
DESIGN BY PERFORMANCE 
IS EEN SOFTWARE GEDREVEN METHODE 
OM DE GEBOUWDE OMGEVING 
TE OPTIMALISEREN.

INZENDING
ARC-AWARDS
INNOVATIE



IN EXTREEM KORTE TIJD
BESLISSINGEN NEMEN
OP BASIS VAN FEITEN

ARCHITECTONISCH 
ONTWERPEN IS EEN 
VOORNAMELIJK 
HANDMATIG EN 
TIJDROVEND PROCES.

Het duurt lang voor concrete 
resultaten getoond kunnen 
worden. Deze (summiere) resultaten 
zijn bovendien hoofdzakelijk 
arbitrair aangezien ze het gevolg 
zijn van een combinatie van 
pragmatisme, ervaring en 
menselijke arbeid.

Een wereld die snel verandert, 
vraagt om een snelle en adaptieve 

aanpak van vraagstukken. Bovenal 
een aanpak die resulteert in keuze-
mogelijkheden zodat scenario’s 
getest kunnen worden.

Één variant is een voldongen feit. 
Duizenden varianten biedt de 
mogelijkheid flexibiliteit in te 
bouwen en een toekomstbestendig 
en duurzame oplossing te 
selecteren.  



REAL TIME INZAGE IN 
HET MAXIMALE 
POTENTIEEL VAN JE 
GEBOUW

DESIGN BY PERFORMANCE is een 
software gedreven methode om 
beschikbare ruimte binnen de (on)
gebouwde omgeving te optimalise-
ren. 
Een evolutionair algoritme rekent 
talloze scenario’s door waarbij ge-
zocht wordt naar een optimale 
uitkomst. Doordat de software tien-
duizenden varianten in enkele minu-
ten doorrekent, ontstaat de moge-

lijkheid scenario’s te testen.

Door de eindgebruiker volledig in-
zicht te geven in de resultaten van 
het (ontwerp)proces wordt iedere 
vorm van belangenverstrengeling, 
ego en inefficiëntie direct bloot-
gelegd en heeft de opdrachtgever/
eindgebruiker de mogelijkheid het 
gehele proces vanaf de start te 
overzien en direct bij te sturen.

+
DESIGN BY

PERFORMANCE
ALGORITME

=+
VARIABELENBESCHIKBARE

RUIMTE



VERKORT 
ONTWERPTIJD,
VERLAAG KOSTEN,
VERGROOT
FLEXIBILITEIT

CONTINU, IEDER DAG,
IN NIET ALLEEN IN DE 
ONTWERPFASES.

De rekenresultaten van het algorit-
me worden automatisch geexpo-
teerd in een spreadsheet.
Deze spreadsheet (in de cloud) biedt 
de eindgebruiker de mogelijkheid 
input aan te passen in de sheet 
waarna deze automatisch dient als 
nieuwe invoer voor het rekenmodel.

De eindgebruiker zit letterlijk aan de 
knoppen. 
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Bovendien worden tekeningen 
automatisch gegenereerd. 
Deze kunnen als traditioneel dwg 
bestand ingezien worden of als ifc 
model geëxporteerd worden zodat 
ze de onderlegger voor het BIM mo-
del worden. 
Zo kan het rekenmodel vanaf de 
haalbaarheidsstudie tot aan ople-
vering de onderlegger vormen voor 
optimalisaties.



DE ROL VAN 
DE ARCHITECT 
VERANDERT,
STEEDS,
MAAR WEER.

De architect ontwerpt nog steeds 
maar in een andere rol.
De architect wordt als het ware de
hoofdredacteur en filtert alle opties 
die uit het reken- en tekenmodel 
komen. In plaats van het maken van 
één of enkele opties gebaseerd op 
pragmatisme en ervaring kunnen 
duizenden versies getest worden 
waarbij het algoritme naar de 
optimale oplossing zoekt.

Maar niet iedere uitkomst is bruik-
baar, om een variëteit redenen. 

Het is aan de architect om de 
opdrachtgever te gidsen door het 
woud aan mogelijkheden.
De architect kan de uitkomsten be-
oordelen op harde criteria (aantoon-
bare data) maar ook ‘zachte’ sturing 
aan het model geven in de vorm van 
concepten of ontwerpcriteria. 

