrijkste eigenschappen 
zijn de hoeveelheid, het contrast, de kleur, gelijkmatigheid, regelbaarheiden het uitzicht. [35] De 
daglichtaspecten hebben betrekking op verschillende types van licht: functioneel, comfortabel, 
energiezuinig en sfeervollicht [52] . De hoeveelheid licht, die in het gebouw binnenkomt, is 
afhankelijk van het daglichtaanbod in het algemeen, de oriëntatie, de belemmering door 
omliggende gebouwen en de beplanting, het seizoen, de transparantie en het glaspercentage van 
de gebruikte constructies en de keuze van reflecterende elementen. Daglicht moet in samenhang 
met warmtestromen en de gewenste kwaliteit van de verlichting worden beschouwd. [35] 

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, 
deflection principes en strategieën het daglicht beter te benutten. Het gebruiken van 
daglichtsystemen, zonwering en shading systemen verbetert visueel en thermische comfort. De 
lichtsystemen moeten aansluiten op de effectieve daglichtsystemen. De benodigde hoeveelheid 
daglicht binnen de ruimte is afhankelijk van de functie van het gebouw. In Nederland worden de 
wettelijke eisen voor daglichttoetreding door Bouwbesluit en Arbowet bepaald. De oriëntatie en 
de lichtsoort zijn voor het ontwerpen van een comfortabele daglichtomgeving bepalend. Verder is 
de gebouwvorm belangrijk voor de optimale benutting van het daglicht. De omliggende 
gebouwen en beplanting kunnen de toetreding van het daglicht belemmeren. 

Inspiratie van daglicht 
Een van de voorbeelden van een gebouw met bijzondere vormen en constructieve elementen is het 
National Museum of Art in Osaka (Japan). Het museum is door "Cesar Pelli & Associates" 
ontworpen. Dit is in figuur 3.6.6 weergegeven. 

Figuur 3.6.6 National Museum of Art in Osaka, [iS} 

Een ander voorbeeld (zie figuur 3.6. 7) is het Queen Elizabeth 11, Great Court in London, England. 
Dit bijzondere gebouw is door "Poster & Partners" ontworpen. [i6] 
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Figuur 3.6. 7 Queen Elizabeth 11 Great Court, London, [i6] 

Bovengenoemde voorbeelden laten zien dat voor het tot stand brengen van een glazen 
dakconstructie het ontwerpen en berekenen van de belastingen van de stalen ondersteunende 
constructie van groot belang is. Verder vereist de toetreding van het daglicht nauwkeurige 
berekeningen, om o.a. het lichtcomfort te waarborgen en de warmtelasten te beperken. 

3.6.6 Windenergie 

Windenergie is een duurzame, schone vorm van energie. Bij het verbranden van fossiele stoffen, 
die tegenwoordig worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, komt koolstofdioxide vrij. 
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 
stoffen. De voorraden van de fossiele stoffen op aarde worden steeds minder en de 
afhankelijkheid van de fossiele stoffen is ongewenst. Figuur 3.6.8 presenteert de samenstelling en 
het werkprincipe van de winturbine. 

Figuur 3.6.8 De samenstelling en het werkprincipe van de windturbine, {21] 

In een bebouwde omgeving zijn kleine windturbines geschikt om op de daken te plaatsen. Maar 
vanwege de hoge investeringskosten is het installeren van windturbines op de daken op dit 
moment voor particulieren niet rendabel. Hieronder (figuur 3.6.9) zijn enkele voorbeelden 
weergegeven van het installeren van windturbines op daken. 

Figuur 3.6.9 WindWall op Deltion College te Zwolle, Turby op flat in Tilburg, WindWall op 
kantoorgebouw van Facilicom, Schiedam, {il] 

Het systeem WindWall, geplaatst op het Deltion College in Zwolle, bestaat uit vier 
aaneengeschakelde modules met een opgesteld vermogen van 3 kW. Er werd op het dak van een 
flatgebouw in THburg een Turby-systeem op een mast van 5 meter hoogte geplaatst. De verwachte 
opbrengst is ongeveer 5.000 kWh/jaar. 
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3.6.7 Natuurlijke en mechanische ventilatie 

