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SAMENVATTING 

Dit artikel presenteert een nieuwe methode, waarmee een poging wordt gedaan om te komen tot gestructureerde 

inzet van gebouwsimulatietools in het innovatieproces. Omdat de ontwerper in het innovatieproces 

geconfronteerd wordt met een beperkte hoeveelheid informatie, is het nemen van ontwerpbeslissingen geen 

sinecure. De hier ontwikkelde procedure speelt daarop in door gebruik te maken van onder andere gevoeligheids-

, onzekerheids- en risicoanalyse.  Dit maakt het voor het ontwerpteam mogelijk om onzekerheden en risico’s in te 

schatten, het inzicht te verbeteren en zodoende de kans op een succesvol en innovatief ontwerp te vergroten. 

INLEIDING 

In het kader van energiebesparing en stijgende brandstofprijzen worden de laatste jaren meer en meer innovatieve 

gebouwen en installaties gerealiseerd. Gebouw Prestatie Simulatie (GPS) vormt in deze context een zeer 

bruikbaar ontwerphulpmiddel. Traditioneel wordt GPS toegepast in de latere stadia (DO fase) van het 

ontwerpproces. Het doel van GPS is dan meestal toetsing van het ontwerp aan de geldende regelgeving. Echter, 

voor het ontwerp van niet-beproefde concepten zijn doorgaans geen normen of richtlijnen voorhanden. 

Ontwerpbeslissingen die betrekking hebben op innovatieve gebouwen en installatieconcepten worden daardoor 

vaak gebaseerd op een zeer beperkte hoeveelheid informatie en zijn daarmee risicovol.  

Recent onderzoek [1] toont aan dat gebruik van GPS in eerdere stadia van het innovatie-/ontwerpproces erg 

nuttig is, in het bijzonder wanneer simulatiestudies worden vergezeld door technieken zoals optimalisatie en 

gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse. In de huidige bouwpraktijk worden bovenstaande technieken nog op zeer 

beperkte schaal toegepast, terwijl er een grote behoefte aan dergelijke gereedschappen is. 

Het doel van het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt, is het ontwikkelen van een procedure, genaamd 

‘Computational Innovation Steering’ (CIS), waarmee risico’s van het al dan niet functioneren van innovatieve 

installatie- en gebouwconcepten kunnen worden bepaald [2]. De procedure bestaat uit een combinatie van 

simulaties, gevoeligheidsanalyse, onzekerheidsanalyse en elementen uit de beslistheorie. Door toepassing van 

deze technieken wordt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie verkregen, die kan worden gebruikt als 

leidraad bij het maken van ontwerpbeslissingen en het verder optimaliseren van voorgestelde ontwerpconcepten. 

De procedure is geïmplementeerd in een prototype simulatieomgeving en aanvullende tools, waarmee zowel 

risico- en gevoeligheidsanalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit artikel presenteert de structuur van de methode 

en illustreert de werking van het prototype aan de hand van een casus. Enkele resultaten worden getoond en 

bediscussieerd, samen met een korte evaluatie van de ontwikkelde procedure. Ter afsluiting wordt stilgestaan bij 

het praktisch nut en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

BOUWSTENEN VAN DE CIS PROCEDURE 

Prestatiegericht ontwerpen 

In het traditionele bouwproces wordt een voorschrijvende methode gehandhaafd. Een belangrijk kenmerk van het 

traditionele ontwerpproces is de aanwezigheid van starre regelgeving, welke de ontwerpvrijheid en creativiteit 

van het ontwerpteam reduceren. Het resultaat is vaak een standaardoplossing die past binnen de gestelde wet- en 

regelgeving [3]. Om te komen tot innovatieve ontwerpen is een prestatiegerichte aanpak meer voor de hand 

liggend. Een prestatiegericht ontwerpproces houdt in dat een passende beschrijving van de gewenste prestaties 

wordt gedefinieerd en dat verscheidene ontwerpconcepten worden voorgesteld. De haalbaarheid van elk concept 

wordt vervolgens getoetst aan de hand van de bepaalde prestatie-eisen [3, 4].  
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De prestatiegerichte aanpak kenmerkt zich, doordat [5]: 

• ontwerpbeslissingen zijn gebaseerd op meerdere ontwerpoplossingen, 

• ontwerpbeslissingen worden gemaakt op basis van meedere criteria, 

• voor elke ontwerpoplossing dezelfde prestatie-informatie moet worden verkregen. 

