
AT OSBORNE BV - Adviesbureau
AT Osborne is een adviesbureau met ruim 140 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers. Onze focus ligt op 
toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving. Samen met onze opdrachtgevers 
werken wij aan het beste resultaat om Nederland een stukje beter, mooier en duurzamer te maken.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Onze kantoorpanden (gehuurd en in eigendom) zijn in 2035 Paris Proof. Binnen al onze opdrachten zorgen we ervoor dat 
de ambities van onze opdrachtgevers zo hoog mogelijk zijn en voldoen aan de eisen van Paris Proof. 

2 - Transparant
Wij zijn transparant over het energiegebruik en de materiaalgebonden emissies van onze eigen (kantoor)panden. Deze zijn 
voor iedereen terug te vinden in ons jaarverslag en op onze website. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het verschaffen van 
inzicht in het energiegebruik van hun gebouwen en het (verwachte) energiegebruik en de materiaalgebonden emissies van 
de gebouwen waaraan wij werken.  

3 - Realiseer
Vanuit onze dienstverlening dragen we bij aan Paris Proof gebouwen van onze klanten. Dit doen we door onze 
opdrachtgevers te stimuleren en ondersteunen in het opstellen van een visie en ambitie op Paris Proof operationele- en 
materiaalgebonden emissies en de realisatie daarvan te begeleiden. In 2023 stellen wij voor onze eigen panden een 
routekaart op.

4 - Monitor 
We rapporteren jaarlijks over ons energiegebruik en de behaalde CO2-reductie van onze eigen kantoorpanden. 
Met dezelfde frequentie rapporteren wij ook over het aantal opgestelde Paris Proof adviezen voor onze opdrachtgevers.

5 - Promoot
Wij tonen leiderschap richting opdrachtgevers, vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, de branche en ons eigen 
personeel. Dit doen we door het publiceren van artikelen en rapporten, het geven van trainingen, het ontwikkelen van
tools en het verankeren van Paris Proof in onze adviezen.
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