Algemene informatie m.b.t. natuurlijke ventilatie 
Het gebruik van het dak voor het toepassen van natuurlijke ventilatie heeft een grote inbreng op 
het comfort van het binnenmilieu en energiegebruik van het gebouw in het geheel. Zoals al 
gezegd, zijn geavanceerde oplossingen een combinatie met daglichttoetreding via dak. De 
natuurlijke ventilatie is de meest eenvoudige vorm van ventilatie, waarin de natuurlijke wetten 
worden gebruikt. (De stijgende warmte wordt via boven geplaatste openingen afgevoerd.) Het 
werkprincipe van de natuurlijke ventilatie is in de figuur 3.6.10 weergeven. [i 17] Het toepassen 
van natuurlijke ventilatie geeft veel voordelen. Deze zijn [i17]: 

• het verminderen van het energiegebruik; 
• het ventilatieproces is zelfregelend; 
• geen geluidlast en weinig storingen; 
• het systeem heeft weinig onderhoud nodig; 
• de mogelijkheden van combinatie met RW A-systemen en daglichttoetreding. 

Een voorbeeld (Big Eye Stadium in Ja pan) van de natuurlijke ventilatie zijn in de figuur 3.6.11 
weergeven. 

Figuur 3.6.11 Big Eye Stadium, Oita City, Japan, Kisho Kurokawa, [i10] 

De meer optimale oplossingen zijn een combinatie van de natuurlijke ventilatie met 
brandventilatie en met besturing door het gebouwbeheerssysteem. Deze systemen kunnen 
reageren op de klimaatbehoefte van de ruimte. [i 18] 
Een voorbeeld van het toepassen van natuurlijke ventilatie via het dak is het Corio Center in 
Heerlen (zie figuur 3.6.12). De 'intelligente' eigenschappen van dit gebouw zijn: het toepassen 
van natuurlijke ventilatie via het dak, de daglichttoetreding via transparante panelen op het dak, de 
automatische brandventilatie. Alle systemen zijn esthetisch geïntegreerd en voorzien van een 
beheerssysteem, dat o.a. flexibiliteit aan de gebruiker geeft. Het is essentieel om de juiste 
profilering van het raamwerk te construeren en het glas exact af te stemmem op het atrium en de 
passages. [i19] 

Figuur 3. 6. 12 Corio Center, Heerlen, [i19] 

Kennis, die nodig is voor het toepassen van natuurlijke ventilatie 
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Voor het toepassen van de natuurlijke ventilatie is de volgende kennis vanuit ontwerpende en 
uitvoerende partijen noodzakelijk: 

1. kennis van het werkingprincipe van natuurlijke ventilatie; 
2. kennis van de voordelen en nadelen van het gebruik van natuurlijke ventilatie (o.a. 

energiebesparing, zelfregeling, combinatie met daglichtsystemen en RW A, contact met 
buiten, weinig onderhoud, mogelijkheden voor nachtkoeling); 

3. kennis van de mogelijkheden van de combinatie van daglichtsystemen met natuurlijke 
ventilatie; 

4. kennis van de mogelijkheden van de gebouwbeheerssystemen; 
5. kennis van de mogelijkheden van combinatie van natuurlijke ventilatie met mechanische 

ventilatie en brandventilatie; 
6. kennis van rookwarmteafvoersystemen; 
7. kennis van de normering voor rook- en warmteafvoersystemen en brandveiligheid (NEN 

6093 en NEN 2035); 
8. kennis van de componenten en toepassingsmogelijkheden voor RW A-systemen; 

Mechanische ventilatie en RWA-systemen 
Verder zijn de rookwarmteafvoersystemen een erg essentieel aspect voor het ontwerp en de 
uitvoering. Deze systemen hebben als doel de rook en warmte af te voeren in het geval van brand 
en voldoende veiligheid voor ontvluchten te garanderen. Het principe van de RW A-systemen is in 
de figuur 3.6.13 weergegeven. 

Figuur 3.6. 13 Brandventilatie zorgt voor een rookvrije zone, [i11,i23} 

Er zijn veel systemen voor natuurlijke ventilatie en RW A-systemen door producenten ontwikkeld. 
Voorbeelden hiervan zijn hieronder weergegeven. De natuurlijke luchtafvoer is ook belangrijk 
voor de brand ventilatie. De combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie is het 
strategische ontwerp en de realisatie van de ventilatieconcepten. [i 18] 

Voorbeelden van de natuurlijke en mechanische ventilatie 
Hieronder zijn een aantal voorbeelden van mechanische ventilatie en RW A-systemen, die op 
daken zijn toegepast, weergegeven (ûe figuren 3.6.14, 3.6.15, 3.6.16). V oor het berekenen van 
natuurlijke en mechanische ventilatie zijn simulatieprogramma's ontwikkeld. [i22] 

