RENOR - adviseur
Wij helpen organisaties met het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Met de combinatie van een online omgeving en
ondersteunende diensten bieden wij organisaties één complete oplossing voor het opstarten en managen van de verduurzaming.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Onze ambitie is om zoveel mogelijk vastgoedportefeuilles vóór 2040 Paris Proof te maken. In onze eigen werkplekken,
zowel thuis als extern, is onze ambitie om in 2030 Paris Proof te zijn.

2 - Transparant

In onze online omgeving maken wij het volledige verduurzamingsprogramma transparant, vanaf de doelstellingen en
prognoses, tot de voortgang van de uitvoering van projecten, tot de werkelijke resultaten en actuele energiegebruiken.

3 - Realiseer
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In onze opdrachten nemen wij Paris Proof standaard mee als variant. Onze oplossingen richten zich vervolgens op het
managen van de verduurzaming richting de verdere realisatie. Met een online omgeving en ondersteunende diensten
zorgen we ervoor dat vastgoedportefeuilles sneller en doelmatiger daadwerkelijk Paris Proof worden.

4 - Monitor

Monitoring vormt een continu proces in onze aanpak en oplossingen, direct vanaf het opstarten t/m de uitvoering en
gebruiksfase. Hierdoor bieden we actueel inzicht in zowel de resultaten als in de voortgang richting Paris Proof.
Onze visie is om hierin een deel van ons platform openbaar toegankelijk te maken, waarbij onze eigen voortgang en
die van onze klanten inzichtelijk wordt en we ervaringen delen via een kennisbank. Hiermee willen we inspireren en
het lerend vermogen van de sector als geheel vergroten.

5 - Promoot
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Aanvullend op het delen van inzichten en ervaringen vanuit de monitoring promoten we Paris Proof actief via andere
kanalen. Als voorbeeld publiceren we artikelen en whitepapers, spreken we op evenementen, organiseren we zelf
events zoals rondetafels met klanten en partners, zijn we onderdeel van onderzoeksprogramma’s en geven we
cursussen over verduurzaming. Ons doel is om hiermee zoveel mogelijk organisaties met een vastgoedportefeuille
in beweging te krijgen naar Paris Proof, en bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak.

www.parisproof.nl