In de ontwikkelde CIS procedure vormt deze prestatiegerichte benadering dan ook het uitgangspunt. De rest van 

dit hoofdstuk zal de procedure en de verschillende stappen verder toelichten. 

De CIS procedure 

De ontwikkelde procedure is te zien in Figuur 1. Het onderdeel optimalisatie is niet bekeken in dit onderzoek en 

daarom beschouwd als vervolgonderzoek. Hierna worden de verschillende stappen kort toegelicht. 
 

 

Figuur 1 overzicht van de ontwikkelde CIS  procedure [2] 
  

Definitiefase 

In de definitiefase wordt vastgesteld wat de gewenste prestaties zijn, waaraan het uiteindelijke ontwerp moet 

voldoen, met welke indicatoren deze prestaties worden gekwantificeerd en hoe de gebruikerswensen 

samenhangen met de gedefinieerde prestatie-indicatoren. Ten slotte wordt een groot aantal mogelijke 

ontwerpoplossingen gedefinieerd. 

Prestatiebeschrijving 

Allereerst worden de prestaties beschreven, waaraan het ontwerp moet voldoen. Middels ontwerpdoelstellingen 

en Prestatie-Indicatoren (PI’s) kan dit worden bewerkstelligd. De ontwerpdoelstelling is de vertaling van de 

ontwerpopgave in werkbare onderdelen of doelen die bereikt moeten worden door het ontwerpteam. Deze 

doelstellingen kunnen worden gekwantificeerd met PI’s. Een PI is een meetbare doelstelling en is gespecificeerd 

door een acceptabel bereik, een definitie, eenheid en een richting van toenemende of afnemende waarde [6]. De 

waarde van deze PI kan middels simulaties worden voorspeld voor elk ontwerpconcept. Deze voorwaarde 

garandeert dat alle onderzochte ontwerpconcepten op basis van dezelfde criteria beoordeeld worden. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar [2,6,7] 

Genereren van een oplossingsruimte (option space) 

De tweede stap van de definitiefase is het generen van ontwerpoplossingen. De oplossingsruimte (option space) 

is de volledige verzameling van alle mogelijke oplossingen die door het ontwerpteam zijn bedacht [8]. Het 

voordeel hiervan is dat creativiteit wordt gestimuleerd en oplossingen niet meteen worden afgeschreven, alvorens 

nader onderzocht te zijn. Daardoor wordt de kans om tot innovatieve ontwerpoplossingen te komen aanzienlijk 
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vergroot. Het genereren van een oplossingsruimte kan verder worden gefaciliteerd door het gebruik van creatieve 

technieken, zoals brainstorming, morfologische schema’s [5,8,9], of meer geavanceerde methoden, zoals 

genetische algoritmes en optimalisatie [1,2].  

Afleiden van utiliteitsfuncties 

Het laatste onderdeel van de definitiefase is de afleiding van utiliteitsfuncties (utility functions). Met behulp van 

een utiliteitsfunctie wordt de relatie tussen de waardering / ‘tevredenheid’ van een opdrachtgever en de waarde 

van één enkele PI beschreven. Het afleiden van utiliteitsfuncties kan geschieden via verschillende 

interviewmethoden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een computerprogramma ‘Assess’, dat gebruik 

maakt van de ‘Lottery Equivalents methode’ [10]. Om de kans op vertekening van resultaten te reduceren is voor 

deze methode gekozen [11,12]. Het uiteindelijke resultaat van een CIS-run is een overzicht van risico’s en het 

zogenaamde ‘innovatiepotentieel’ (opportunity) m.b.t. de gekozen PI’s, per onderzocht concept. Risico’s en het 

innovatiepotentieel kunnen worden bepaald uit waarschijnlijkheidsverdelingen van de PI’s bijbehorende 

waarderingen van de klant. Hoe groter de kans op een goed gewaardeerde PI-waarde (optimale prestatie), hoe 

beter het ontwerp aan de gebruikerseisen voldoet, dus hoe lager het risico. Voor meer informatie, zie [12,13]. 

Simulatiefase 

Nu alle ontwerpoplossingen, gewenste prestaties en utiliteitsfuncties gedefinieerd zijn, kunnen de prestaties van 

de voorgestelde ontwerpconcepten voorspeld worden door middel van GPS. Gevoeligheids- en 

onzekerheidsanalyses zorgen daarbij voor een gerichte inzet van GPS. Immers, de invloed van inputvariaties op 

de output wordt onderzocht, met als doel het verkrijgen van een beter begrip en inzicht in de prestaties. 