Figuur 3.6. 14 Lamellenventilatoren met zijkleppen & labyrintventilator voor continue ventilatie, 
[i20} 
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Figuur 3.6.15 Brandventilatieramen & dubbelkleps-ventilatie-eenheid, {i21] 

Figuur 3.6. 16 Gebogen lamellenventilator & lamellenventilatoren, {i22] 

Behalve luchtafvoersystemen zijn ook luchttoevoersystemen op de daken geïnstalleerd 
(zie figuur 3.8.17). 
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Bijlage 3. 7 Multifunctionele oplossingen 
In de figuren 3.7.1, 3.7.2 en 3.7.3 zijn drie voorbeelden van multifunctionele oplossingen 
weergegeven. Dit zijn systemen die behalve elektriciteit ook daglichttoetreding leveren. 

Figuur 3. 7. 1 /PS Meckenheim, Duits/ad (skylights constructie met geïsoleerde in glas PV), [i8] 

Figuur 3.7.3 Brandweerkazerne Houten (PROSOL modules, semi-transparante PV-modules) 

Figuren 3.7.4 en 3.7.5 geven voorbeelden van een combinatie van daglichtsystemen op het dak 
met natuurlijke ventilatie en rookwarmte afvoersystemen. Naast de passages met glazen daken is 
er natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie toegepast. De voorzieningen voor de 
glazenwassers vormen ook een toegevoegde waarde aan de constructie. [i 13] 

Figuur 3. 7.4 Daglichttoetreding via dak met ventilatievoorzieningen, (De Ruiter Seeds, 
Bergschenkenhoek), [i13] 
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Figuur 3. 7.5 Daglichttoetreding via dak met ventilatievoorzieningen, (Winkelcentrum de Weierf te 
Emmen), [i13] 
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Bijlage 3.8 Vragenlijst voor een interview 
Zoals er in hoofdstuk 2&3 beschreven is, zijn er deskundigen van de dak(bedekking)branche en 
onderzoekinstellingen en architecten geïnterviewd. De vragenlijsten voor de interviews waren 
voor elke geïnterviewde persoon aangepast, maar de globale richtlijnen bleven dezelfde. De 
algemene vragenlijst is hieronder weergegeven. 

Vragenlijst 

Organisatie van de dakbranche 
1. Hoe is de dakbranche georganiseerd? 

Competenties en kennis 
2. Welke beroepsprofielen kunt u onderscheiden in de dakbranche m.b.t. het bouwen en 

dekken van platte I hellende daken? 

3. Kunt u de competenties noemen die de kerncompetenties van een dakdekker platte daken 
vormen? 

4. Wat is de belangrijkste kennis die een dakdekker van platte daken moet hebben? 

5. Aan welke competenties en kennis is er gebrek in de dakbranche? 

6. Over welke kennis moet de architect beschikken: 
• t.a.v. het ontwerpen van een dak? 
• t.a.v. van de uitvoerende kant of de eigenschappen van het product? 
• t.a.v. het installeren van duurzame energie-elementen? 

7. Zijn er voldoende vakmensen )n de dakbranche? 
• Indien nee, wat zijn de redenen? 

Innovatie 
1. Kunt u de duurzame producten I elementen noemen die door bij uw vereniging 

aangesloten dakbedekkingbedrijven worden gebruikt of door hen worden 
geproduceerd? 

2. Kunt u de innovatieve producten noemen die door bij uw vereniging aangesloten 
dakbedekkingbedrijven worden gebruikt of door hen worden geproduceerd? 

3. In welke mate worden door bij uw vereniging aangesloten dakbedekkingbedrijven 
elementen zoals dakventilatie-concepten, fotovoltaïsche systemen, daglichtsystemen, 
zonnecollectoren op platte daken toegepast? 

4. Door wie wordt de keuze I beslissing over het toepassen van deze elementen bepaald 
/genomen? 

5. In hoeverre is de klant geïnteresseerd om deze elementen toe te passen? 

6. Welke aspecten zijn specifiek voor de elementen, zoals fotovoltaïsche systemen, 
zonnecollectoren, daglichtconcepten, veiligheidsvoorzieningen? 

7. Welke kennis en competenties vanuit de ontwerpende kant gezien, zijn volgens u 
noodzakelijk voor het installeren van deze elementen? 

8. Welke kennis en competenties vanuit uitvoerende kant gezien, zijn volgens u 
noodzakelijk voor het installeren van deze elementen? 
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9. Welke kennis met betrekking tot deze elementen ontbreekt volgens u in het ontwerp? 