EEN OPDRACHTGEVER
DIE AAN DE KNOPPEN DRAAIT?

WAT DOET DE ARCHITECT DAN NOG?



DUIDELIJKHEID,
ZO VROEG MOGELIJK
IN HET PROCES.

Investeringsbehoefte, gebruik van 
ruimte, gebruik van grondstoffen/
energie, programmatische invulling 
zijn onderdelen die in het bouwpro-
ces parallel aan elkaar ontwikkeld 
worden en pas laat in het bouwpro-
ces aan elkaar gekoppeld worden 
omdat er niet eerder gedetailleerd 
inzage gegeven kon worden in de 
mogelijkheden. Op het ogenblik van 
koppeling is er al zoveel tijd gespen-

deerd aan een bepaald concept dat 
het uitwerken van een alternatief te 
tijdrovend en te duur wordt. Door 
al deze factoren in een computer-
model samen te brengen en te laten 
optimaliseren door een algoritme 
kan zeer vroeg in het proces uitge-
breid inzage gegeven worden in de 
mogelijkheden.

Boven: schermafbeelding van de software



INTERDISCIPLINAIR 
ONTWERPEN

EN NU ECHT.

DESIGN BY PERFORMANCE neemt 
zonnewarmte mee in de berekening 
net zoals (voorlopig eenvoudige) 
constructieve berekeningen.
Hiermee gaat het niet voorbij aan 
de bouwfysicus en de constructeur 
maar integreert het hun werk in het 
rekenmodel.

Interdisciplinair werken, en dan niet 
achter elkaar aan of als paralelle 

trajecten maar simultaan. Dit ver-
kort het ontwerproces en leidt tot 
betere resultaten doordat discipl-
nes integraal werken.

Het rekenmodel neemt maximale 
daglichttoetreding mee als voor-
waarde voor maximale kamergroot-
tes, zonnewarmte voor gevelori-
entatie, maximale overspanning, 
etcetera.



NIEUWE ROL,
NIEUW 
VERDIENMODEL.

Bij betaling op uurtarief of als 
totaal voor een opdracht blijft de 
architect een kostenpost binnen 
de projectbegroting en zal een op-
drachtgever deze proberen te mini-
maliseren. 

Door het verdienmodel in te steken 
op een percentage van het (extra) 
rendement (het zogenaamde Value 
Added Design) wordt de architect 

mede verantwoordelijk voor de op-
brengst.

En aangezien de scenario’s de op-
drachtgever inzage geven in de lan-
ge termijn mogelijkheden zal een 
hit-and-run cultuur niet snel ont-
staan. De rekenmodellen tonen im-
mers aan dat interdisciplinair ont-
werpen voor de lange termijn loont.

BONUSCULTUUR
BIJ ARCHITECTEN?

HET KAN MET
VALUE ADDED DESIGN



AANTOONBAAR
EFFICIËNTER,
UITGEBREIDER EN
GEDETAILLEERDER
MAAR BOVENAL
DIRECT TOEPASBAAR.

DESIGN BY PERFORMANCE is, na 
een periode van beta testing, opera-
tioneel sinds februari 2015.

In de afgelopen maanden hebben 
we meerdere indelingen doorgere-
kend voor bestaande en nieuw te 
realiseren gebouwen. De uitkomsten 
zijn allen efficiënter, uitgebreider en 
gedetailleerder gebleken dan dat in 
een tijdsbestek van enkele dagen 

handmatig had gekund. 
Vooral het aanleveren van meerdere 
scenario’s leidt tot een significante 
betere positie voor de opdrachtge-
ver / gebouweigenaar om te acte-
ren. 
Hij/zij kan keuzes maken gebaseerd 
op feiten in plaats van op aanna-
mes.

KAN DIT ALLEMAAL?
HET GEBEURT AL !

MEER DAN 30 OPDRACHTEN AFGEROND
IN DE AFGELOPEN 4 MAANDEN



DESIGN BY PERFORMANCE
is een handelsnaam van 
THE FORM FOUNDATION.
Architectuur, Onderzoek & Strate-
gie uit Amsterdam.

OPTIMAAL GEBRUIK VAN RUIMTE
LEVENLOOPONTWERP DOOR SCENARIO’S
ZONNE- EN WARMTEANALYSE
SNELLER EN MEER GEDETAILLEERD PROCES


