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Gebouwen blijken in de praktijk veel meer energie te gebruiken dan vooraf is 

voorspeld, dit is bekend als de performance gap. Energiedoelstellingen worden 

hierdoor niet gehaald en het leidt tot risico’s in prestatiecontracten en de 

rentabiliteit van energiebesparende maatregelen. Hoe groot zijn deze risico’s 

van het niet halen van de overeengekomen prestaties en hoe gaan we daar mee 

om? In dit artikel wordt een feed-forward strategie geïntroduceerd, waarmee 

onzekerheden in energievoorspellingen specifiek worden gekwantificeerd op basis 

van meetdata uit monitoringsprojecten. 
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De afgelopen jaren zijn we ons er bewust van 
geworden dat het operationele energiegebruik 
van gebouwen significant af kan wijken van 
het vooraf beoogde gebruik, deze mismatch 
kennen we als de ‘energy performance gap’. 
Praktijkvoorbeelden laten zien dat gebouwen 
vaak 1.5 tot 2.5 keer meer energie gebruiken 
dan voorspeld tijdens het ontwerp [1,2]. 
Verschillende oorzaken kunnen bijdragen aan 
deze mismatch. Deze zijn te herleiden naar alle 
facetten in het bouwproces. Denk hierbij aan 
verkeerde aannamen bij het ontwerp, onder-
maatse bouwkwaliteit, inadequate commis-
sioning, onjuiste instelling bij de bedieningen 
en energieverspillend gebruikersgedrag [3]. De 
hiervoor genoemde oorzaken treden vaak in 
combinatie op en zijn verschillend per gebouw 
en project. Deze studie richt zich op de gap 
die voortkomt uit onjuiste aannames in het 
ontwerp. Deze gap is niet alleen één van de 
grootste, hij is naderhand ook onmogelijk te 
herstellen in de gebruiksfase (in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld inadequate commissioning, 

onjuist systeemgebruik etc.).
Gelet op de mismatch tussen ontwerp en 
gebruiksfase, is het duidelijk dat voorspel-
lingen van energiegebruik gepaard gaan met 
een grote mate van onzekerheid. Dergelijke 
voorspellingen worden doorgaans gegeven in 
de vorm van een puntschatting, wat sug-
gereert dat er sprake is van geen enkele mate 
van onzekerheid (figuur 1). Ondanks dat een 

ontwerper zal onderkennen dat er altijd een 
zekere onzekerheid in de voorspelling zit, 
wordt hier zeer beperkt over gecommuniceerd 
naar besluitvormers van de investering. Dit 
kan grote gevolgen hebben op de markt voor 
energiebesparende maatregelen wanneer er 
afspraken over de te behalen prestaties worden 
gemaakt. Neem bijvoorbeeld een business-
case van een prestatiecontract (ESCO 

Voor energiebesparende maatregelen 

-Figuur 1- Het geven van een puntschatting voor energiegebruik
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(Energy Service Company) -constructie). Een 
mismatch van 50% in het energiegebruik zal 
voor dergelijke ESCO-contracten het verschil 
betekenen tussen een rendabele business-case 
of een verliesgevend project. 
Om onverwacht grote afwijkingen te voorko-
men is het nodig om onzekerheden al in ener-
giestudies te kwantificeren. In de VO-fase en 
tijdens haalbaarheidsstudies zijn er veel onze-
kerheden in het project. Tegelijkertijd worden 
juist in deze fase de belangrijkste beslissingen 
genomen; maatregelen worden tegen elkaar 
afgewogen en er wordt besloten om wel of niet 
te investeren in de verduurzaming. 