10. Welke kennis met betrekking tot deze elementen ontbreekt volgens u in de uitvoering? 

I I. Welke problemen komen naar voren tijdens het installeren van deze elementen op de 
daken? (met betrekking tot ontwerpende en uitvoerende kant) 

12. Welke oplossingen zijn volgens u mogelijk met betrekking tot het ontwerpen van deze 
elementen op de daken? 

13. Welke oplossingen zijn volgens u mogelijk met betrekking tot het realiseren ervan? 

14. Zijn er ondernemingen binnen uw vereniging die naar innovatieve of alternatieve 
werkwijzen of producten zoeken? Kunt u voorbeelden van deze werkwijzen en 
ondernemingen noemen? 

Kwaliteit 
15. Wat zijn de criteria voor een goede kwaliteit van een dak? 

Aandachtspunten 
16. In welke stadia van de bouwcyclus treden meestal fouten op? 

17. Wat zijn de faaloorzaken? 

18. Kunt u de dakelementen of -constructies noemen die vaak een probleemgroep vormen? 

19. Welke aspecten zouden volgens u verbeterd kunnen worden in het ontwerp van een plat 
dak? 

20. Welke aspecten zouden volgens u verbeterd kunnen worden in het bouwen en dekken 
van een plat dak? 

Samenwerken 
21. Kunt u de partijen noemen die bij het ontwerpen en het realiseren van een gebouw zijn 

betrokken? 

22. Wat is volgens u de rol/ positie van de architect in het ontwerp-/ bouwproces? 

23. In welk stadium van een project worden dakdekkers bij het bouwproject betrokken? 

24. Wat is volgens u de positie I rol van een dakdekker in het bouwproces? 

25. Op grond van welke criteria wordt de keuze van de dakdekker bepaald? 

26. Kunt u de door de bij uw vereniging aangesloten dakbedekkingbedrijven meest 
gebruikte samenwerkingsverbanden noemen? 

27. Wat zijn de gewenste samenwerkingsverbanden? 

28. Wat is volgens u de gewenste strategie t.a.v. samenwerking? 

Kennisoverdracht 
29. Hoe is het opleidingssysteem in de sector platte daken georganiseerd? 

30. Zijn er voldoende opleidingen en scholingsmogelijkheden in de sector platte daken? 
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31. Welke manieren van kennisuitwisseling en -overdracht worden in de dakbranche 
gebruikt? 

32. Welke manieren van kennisuitwisseling en -overdracht kunnen volgens uw mening de 
efficiëntie in het bouwproces in de dakbranche verbeteren? 

Toekomst 
33. Hoe ziet u de toekomst voor de dakbranche en met name voor de platte daken? 
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Bijlage 3.9 Beoordeling Kesselring (fotovoltaïsche systemen) 
In figuur 3.10.1 is de keuze van de fotovoltïsche systemen van de samengestelde 
morfologische overzichten gepresenteerd. Deze morfologische overzichten zijn in § 3.5 
gepresenteerd. 
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1. Beoordeling systeem 1 (groene lijn) 
Tabel 3.1 0.1 a (functioneren) 

criteria 

esthetica 
comfort binnenmilieu 

daglichttoetreding 
luchtkwaliteit 

zontoetreding 
uitzicht 

maatschappelijke waarde 
energie prestatie 
onderhoud 
regelbaarheid 
gebrui ksvriendel ij kheid 
exploitatiekosten 
milie-effect tijdens levensduur 

Tabel 3 10 1 b (realiseren) 

criteria 

ontwerpvrijheid 
deskundigheid van uitvoering 
deskundigheid van engineering 
duurzaamheid 
noodzaak in samenwerking 
investeringskosten 
terugverdientijd 
levensduur 
inpasbaarheid 
milieu-effect na sloop I hergebruik 
uitvoering 

bouwduur 

beoordeling 

8 

0 
0 
3 
0 

3,5 
10,5 

7,5 
6 

10,5 
8,5 

10,5 

68 
41% 

1 beoordeling_ 

4,25 
7,5 

10,5 
9 

5,5 
7 

12 
9 

7,5 
6,5 

8 
8,25 

95 
54% 

2. Beoordeling systeem 2 (pink lijn) 
Tabel3.10.2a (functioneren) 

criteria beoordeling 

esthetica 8 
comfort binnenmilieu 

daglichttoetreding 0 
luchtkwaliteit 0 

zontoetreding 0 
uitzicht 3,5 

maatschappelijke waarde 7 
energie prestatie 14 
onderhoud 11,25 
regelbaarheid 9 
gebruiksvriendelijkheid 10,5 
exploitatiekosten 12,75 

waardering weegfactor ideaal 

2 4 16 

0 3,5 14 
0 3,25 8 
1 3 12 
0 3,5 14 
1 3,5 16 
3 3,5 14 
2 3,75 15 
2 3 12 
3 3,5 14 
2 4,25 17 
3 3,5 14 