Daarnaast vormen de resultaten van de onzekerheidsanalyse de input voor de bepaling van de risico’s en het 

innovatiepotentieel en wordt de gebruiker nadrukkelijker gewezen op de belangrijkste modelparameters, 

waardoor het kwaliteitsniveau van de simulaties beter te handhaven is. 
 

Gevoeligheidsanalyse 

Het doel van GevoeligheidsAnalyse (GA) in CIS is enerzijds het selecteren van de meest belangrijke 

ontwerpparameters (refererend naar specifieke PI’s), anderzijds het verkleinen van de oplossingsruimte, doordat 

onbelangrijke parameters geëlimineerd worden. Bij GA worden uniforme verdelingen van de inputparameters, de 

zogenaamde samples door het simulatiemodel geleid via Monte Carlo simulatie (MCS) [14]. MCS is een ‘black-

box’ methode: de gebruiker stopt probabilistische inputs (samples) in het model, alle inputs worden tegelijkertijd 

min of meer willekeurig gevarieerd, en na een groot aantal model-evaluaties wordt een reeks modeloutputs 

verkregen. De inputsamples kunnen worden gegenereerd met verschillende technieken. In dit onderzoek is Latin 

Hypercube Sampling gebruikt. Deze methode maakt het mogelijk om met een minimum aantal model-evaluaties 

toch een goede dekking van de sample space (spreiding van alle inputverdelingen) te verkrijgen [1,14,15]. Door 

vervolgens voor elke ontwerpvariabele een regressie-analyse op de modelinputs en -outputs los te laten, worden 

regressiecoëfficiënten verkregen. De waarde van de regressiecoëfficiënt geeft aan in welke mate variatie van de 

parameter van belang is voor  de totale onzekerheid in de PI, oftewel: welke ontwerpparameters de meeste 

aandacht verdienen van de ontwerper [1,14].   

Onzekerheidsanalyse 

Het doel van onzekerheidsanalyse in deze context is het genereren van kansverdelingen en het kwantificeren van 

de onzekerheden. Bij innovatieve ontwerpprocessen wordt het ontwerpteam geconfronteerd met legio 

nieuwheden, waardoor een beperkte hoeveelheid informatie betreffende prestaties van de nieuwe gebouw- en 

installatieconcepten beschikbaar is. De mate van onzekerheid en daaraan gekoppelde risico’s zijn dus groot, 

waardoor het inschatten en kwantificeren van deze onzekerheden en hun invloeden op de prestaties belangrijk is. 

Onzekerheidsanalyse leent zich voor deze doelstelling. Bij OnzekerheidsAnalyse (OA), wordt, net als bij de GA 

ook Monte Carlo Simulatie gebruikt. Elke inputparameter is normaal verdeeld en wordt over een kleine range 

(orde grootte vijf procent) gevarieerd. Wederom worden samples gegenereerd met de Latin Hypercube Sampling 

methode [1,14]. De uitkomst van de OA zijn de benodigde kansverdelingen van elke PI. 

Risico en innovatiepotentieel 

Risico’s en het innovatiepotentieel  zijn de vormen van informatie die worden gegenereerd door toepassing van 

CIS. Deze risico’s/innovatiepotentieel representeren de (on)zekerheden en hun impact op de uiteindelijke 

prestaties in de vorm van een getal tussen ‘0’ en ‘1’ voor elke PI. Het concept van risico en innovatiepotentieel is 

grotendeels geïnspireerd door het onderzoek van Smaling en de Weck (2007) [7]. Het risico is gedefinieerd als 

de som van de producten van de kans dat iets gebeurt en de gevolgen daarvan [2,7]: 
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( )( ) ( ) ( )PI PI PI PI i PI T PI i

i

R p I p x U x U x= ⋅ = ⋅ −∑       (1) 

Hieruit volgt dat het gevolg (of impact) IPI een functie is van het verschil tussen de de utiliteit UPI(XT) behorend 

bij het ambitieniveau XT van de klant en de utiliteit UPI(xi) die behoort bij de actuele PI-waarde Xi. Het risico is 

dus altijd bepaald ten opzichte van het ambitieniveau (de gewenste, optimale prestatie) van de klant. Het type PI 

bepaalt in welke richting de impact IPI is gedefinieerd. In Figuur 2 is de impact voor een PI weergegeven, waarbij 

een kleinere PI waarde door de klant hoger gewaardeerd wordt. Dit betekent dat het ontwerp met het minste 

risico diegene is, waarvan de prestaties het dichtst bij het ambitieniveau van de opdrachtgever liggen. Het risico 

voor de betreffende PI wordt nu bepaald door de som te nemen van alle producten van de kans en bijbehorende 

impacts, over het interval xT<x<xmax. Op vergelijkbare wijze is het innovatiepotentieel (OPI) te definiëren [2]:  
 