    FEED-FORWARD STRATEGIE
Om inzicht te krijgen in de onzekerheden en 
energiestudies beter aan te laten sluiten op het 
operationele energiegebruik wordt de feed-
forward strategie geïntroduceerd. Met deze 
strategie worden (continu) gemeten waarden 
uit reeds gerealiseerde projecten gebruikt ter 
informatie voor nieuwe studies (zie figuur 2). 
Gemeten data van projecten zijn vaak beschik-
baar vanuit het GBS, denk bijvoorbeeld aan 
rendementen van warmtepompen, warmtete-
rugwinning en WKO-installaties. Door de data 
van een groot aantal projecten te verzamelen, 
te ordenen en op te slaan in een database, 
kan per parameter een representatief beeld 
worden geschetst van de gemiddeld behaalde 
prestaties in de praktijk. 
Om de grote hoeveelheid verzamelde data 
om te zetten in bruikbare informatie zal er een 
(betrouwbaarheids-)analyse moeten worden 
gedaan. In deze studie is daarom datamining 
toegepast. Datamining omvat het analyseren 
van data met als doel het vinden van (nog 
onbekende) statistische verbanden en het 
opstellen van profielen waarmee de informatie 
het best kan worden beschreven. De gemeten 
parameters zijn beschreven met behulp van 
kansdichtheidsfuncties. Met deze functies ligt 
er representatieve input klaar voor toepassing 
bij onzekerheidsanalyses.
Door het uitvoeren van een onzekerheids-
analyse kan de spreiding in gemeten waarden 
in de praktijk worden gebruikt voor het 
kwantificeren van de onzekerheid in de 
energievoorspelling. Een welbekende en vaak 
gebruikte onzekerheidsanalyse is de Monte 
Carlo analyse. Deze methode richt zich op het 
vertalen van onzekerheidsprofielen in invoer-
parameters van modellen naar profiel(en) op 
de uitvoer. In het geval van energievoorspel-
lingen kan dit worden toegepast op gebouwsi-
mulatiemodellen. Een belangrijk nadeel van de 
Monte Carlo methode is de hoge gevoeligheid 
van de uitvoer voor het type onzekerheidspro-
fiel dat wordt gegeven aan de invoer (garbage 
in = garbage out). Daarom is het belangrijk 

een betrouwbare invoer voor de simulatie te 
gebruiken en invloeden door subjectiviteit 
bijvoorbeeld te vermijden. Door het gebruik 
van (grootschalig) gemeten data als basis voor 
de invoer van een Monte Carlo simulatie wordt 
er een betrouwbaar beeld van de onzekerheid 
op de uitvoer verkregen. 
De feed-forward strategie is toegepast op een 
casestudy om de methode op een praktijk 
situatie te kunnen toetsen. Als casestudy is 
de renovatie van het hoofdkantoor van Royal 
HaskoningDHV te Amersfoort genomen. Het 
kantoor, met een bruto vloeroppervlakte van 
19.200 m², is gebouwd in 1970. In 2011 is het 
kantoor volledig gerenoveerd, waarbij het van 
energielabel G naar A is gebracht. De keuzes 
voor energiebesparende maatregelen in deze 
renovatie zijn heroverwogen, maar nu op 
basis van de feed-forward strategie. Dat wil 
zeggen dat als startpunt van de casestudy het 
gebouw van voor de renovatie is genomen en 
de energiebesparende maatregelen opnieuw 
tegen elkaar zijn afgewogen. Met behulp van 
de feed-forward strategie is de verwachtte 
energiebesparing per maatregel berekend. Om 
de toegevoegde waarde van de feed-forward 
strategie te laten zien, zijn de maatregelen ook 
volgens de standaard methode gesimuleerd. 
Bij de standaard methode worden onzekerhe-
den buiten beschouwing gelaten. De invoer 
van de het simulatiemodel voor de standaard 
methode is bepaald aan de hand van een 
enquête onder twaalf ervaren professionals. 

Resultaten
Om tot een select aantal maatregelen te 
komen is eerst een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. Op basis van deze analyse zijn de 
maatregelen gekozen die een grote energie-
besparing opleveren maar tegelijkertijd ook 
een hoge onzekerheid hebben. De gekozen 