166 

waarderin_g_ weegfactor ideaal 

1 4,25 17 
2 3,75 15 
3 3,75 15 
2 4,75 19 
2 2,75 11 
2 3,5 14 
3 4 16 
3 3 12 
2 3,75 15 
2 3,25 13 
2 4 16 

3 2,75 11 

174 

waardering weegfactor ideaal 

2 4 16 

0 3,5 14 
0 3,25 8 
0 3 12 
1 3,5 14 
2 3,5 16 
4 3,5 14 
3 3,75 15 
3 3 12 
3 3,5 14 
3 4,25 17 
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I milieueffect t;jdens levensduur 

Tabe/3.10.2b (realiseren) 

90 
54% 

3,5 I 
166 

criteria I beoordeling waardering weegfactor ideaal 

ontwerpvrijheid 
deskundigheid van uitvoering 
deskundigheid van engineering 
duurzaamheid 
noodzaak in samenwerking 
investeringskosten 
terugverdientijd 
levensduur 
inpasbaarheid 
milieu-effect na sloop I 
hergebruik 
uitvoering 
bouwduur 

12,75 
11,25 
11,25 
14,25 

5,5 
10,5 

12 
9 

11,25 

6,5 
12 

8,25 

124,5 
72% 

3. Beoordeling systeem 3 {blauwe lijn) 
Tabel 3.10.3a (functioneren) 

criteria 

esthetica 
comfort binnenmilieu 

daglichttoetreding 
luchtkwaliteit 

zontoetreding 
uitzicht 

maatschappelijke waarde 
energie prestatie 
onderhoud 
regelbaarheid 
gebruiksvriendelijkheid 
exploitatiekosten 
milie-effect tijdens 
levensduur 

Tabe/3.10.3b (realiseren) 

criteria 

ontwerpvrijheid 
deskundigheid van uitvoering 
deskundigheid van 
engineering 
duurzaamheid 

argumentati 
e 

som 
% 

argumentati 
e 

beoorde/in 
g 

16 

10,5 
3,25 

9 
10,5 

14 
10,5 
3,75 

9 
7 

4,25 

7 
104,75 

63 

beoorde/in 
g 

17 
7,5 

7,5 
19 

3 4,25 17 
3 3,75 15 
3 3,75 15 
3 4,75 19 
2 2,75 11 
3 3,5 14 
3 4 16 
3 3 12 
3 3,75 15 

2 3,25 13 
3 4 16 
3 2,75 11 

174 

waarderin weegfacto 
g r 

4 4 

3 3,5 
1 3,25 
3 3 
3 3,5 
4 3,5 
3 3,5 
1 3,75 
3 3 
2 3,5 
1 4,25 

2 3,5 

waarderin weegfacto 
g r 

4 4,25 
2 3,75 

2 3,75 
4 4,75 

ideaal 

16 

14 
8 

12 
14 
16 
14 
15 
12 
14 
17 

14 

166 

ideaal 

17 
15 

15 
19 
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noodzaak in samenwerking 8,25 3 2,75 
investeringskosten 14 4 3,5 
terugverdientijd 4 1 4 
levensduur 9 3 3 
inpasbaarheid 7,5 2 3,75 
milieu-effect na sloop I 
hergebruik 6,5 2 3,25 
uitvoering 8 2 4 
bouwduur 2,75 2,75 

som 111 
o;o 64% 

Kesselring diagram 
Figuur 3.10.2 weergeeft de berekeningen van de tabellen 3.10.1- 3.10.3ab in een diagram. De 
conclusies van de berekeningen zijn in § 3.5 gepresenteerd. 

Kesselringdiagram 

c 
e! 

-~ 
~ 
~--~-------------~ functioneren 

* Systeem 1 * Systeem 2 * Systeem3 

Figuur 3. 10.2 Kesselring diagram van PV-systemen 

11 
14 
16 
12 
15 

13 
16 
11 

174 
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Bijlage 4.1 Beoordeling Kesselring (Database EUR ACTIVE ROOFer
project) 
De database van EUR ACTIVE ROOFer-project is beoordeeld met behulp van Kesselring 
methode. De berekeningen van deze beoordeling zijn in tabellen B4.1.1 & B4.1.2. 

