
ARCADIS NEDERLAND B.V. - Adviseur
Arcadis is een toonaangevend ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en bebouwde omgeving. Door het toepassen van 
onze marktkennis, technische expertise en projectmanagement leveren we buitengewone en duurzame oplossingen voor onze 
klanten. Wij werken met 25.000 collega’s in meer dan 70 landen. Onze passie is: Improving the quality of life.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
 Het is onze ambitie in elk advies- of ontwerpproject in de gebouwde omgeving Paris proof te adviseren. We werken altijd 
aan oplossingen met maximale waarde voor mens, economie en milieu. Wij streven daarbij naar de meest duurzame 
oplossing voor onze klanten. In onze bedrijfsvoering geven we het goede voorbeeld.

2 - Transparant
In onze bedrijfsvoering zetten we in op het reduceren van onze impact op de leefomgeving. Van 2010 tot 2019 is onze 
CO2 footprint met 39 procent gedaald. We werken met een energie management systeem gebaseerd op ISO 50001. 
Wij rapporteren jaarlijks over ons energie en CO2 verbruik van onze eigen gebouwen.

3 - Realiseer
Wij vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen en maken duurzaamheid toepasbaar. 
We dagen onszelf continu uit om projecten zo klimaatvriendelijk mogelijk te ontwerpen & realiseren. Wij geven aan waar 
we stap extra hebben gezet en Paris Proof in de adviezen hebben toegevoegd ook al hebben klanten daar niet om 
gevraagd.

4 - Monitor 
Wij brengen het energieverbruik van onze eigen gebouwen in kaart. En stellen samen met de verhuurder routekaarten 
naar Paris Proof gebouwen op https://www.arcadis.com/nl/nederland/wie-we-zijn/duurzaamheid/co2-prestatieladder/

5 - Promoot
Wij zien het als onze taak de duurzame ambities van onze klanten waar te maken en zelfs te overtreffen. Zo bespreken  
we o.a. Paris Proof. Als organisatie geven we het goede voorbeeld: we maken ons energie-efficiency beleid inzichtelijk 
en nemen duurzame initiatieven in de branche. 
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