( ) ( )PI PI i PI i

i

O p x U x= ⋅∑         (2) 

Naast definitie (2) is een andere definitie van het innovatiepotentieel gevonden in de literatuur [7], welke ook is 

bestudeerd in dit onderzoek: 
 

( ) ( ) ( )PI PI T PI i PI i

i

O U x p x U x= ⋅∑        (3) 

Gebaseerd op formules (2) en (3) is het innovatiepotentieel te interpreteren als de kans dat de prestaties van een 

innovatief ontwerp het ambitieniveau zo dicht mogelijk benaderen of zelfs voorbijstreven. De invloed op de  

klanttevredenheid (utiliteit), is in de definitie van het innovatiepotentieel inbegrepen, waardoor het ontwerpteam 

gedwongen wordt de klant nadrukkelijk in het proces te betrekken en zijn voorkeuren af te leiden. Zowel het 

risico als innovatiepotentieel zijn nu te bepalen voor elke PI, gebruik makend van verkregen resultaten uit de OA 

en afgeleide utiliteitsfuncties. Door middel van een gewogen som, kunnen de risico’s en het innovatiepotentieel 

behorende bij de verscheidene PI’s samengevoegd worden tot een ‘overall’ risico en een ‘overall’ 

innovatiepotentieel, waarin alle van belang zijnde aspecten zijn verdisconteerd. Daardoor wordt een vergelijking 

en afweging tussen ontwerpconcepten altijd op basis van meerdere en dezelfde set criteria gemaakt. Voor meer 

informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de genoemde literatuur [2,7]  

Optimalisatie 

Zoals eerder vermeld is optimalisatie ook onderdeel van CIS, maar hier niet onderzocht. Optimalisatie kan echter 

een goede aanvulling vormen op de hier gepresenteerde CIS procedure en kan onder andere worden gebruikt 

voor het reduceren van het aantal ontwerpparameters, stimuleren van creativiteit en het genereren van een 

oplossingsruimte. Daarvoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Zie [1,2] voor een uitgebreide 

discussie over dit onderwerp. 

 

Figuur 2 Links: weergave van de impact, rechts: overzicht van de innovaties in Villa Flora [2]   
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Beslisfase 

Wanneer alle simulaties zijn voltooid en de risico’s en het innovatiepotentieel zijn bepaald voor elk van de 

concepten, kunnen keuzes worden gemaakt. De verkregen risico’s, het innovatiepotentieel en inzichten van de 

GA en OA zijn van grote waarde, aangezien zij nu dienen als ondersteunende informatie voor de  besluitvorming. 

Afhankelijk van de uitkomsten van de analyses kan het ontwerpteam besluiten te komen tot een definitief 

ontwerp of bijvoorbeeld nieuwe ontwerpoplossingen voor te stellen, aanpassingen te doen, aanvullende 

simulaties uit voeren, bepaalde zaken in meer of minder detail bestuderen etc. Het gebruik van een 

‘Risk/Opportunity’ plot kan daarbij verhelderend werken [2,7].  
 

PROTOTYPE 

De CIS procedure is geïmplementeerd in een software prototype, bestaande uit de software tools Matlab/ 

Simulink 2008b, Trnsys 16.1 en Simlab 3.2 [2]. Daarbij is Trnsys gebruikt voor het simuleren van het 

dynamische gebouw- en installatiegedrag en Matlab/Simulink en Simlab zijn gebruikt voor het uitvoeren van GA, 

OA en nabewerking van resultaten. Van een geprepareerd simulatiemodel worden samples gegenereerd met 

Matlab/Simulink en Simlab volgens de Latin Hypercube methode [2,14].  Daarbij worden herhaaldelijk alle 

geselecteerde inputparameters tegelijkertijd gevarieerd over een relatief groot, door de gebruiker gespecificeerd 

bereik. De daaruit volgende set simulatiemodellen wordt uitgevoerd en resultaten worden nabewerkt in 

Matlab/Simulink en Simlab. Het resultaat is een verzameling  regressiecoëfficiënten, welke een maat vormen 

voor de gevoeligheid van de variatie van de inputparameter op de bestudeerde PI. Voor de risico-

/innovatiepotentieel analyse wordt een vergelijkbare procedure doorlopen. Echter worden de inputs over een vele 

kleinere en (normaal)  verdeelde range gevarieerd. In de nabewerkingsfase wordt subjectieve informatie van 

utiliteitsfuncties gecombineerd met de simulatieresultaten uit de OA. Uiteindelijk wordt voor elk ontwerpconcept 

en voor elke PI een risicogetal en het innovatiepotentieel verkregen. 