T.b!B411Cë. a e r1 ena en b rJ ,. btht b "k eoon emg m ... e ge rw van d tb aa ase d oorare 
criteria beoordeling waardering gemiddelde 

functioneren 
ontwerpvrijheid 

structuur 

toepasbaarheid voor discipline 
gebruiksvriendelijkheid 
gebruikskosten 
beschikbaarheid van de informatie 

kwaliteit van de informatie 
waarde voor discipline 

engineeringsniveau 

realiseren 

ontwerpvrijheid 

deskundigheid noodzaak 

investeringskosten 

onderhoud (bijhouden) 

onderhoudskosten 

levensduur 

noodzaak in samenwerking 

12,9 
10,8 
8,6 

8 
10,8 
4,3 
12 

12,9 
9 

89,3 
66% 

17,2 
7,4 
6,9 

8 
6,6 
12 

2,7 
60,8 
65% 

weegcriteria 

3 4,3 
4 2,7 
2 4,3 
2 4 
4 2,7 
1 4,3 
3 4 
3 4,3 
3 3 

4 4,3 
2 3,7 
3 2,3 
2 4 
2 3,3 
4 3 
1 2,7 

h' 1tect 

ideaal 

17,2 
10,8 
17,2 

16 
10,8 
17,2 

16 
17,2 

12 

134,4 
100% 

17,2 
14,8 
9,2 
16 

13,2 
12 

10,8 

93,2 
100% 

T.b/8 12c· a e 4. ritena en be rd f bth b 00 emgm . .. et gebruik van data a se d oorda kbo uwer 

criteria 

functioneren 
ontwerpvrijheid 

structuur 
toepasbaarheid voor discipline 

gebruiksvriendelijkheid 
gebruikskosten 
beschikbaarheid van de informatie 
kwaliteit van de informatie 

waarde voor discipline 

enaineerin~:~sniveau 

realiseren 

ontwerpvrijheid 

deskundigheid noodzaak 

beoordeling 

12,9 
10,8 
8,6 

8 
10,8 
4.4 
12 

17,2 
6 

90,7 
68% 

17,2 
7,4 

waardering 

3 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
4 
2 

4 
2 

weegcriteria 

4,3 
2,7 
4,3 

4 
2,7 
4,3 

4 
4,3 

3 

4,3 
3,7 

Ideaal 

17,2 
10,8 
17,2 

16 
10,8 
17,2 

16 
17,2 

12 

134,4 
100% 

17,2 
14,8 
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onderhoudskosten 6,6 2 3,3 13,2 
levensduur 12 4 3 12 
noodzaak in samenwerking 2,7 1 2,7 10,8 

60,8 93,2 
65% 100% 

Kesselring diagram 
Figuur 4.1 weergeeft de beoordeling van de database met behulp van Kesselring methode. De 
resultaten van de beoordeling zijn in§ 4.5.2 weergegeven. 
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Bijlage 4.2 Vragenlijst en instructie voor het werken met database 
De in de database ingevulde pagina's worden door een aantal architecten en dakbouwers 
beoordeeld. Daarvoor is de instructie voor het werken met de database en de vragenlijst in de 
vorm van een enquête samengesteld. Deze vragenlijst en gebruiksinstructie zijn hieronder 
weergegeven. 

Enquête Database 

De database is te vinden op Internet: http://sts.bwk.tue.nVactiveroof/. 

Er is gekozen voor de volgende structuur: er is een keuzemenu, de keuze voor verschillende 
aspecten volgen elkaar stap voor stap op. 
Aan het einde van het keuzemenu verschijnen één of meer resultaten. 
De aangeraden werkwijze heeft betrekking op "design aspects" (ontwerp-aspecten) en "use 
aspects" (gebruiks-aspecten) 

De volgende aspecten worden toegelicht: 
• ·Design a spe cts" 

orlentation, 
building physics, 
material 
form. 

• "U se aspects" 
assembly, 
maintenance, 
safety supplies, 
safety regulations. 

Per onderwerp zijn er eveneenslinks naar verwante onderwerpen en voorbeelden. 

Hier volgen de 3 zoekopties die u moet beoordelen. 

Keuzemenu 1. Open in Internet de internet pagina http://sts.bwk.tue.nVactiveroof/. Volg de 
volgende stappen in het menu: 

1. Kies beroep: Rooferen klik op "New search" 
2. Kies een land in "lncluded countries" en een soort van het werk in "Se/eet kind of worl<'. 

