
URBAN CLIMATE ARCHITECTS - Architecten
Wij zijn URBAN CLIMATE ARCHITECTS. We staan voor een toekomst waar iedereen gezond en veilig kan wonen, werken en spelen. 
We scheppen een podium waarin jong, oud, rijk en arm (en iedereen ertussenin) een kwalitatief leven op kan bouwen.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Onze eigen huisvesting en bedrijfsvoering is in 2030 Paris Proof (huisvesting, mobiliteit, ICT). In onze projecten adviseren 
we op een breed duurzaamheidsniveau om tot een zo integraal mogelijk duurzame oplossing te komen. We nemen de Paris 
Proof ambitie voor zowel de materialen als de operationele kant mee in de advisering naar onze klanten.

2 - Transparant
Vanuit onze ontwerpopgaven geven we onze opdrachtgevers inzicht in het verwachte operationele en materiaalgebonden 
CO2 emissies van de opgave. Dit geld ook voor onze eigen huisvesting. We geven inzicht in ons eigen energiegebruik, en 
welke stappen we gaan nemen om dit naar Paris Proof te brengen.

3 - Realiseer
Via een concreet stappenplan kijken we welke doelen per jaar behaald moeten worden om onze eigen huisvesting Paris 
Proof te maken, en onze opdrachtgevers inzicht te geven door:
-  Onze opdrachtgevers te stimuleren en ondersteunen in het opstellen van een visie en ambitie op Paris Proof 
materiaalgebonden emissaies. 

-  Bij al onze advies- of ontwerpprojecten per 1 januari 2023 inzicht te geven in de materiaalgebonden emissies volgens het 
Paris Proof materiaalgebonden emissies Rekenprotocol. 

- Onze opdrachtgevers te stimuleren en ondersteunen in het realiseren van Paris Proof materiaalgebonden gebouwen.  

4 - Monitor 
Wij monitoren door de voortgang en resultaten per kwartaal te monitoren, evalueren en te bespreken binnen het bureau op 
de behaalde CO2 reductie en hoe zich dit verhoud tot het stappenplan.

5 - Promoot
Practice what you preach & preach what you practice. Het is een wisselwerking tussen het bewust laten zien hoe je 
stappen kunt maken binnen je eigen organisatie en het uitdragen naar opdrachtgevers hiervan. Door het publiceren van de 
voortgang op sociale media brengen we dit onder de aandacht en kunnen we ook onze opdrachtgevers stimuleren en laten 
zien wat er in de praktijk mogelijk is.
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