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TRANSFORM decision-support omgeving is een op simulatie gebaseerd platform dat verschillende besluit- 
vormers van een stad helpt met het analyseren van energiegegevens.  Daarnaast geeft het de mogelijkheid 
om verschillende plannen te simuleren en bepaalt het de impact van deze plannen op gebied van CO2-
uitstoot, hernieuwbare energie en kosten onder verschillende scenario’s. 

Hoe in te zetten voor de energietransitie
TRANSFORM is flexibel en begrijpelijk. Het geeft inzicht 

bij het aanpakken van energietransitie- gerelateerde 

vragen en kan helpen om betere beslissingen te nemen. 

De methodologie achter het platform helpt gebruikers 

de meest optimale en robuuste energietransformatie 

plannen voor hun stad te door te rekenen en de impact  

te bepalen.

Wat zit in het model
TRANSFORM maakt het mogelijk de gegevens op ver-

schillende ruimtelijke niveaus (gebouwen, straten, wijken) 

en over verschillende energie- en klimaat gerelateerde 

indicatoren te analyseren. Het helpt gebruikers om poten-

tiële maatregelen te identificeren en inzichtelijk maken of 

energie- en klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald.

TRANSFORM kan simulatie- en optimalisatiestudies  

uit te voeren. Door een ingebouwde modelleertaal, 

kunnen gebruikers zelf maatregelen definiëren 

die gebruik kunnen maken van een onderliggend 

datastructuur (infrastructuur, energieproducenten  

en energiegebruikers). Gebruikers kunnen een aantal 

variabelen die buiten de directe controle van een stad 

zijn (bijvoorbeeld energieprijzen), instellen. Voor elke 

variabele kunnen ze de waardeveranderingen door de 

tijd definiëren en een aantal verschillende scenario’s te 

bepalen. Deze scenario’s kunnen gebruikt worden om de 

robuustheid van de voorgestelde oplossingen te toetsten.

Input en output
Na de scenariodefinitie kan een maatregeleditor  

gebruikt worden om verschillende maatregelen (bijv. 

warmtenetwerk extensie) te definiëren, bouwen, en  

hun logica te bewerken. Dit maakt het makkelijk om alle 

modellen achter verschillende maatregelen en KPI’s te 

construeren.  De onderliggende data is niet beperkt tot  

een voorgedefinieerde set. Verschillende maatregelen 

kunnen tot een aantal portfolio’s gecombineerd worden,  

die dan op de geselecteerde gebouwen toegepast kunnen 

worden. Door het combineren van verschillende scenario’s 

en maatregels (in de tijd) kunnen gebruikers een aantal 

simulatie-experimenten definiëren en uitvoeren, en de 

impact van de verschillende acties op het realiseren van 

energie- en klimaatdoelstellingen te beoordelen.

Verkrijgbaarheid
Op dit moment onderzoeken de partijen achter de 

TRANSFORM (Accenture, AIT, Macomi) de manieren 

waarop deze applicatie openbaar kan worden gesteld. 

TRANSFORM is momenteel beschikbaar via een 

demonstratieserver. Geïnteresseerden zijn nu al meer dan 

welkom om de toepasbarheid en beschikbaarheid van de 

applicatie voor hun specifieke doelstellingen te testen. 
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
TRANSFORM

Figuur 1: Visualisatie 
en analyse van 
energieconsumptie en 
energiepotentie data

Figuur 2: Gebruikers 
kunnen verschillende 
maatregelen 
definiëren, bouwen, 
en bewerken

Figuur 3: Gebruikers 
kunnen de impact van 
de verschillende acties 
op het realiseren 
van energie- en 
klimaatdoelstellingen 
te beoordelen
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