Klik "Next". 
3. Kies in "Select type of roof' "Other/special roots". Klik "Next". 
4. Kies in "Se/eet prlmary cover materlaf "Other materlals". Klik "Next". 
5. Kies in "Se/eet kind of applications" "Energy sources". Klik "Next". 
6. Kies in "Energy sources" "Active So/ar Energy". Klik "Next". 
7. Kies in "Active So/ar Energy" PV-systems, monocrystalline. Klik "Next". 
8. Kies in "Select safety measurements to include" "Personal safety", "Temporary Safety", 

"Permanent safety". Klik "Next". 
9. Kies in "Se/eet application location" "lntegrated in building elemenf'. 
10. Klik "Search" 

U ziet één of een aantal varianten. Klik op de bovenste: 3111035003. U ziet de "Product page". 
Bekijk alle aanwezige informatie m.b.t. design & use aspects. 

Keuzemenu 2. Open in Internet de internet pagina http://sts.bwk.tue.nJ/activeroofl. 
Volg de volgende stappen in het menu: 

1. Kies beroep: Rooferen klik op "New search" 
2. Kies een land in "lnc/uded countries" en een soort van het werk in "Select kind of 

worl<'. Klik "Next". 
3. Kies in "Se/eet rooftype" "Sioped roots". Klik "Next". 
4. Kies in "Se/eet prlmary cover materlar "Ceramic roof ti/es". Klik "Next". 
5. Kies in "Select kind of applications" "Energy sou rees". Klik "Next". 
6. Kies in "Energy sources" "Active Solar Energy''. Klik "Next". 
7. Kies in "Active So/ar Energy" PV-systems, monocrystalline. Klik "Next". 
8. Kies in "Select safety measurements to include" "Personal safety", "Temporary 

Safety", "Permanent safety". Klik "Next". 
9. Kies in "Se/eet application location" "Additional producf'. 
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10. Klik "Search" 
U ziet één of een aantal varianten. Klik op de bovenste: 3111021101. U ziet de "Product page". 
Bekijk alle aanwezige informatie m.b.t. design & use aspects. 

Keuzemenu 3. Open in Internet de internet pagina htt.p://sts.bwk.tue.nl/activeroof/. 
Volg de volgende stappen in het menu: 

1. Kies beroep: Rooferen klik op "New search" 
2. Kies een land in "/nc/uded countries" en een soort van het werk in "Se/eet kind of 

work". Klik "Next". 
3. Kies in u Se/eet type of roof' "Slopad roofs". Klik "Next". 
4. Kies in u Se/eet primary cover materia I' "Caramie roof ti/es". Klik "Next". 
5. Kies in" Se/eet kind of applications" "Energy sources". Klik "Next''. 
6. Kies in "Energy sources" "Activa Solar Energy'. Klik "Next''. 
7. Kies in "Activa So/ar Energy' PV-systems, monocrystalline. Klik "Next''. 
8. Kies in "Select safety measurements to include" "Personal safety", uTemporary 

Safety", "Permanent safety". Klik "Next". 
9. Kies in "Se/eet application location" "lntegrated in roof product'. 
10. Klik "Search" 

U zietéén of een aantal varianten. Klik op de bovenste: 3111021102. U ziet de "Product page". 
Bekijk alle aanwezige informatie m.b.t. design & use aspects. 

Aan u wordt gevraagd deze database te beoordelen. U kunt ook uw opmerkingen of 
verbeterpunten aangeven. Beantwoord de volgende vragen aub. 

0. Wat is uw beroep: 
o Architect 
o Uitvoerend dakspecialist 

1.Wat is uw mening over de structuur van het keuzemenu en eindpagina van de database? 
o Ruim voldoende overzichtelijk en duidelijk 
o Voldoende overzichtelijk en duidelijk 
o Matig overzichtelijk en duidelijk 
o Onvoldoende overzichtelijk en duidelijk 
o Anders, namelijk 
Opmerkingen I verbeterpunten: 

2. Zijn alle benodigde aspecten voor het ontwerp en de uitvoering (Orientation, Building physics, 
Material, Form) m.b.t. "Design aspects" in de database gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Ontbrekende onderwerpen zijn: 
Opmerkingen: 

3. Zijn alle benodigde aspecten voor het ontwerp en de uitvoering (Assembly, Maintenance, 
Safety supplies, Safety regulations) m.b.t. "Use aspects" gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Ontbrekende onderwerpen zijn: 
Opmerkingen: 