CASUS 

Casusbeschrijving 

Om de werking van de CIS procedure te illustreren is een casus uitgewerkt. In deze sectie zal worden toegelicht 

hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in het innovatieproces. Voor een inhoudelijke discussie van de 

resultaten wordt verwezen naar [2]. Het gebouw- en installatieontwerp van een innovatief kantoorgebouw, ‘Villa 

Flora’ is geselecteerd voor de casus. Het installatieconcept bestaat uit een aantal vernieuwende technieken, 

waaronder: 

• betonkernactivering in dubbeldeks betonvloeren, 

• water/lucht (Fiwihex) warmtewisselaars, geschikt voor zeer-lage-temperatuurverwarming en hoge-

temperatuurkoeling, 

• decentrale ventilatie-units (Breathing windows) met warmteterugwinning via dezelfde Fiwihex 

technologie, 

• parabolische fotovoltaisch-/thermische zonnecollectoren voor opwekking van elektriciteit en warmte. 

De rechter Figuur 2 toont een overzicht van Villa Flora en de installaties, voor een volledige beschrijving van de 

casus wordt verwezen naar [2]. In de casus is voornamelijk gekeken naar de prestaties van het gebouw, de 

betonkernactivering en de warmtewisselaars.  

Modelvorming en simulatie 

Het gebouw en installaties zijn gemodelleerd in Trnsys 16.1 [2]. Meerdere zones zijn gemodelleerd om onder 

andere thermische stratificatie en de invloed van betonkernactivering aan plafond- en vloerzijde realistisch te 

representeren. Een overzicht van de zones, zoals gemodelleerd in het meerzone model Trnbuild is weergegeven 

in de linkerzijde van Figuur 3.  

Voor modellering van betonkernactivering is gebruik gemaakt van een een-dimensionaal thermisch model, 

waarbij, op basis van gemiddelde watertemperaturen en warmteoverdrachtscoëfficiënten, de gemiddelde 

warmteafgifte van de betonkernactivering aan plafond-/vloerzijde wordt bepaald. Zie [2] voor meer informatie. 

De warmtewisselaars zijn gemodelleerd met Trnsys componenten, gebruik makend van de welbekende NTU-ε 

relaties. Met behulp van ingegeven UA-waarden, massastromen en toevoertemperaturen berekent Trnsys 

vervolgens de effectiviteit en uitgaande watertemperaturen van de wisselaar. Daarnaast zijn middels wiskundige 
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vergelijkingen regelingen geïmplementeerd voor onder andere de toevoertemperaturen en massastromen van de 

verschillende systemen. 

 

Figuur 3 links: conceptuele opzet van de geometrie het Trnsys, rechts: risico’s/het innovatiepotentieel voor alle 

onderzochte combinaties in de casus [2] 
 

Enkele resultaten 

Er zijn twee CIS-runs uitgevoerd. De eerste betrof het basisconcept (cycle 1), de tweede een aanpassing in de 

regelstrategie, waarin twee strategieën zijn onderzocht (cycles 2a en 2b) [2]. Figuur 3 (rechts) illustreert de 

verkregen overall risico’s/innovatiepotentieel voor de cases. Het risico en innovatiepotentieel is daarbij bepaald 

met behulp van utiliteitsfuncties van een student met weinig ontwerpervaring, een ervaren adviseur en een 

theoretische curve uit de literatuur. In Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6 zijn enkele resultaten van het basisconcept 

weergegeven voor de PI’s overschrijdingsuren en jaarlijks elektriciteitsverbruik van de installaties. De zwarte 

punten in de figuren met de utiliteitsfuncties (Figuur 4)  zijn verkregen uit gestructureerde interviews. De 

genormaliseerde waarderingsschaal, lopend van ‘0’ tot ‘1’ is weergegeven op de verticale as. Uit de gegevens 

van de utiliteitsinterviews is vervolgens de benodigde utiliteitsfunctie gefit voor elke PI. 
 