maatregelen zijn:
1. Warmte-/koudeopslag i.c.m. warmtepomp
2. Warmteterugwinning in balansventilatie
3. Warmtepomp lucht/water
4. Combinatie maatregel 1 en 2
Voor deze vier maatregelen zijn vervolgens de 
kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) voor het 
behalen van de energiebesparing gekozen. De 
KPI’s gekozen voor maatregel 1 is bijvoorbeeld 
het rendement van de warmtepomp en de 
WKO (seasonal performance factor, SPF). Voor 
elke KPI’s is vervolgens meetdata verzameld. 
Omdat er voor deze studie nog geen database 
beschikbaar is en de beschikbare monitorings-
data gering is, is de data aangevuld met data 
uit veldstudies van derden. Figuur 3 toont een 
histogram van de verzamelde data voor één 
van de KPI’s, de SPF-koeling van een WKO. De 
rode lijn door de histogram laat de beschrij-
vende kansdichtheidsfunctie zien voor de 
SPF-koeling van een WKO, afgeleid met behulp 
van datamining. 
Met de kansdichtheidsfuncties voor de KPI’s 
als invoer, is voor iedere maatregel een Monte 
Carlo simulatie uitgevoerd waarmee de 
beoogde energiebesparing wordt bepaald. 
Daarnaast zijn er ook standaard simulaties 
uitgevoerd, met als invoer voor de KPI’s de 
kentallen zoals opgegeven bij het onderzoek 
onder professionals en de kentallen zoals ze 
worden gehanteerd in de EPC methodiek [4]. 
Figuur 4 toont de resultaten van deze simula-
ties voor maatregel 1, uitgedrukt in besparing 
op Life Cycle Costs (LCC). De besparing beoogd 
door de professionals (boxplot) valt hierbij 
duidelijk hoger uit dan op basis van meetdata 
kan worden verwacht (histogram). Daarnaast 
valt ook de grote spreiding in de voorspelling 
van professionals op. Dit laatste komt voort uit 
de spreiding in de kentallen opgegeven door 
verschillende professionals, een gevolg van 

-Figuur 2- Schematische weergave van de feed-forward strategie
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subjectiviteit. De resultaten van de overige drie 
maatregelen in de studie tonen deze zelfde 
kenmerken.
Naast de onzekerheden die voortkomen uit 
onnauwkeurige invoerparameters van maat-
regelen, is het gebouwgebruik ook een belang-
rijke onzekere factor. Het gebouwgebruik is 
niet alleen een stochastisch proces maar het 
gebruiksprofiel kan daarnaast ook over de 
jaren heen sterk veranderen. Om de verhou-
dingen tussen de twee onzekere factoren weer 
te geven, is de casestudy ook doorgerekend 
op verschillende gebruiksprofielen. Op basis 
van ingeschatte onzekerheden in bezetting, 
interne warmtelast en temperatuur setpoints 
zijn een best case, most-likely case en worst 
case scenario gedefinieerd voor het gebruik. 
Figuur 5 toont opnieuw de resultaten uit de 
Monte Carlo simulaties voor WKO, ditmaal 
voor drie gebruiksscenario’s en uitgedrukt in 
terugverdientijd. Het blijkt dat de onzekerheid 
in gebouwgebruik in dezelfde orde van grote 
ligt als de onzekerheid in KPI’s.

    EVALUATIE VAN CONCEPT 
Eén van de voornaamste voordelen van de 
feed-forward strategie is de transparante com-
municatie over risico’s naar besluitvormers. 
Om de meerwaarde vanuit het oogpunt van de 
besluitvormer te evalueren zijn daarom twee 
besluitvormers geïnterviewd. Eén interview 
is gehouden met een technisch adviseur 
prestatiecontracten van Royal HaskoningDHV, 
het andere interview is gehouden met een 
financieel adviseur van een Nederlandse bank, 
actief in kredietverstrekking voor verduurza-
ming van vastgoed. 
Beide adviseurs zijn het er over eens dat het 
kwantificeren van onzekerheden een beno-
digde stap is voor ingenieurs om de professio-
naliteit en geloofwaardigheid te verhogen. Van 
de betrokken adviseurs in een groot verduurza-
mingsproject (technisch, juridisch, verzeke-
rings- en financieel adviseur), is het alleen voor 
de technisch adviseur nog geen gebruikelijke 
aanpak om voorspellingen te geven op basis 
van risico’s. Door het onderling communiceren 
in termen van risico en rendement komen 
risico’s ter sprake en kunnen ze waar mogelijk 
direct gemitigeerd worden. Daarnaast zorgt 
de risico-rendement benadering ook voor een 
hoger bewustzijn van potentiële business-
cases. Door een investering in verduurzaming 
hetzelfde te presenteren als ieder andere 
potentiële investering, zal deze eerder geac-
cepteerd worden en kan de markt voor ver-
duurzaming van vastgoed worden versneld. 