4. Wat vindt u van de kwaliteit van de aanwezige informatie? Beoordeel door een cijfer van 0 tot 
10 te geven voor de onderstaande onderwerpen. 
Orientation (Orientatie): 
Building Physics (Bouwfysica): 
Form (Vorm): 
Assembly (Assemblage): 
Maintenance (Onderhoud): 
Safety supplies (Veiligheidsvoorzieningen): 
Safety regulations (Regelgeving m.b.t. veiligheid): 

cijfer 
cijfer 
cijfer 
cijfer 
cijfer 
cijfer 
cijfer 

5. Is er in de database volgens u voldoende benodigde informatie beschikbaar voor het 
ontwerpen en bouwen van een dak met fotovoltaische systemen m.b.t. onderstaande aspecten? 
Orientation (Orientatle) 
o Ruim voldoende 
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a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Building Physics (Bouwfysische aspecten) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Form(Vorm) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Assembly (Assemblage) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Maintenance (Onderhoud) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Safety supplies (Veiligheidsvoorzieningen) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

Safety regulations (Regelgeving m.b.t. veiligheid) 
a Ruim voldoende 
a Voldoende 
a Matig voldoende. Welke informatie ontbreekt volgens u? 
a Onvoldoende: Welke informatie ontbreekt volgens u? 

6. Welke specifieke aspecten vanuit het ontwerpen van een actieve-energie dak zijn interessant 
voor uw discipline? 

Welke specifieke aspecten vanuit de uitvoerende kant van een actieve-energie dak zijn 
interessant voor uw discipline? 

7. Is de database toepasbaar/ bruikbaar voor uw discipline? 
a Er zijn voldoende toepassingsmogelijkheden voor de database in mijn praktijk. 
a Er zijn weinig toepassingsmogelijkheden voor de database in mijn praktijk. 
a Er zijn onvoldoende toepassingsmogelijkheden voor de database in mijn praktijk. Kunt u de 
redenen aangeven? 
Opmerkingen: 

8.Welke onderwerpen I aspecten heeft u in de database gemist? 

De volgende vragen hebben betrekking op de button "Alternatieve options" 

Bekijk ook de button "Alternatieve options" en vervolgens "Design your own fotovo/taic system" en 
"Design your own active roof ''. Hierin zijn respectieve! ijk de morfologische overzichten voor de 
fotovolta'fsche systemen en de combinaties van de actieve-energie elementen op de daken 
weergegeven. Per functie is de werkwijze weergegeven. Beantwoord de volgende vragen aub.: 

58 



Vragen over de link "Design your own fotovoltsic system" 
1. Zijn alle functies van de fotovoltaYsche systemen gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Noem de functie(s) die ontbreken. 
o Niet bekend 

2. Zijn alle werkwijzen m.b.t. elke functie gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Noem de werkwijzen of onderdelen daarvan die ontbreken. 
o Niet bekend 

3. Stel de meest in de praktijk voorkomende combinatie van werkwijzen gepresenteerde functies 
samen. U kunt ook een aantal combinaties aangeven. 
Combinatie 1. 
Type van materiaal 
Type van omvormer, opslag en controle systeem: 
Vorm: 
Type van constructie, de soort dakbedekking en assemblage systeem: 

Combinatie 2. 
Type van materiaal 
Type van omvormer, opslag en controle systeem: 
Vorm: 
Type van constructie, de soort dakbedekking en assemblage systeem: 

4. Stel de meest innovatieve combinatie van werkwijzen gepresenteerde functies samen. U kunt 
ook een aantal combinaties aangeven. 
Combinatie 
Type van materiaal 
Type van omvormer, opslag en controle systeem: 
Vorm: 
Type van constructie, de soort dakbedekking en assemblage systeem: 

Vragen over de link "Design your own active roof" 
1. Zijn alle functies van de actieve-energie systemen gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Noem de functie(s) die ontbreken. 
o Niet bekend 

2. Zijn alle werkwijzen m.b.t. elke functie gepresenteerd? 
o Ja 
o Nee. Noem de werkwijzen of onderdelen daarvan die ontbreken. 
o Niet bekend 

3. Vindt u dit overzicht van de actieve-energie systemen bruikbaar voor het ontwerpen van een 
energiezuinig dak? 

4. Welke onderwerpen I aspecten heeft u gemist in de morfologische overzichten "Design your 
own fotovoltsic system" en "Design your own active roof "? 
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