 
Figuur 4 de afgeleide utiliteitscurven van een ervaren installatie-/energie adviseur voor de PI’s 

overschrijdingsuren en elektriciteitsverbruik van de installaties [2] 
 

De kansverdelingen in Figuur 5 zijn het resultaat van de OA en zijn gebruikt voor de bepaling van de risico’s en 

het innovatiepotentieel. Figuur 6 toont voor enkele resultaten van de GA voor dezelfde twee PI’s in zogenoemde 

‘tornado-plots’ (vanwege hun vorm). De mate van gevoeligheid wordt weergegeven met de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt (SRC). Hoe groter de waarde van deze coëfficiënt, hoe belangrijker de parameter is, ten 

opzichte van de anderen. Een negatieve coëfficiënt geeft aan dat de waarde van de PI afneemt, wanneer de 

parameter waarde groter wordt, een positieve coëfficiënt houdt in dat de PI waarde toeneemt bij toenemende 

parameter waarde [2]. 
 

DISCUSSIE 

De tornado-plots (Figuur 6) geven de ontwerper overzicht, welke ontwerpparameters de meeste aandacht 

verdienen met betrekking tot de gekozen PI. Dit ontwerper kan met deze informatie bijvoorbeeld nieuwe 

ontwerpvoorstellen of ontwerpaanpassingen doen. De combinatie van de frequentieverdelingen (Figuur 5) en 
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utiliteitsfuncties (Figuur 4) leiden tot bepaling van de risico’s/ het innovatiepotentieel. Door alle individuele 

risico’s/het innovatiepotentieel samen te voegen, kan voor elke concept het ‘overall’ risico/innovatiepotentieel 

worden bepaald. Er kan nu een vergelijking tussen de ontwerpconcepten worden gemaakt met behulp van een 

diagram, zoals dat van de rechter Figuur 3. Het ontwerp met het kleinste risico en grootste innovatiepotentieel in 

vergelijking met de anderen is het best haalbaar in termen van de gedefinieerde PI’s. Het ontwerpteam en de 

klant nemen daarmee een beslissing op basis van meerdere criteria (PI’s), meerdere concepten en op basis van 

zowel objectieve als subjectieve informatie [2]. 
 

 
Figuur 5 Verkregen kansverdeling voor de PI’s overschrijdingsuren en elektriciteitsverbruik voor de installaties 

[2] 

 

 
Figuur 6 Verkregen ‘Tornadoplots’, welke de resultaten van de GA weergeven voor de PI’s overschrijdingsuren 

en elektriciteitsverbruik voor installaties [2] 
 

CONCLUSIE 

In deze paper is de nieuw ontwikkelde CIS procedure gepresenteerd, die bedoeld is voor het ondersteunen van 

het innovatieproces met GPS, GA, OA en risico- en innovatiepotentieel analyse. Belangrijkste conclusie is dat 

CIS het voor een ontwerper mogelijk maakt: 

• de parameter-/oplossingsruimte te reduceren, 

• belangrijke ontwerpparameters aan te geven, waardoor hij/zij tot nieuwe inzichten wordt gestimuleerd, 

• het innovatieproces te sturen door het genereren van nuttige ontwerpinformatie (in de vorm van risico-

/innovatiepotentieel plots, tornado diagrammen, kansverdelingen en utiliteitsfuncties). 

De huidige structuur van de CIS procedure kan in de toekomst nog veranderen. Toekomstig onderzoek kan zich 

onder andere richten op optimalisatie technieken, praktische uitwerking en toepassing, analyse van andere 

soorten onzekerheden (modelonzekerheid, weerdata, gebruiksprofielen etc.), en verdere definitie van het 

innovatiepotentieel en inzet van expertkennis. Op deze wijze kan CIS uitgroeien tot een volledig toepasbaar 

instrument en kan het ontwerpteam beter ondersteund worden in de complexe besluitvorming, die zo kenmerkend 

is voor het innovatieproces. 

NOMENCLATUUR 

GA   = Gevoeligheidsanalyse. 
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GPS   = Gebouwprestatie simulatie. 

PI
I   = het gevolg (of impact) dat gekoppeld is aan de voorspelde kans ( )PI ip x  (-). 

OA   = Onzekerheidsanalyse. 

PI   = Prestatie-Indicator. 

( )PI ip x    = de kans dat een bepaalde PI waarde voorkomt (-). 

( )PI iU x  = de utiliteit horend bij de willekeurige PI waarde ix  (-). 

( )
PI T

U x  = de utiliteit die correspondeert met de vereiste PI waarde (de ‘target’ utiliteit) 
T
x  (-) . 
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