BUREAU BOUWKUNDE BV - Adviseur
Sinds onze oprichting in 1988 onderscheiden wij ons als een onafhankelijk facilitair bouwkundig bureau. Wij verzorgen de
planuitwerking en -toetsing alsmede het bouwmanagement in alle fasen van het bouwproces. Hierbij focussen wij ons op
bouwtechniek en maakbaarheid, bouwkosten, duurzaamheid, bouw- en regelgeving en een efficiënte uitwerking.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Als stap op weg naar Paris Proof realiseren wij uiterlijk in 2024 reductie van minimaal 10% van ons eigen energieverbruik in
kWh (momenteel 105 kWh per m2). In 2034 willen we Paris Proof zijn. Door toepassing van innovaties in BIM en diensten die
verduurzaming ondersteunen brengen wij onze klanten richting Paris Proof.

2 - Transparant

Bureau Bouwkunde publiceert jaarlijks online een geüpdate emissie-inventaris, met daarin specificatie van onze CO2
footprint. Tevens publiceren we met ingang van 2023 een jaarverslag Duurzaamheid; een verslag van de impact van
innovaties en duurzame dienstverlening. Wij communiceren dit actief richting al onze relaties.

AANTAL EIGEN GEBOUWEN
-

3 - Realiseer

Onze projectgroep Duurzaamheid heeft routekaarten ontwikkeld om onze doelstellingen haalbaar te maken, zowel voor de
eigen organisatie (doel = Paris Proof) als voor ontwikkeling van onze adviesdiensten (doel = ondersteuning van onze klanten
richting Paris Proof). We zoeken hierbij steeds de dialoog en interactie met onze stakeholders.

4 - Monitor
AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK
171,5 m2

Een online beschikbaar en jaarlijks geüpdate verslag brengt de reductie van onze CO2-uitstoot concreet in beeld. Ons
jaarverslag Duurzaamheid (miv januari 2023) rapporteert over onze innovaties en de impact die onze duurzame diensten
hebben in projecten, bij klanten, leveranciers en medewerkers.

5 - Promoot
AANTAL MEDEWERKERS
15

Wij publiceren over thema’s als verduurzaming en circulariteit, alsmede over de kansen die digitalisering en innovaties in onze
branche en in het werken met BIM bieden voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor en door medewerkers
organiseren wij kennis-sessies.

www.parisproof.nl