   HOE NU VERDER?
Met dit onderzoek is getoond dat meetdata 
uit bestaande gebouwen van grote waarde 

-Figuur 3- 
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kunnen zijn voor energiestudies in de ontwerp-
fase van nieuwe projecten. Om de betrouw-
baarheid van de data echter te garanderen is 
het belangrijk dat deze afkomstig is uit een 
groot aantal projecten. Momenteel worden 
data uit gebouwbeheersystemen vaak na enige 
tijd weer overschreven. Het is belangrijk om 
te kijken welke hiervan bruikbaar zijn. Deze 
bruikbare data, eventueel aangevuld met data 
uit apart te installeren opnemers, dienen te 
worden opgeslagen in een centrale database. 
Door data te groeperen en eventueel te 
vergelijken met ontwerp targets, kan er actief 
geleerd worden van voltooide projecten. 

Naast de succesvolle toepassing van de feed-
forward strategie op de KP’s van energiebe-
sparende maatregelen, kan een soortgelijke 
strategie mogelijk ook worden toegepast om 
onzekerheden in gebouwgebruik te kwan-
tificeren. Voorbeelden van gebruiksdata die 
vaak al aanwezig zijn in een gebouw, zijn het 
toegangscontrolesysteem voor medewerkers 
en de subbemetering van gebruiker-gebonden 
elektriciteitsgebruik. Verder onderzoek zal uit 
moeten wijzen of het analyseren van deze data, 
maar ook data uit bijvoorbeeld smartphones, 
kan helpen om de onzekerheden in gebouwge-
bruik beter te kwantificeren.
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    SAMENVATTING
Gebouwen blijken in de praktijk veel meer energie te gebruiken dan vooraf is voorspeld, 

bekend als de performance gap. Deze gap leidt tot risico’s in prestatiecontracten en de 

rentabiliteit van energiebesparende maatregelen. Een feed-forward strategie is geïntro-

duceerd, waarmee onzekerheden in energievoorspellingen specifiek worden gekwan-

tificeerd op basis van meetdata uit monitoringsprojecten. De strategie is succesvol 

toegepast op een case-study, waarbij bandbreedten zijn gekwantificeerd en gereduceerd 

op basis van gemeten data.

    CONCLUSIE
Onjuiste aannames in energiestudies kunnen 
al leiden tot een mismatch van 50% tussen 
de beoogde- en behaalde energiebesparing. 
Een analyse laat zien dat de rentabiliteit van 
energiebesparende maatregelen ook vaak 
gunstiger wordt gepresenteerd dan op basis 
van meetdata kan worden verwacht. Dit leidt 
tot grote risico’s voor investeringen in energie-
besparende maatregelen, in het bijzonder voor 
projecten op basis van prestatiecontracten.
Opbrengsten van energiebesparende maatre-
gelen worden vaak zonder bandbreedte opge-
geven. Indien er geen informatie over risico’s 
bekend is bij de investeerder, wordt voor 
investeringsbeslissingen vervolgens een (vaak 
ongunstige) risicofactor toegekend. Het kwan-
tificeren en expliciet opgeven van onzekerhe-
den in de opbrengsten van energiebesparende 
maatregelen maakt het mogelijk om reële 
risicofactoren te gebruiken. Daarnaast kunnen, 
doordat de oorzaken van de risico’s bekend zijn, 
de investeringsrisico’s worden gemitigeerd. 
Een feed-forward strategie is geïntroduceerd 
waarmee onzekerheden in energiestudies 
kunnen worden gekwantificeerd op basis van 
gemeten data uit bestaande gebouwen. Door 
het actief toepassen van de feed-forward stra-

tegie kunnen bandbreedten niet alleen worden 
gekwantificeerd, maar ook gereduceerd. Uit de 
casestudy blijkt dat de onzekerheden op basis 
van meetdata kleiner zijn dan de huidige band-
breedte in de voorspellingen, die voortkomt 
uit persoonsafhankelijke inschattingen van 
verschillende ingenieurs (subjectiviteit). 
Een scenariostudie naar de invloed van 
gebouwgebruik laat zien dat onzekerheden in 
het gebruik ook kunnen leiden tot een signifi-
cante performance gap. Het is belangrijk om je 
hier bewust van te zijn, in het geval van pres-
tatiecontracten zullen hier bijvoorbeeld goede 
afspraken over moeten worden gemaakt. 
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