
ROYAL HASKONINGDHV - adviseur
Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal adviserend ingenieurs-en projectmanagementbureau en bestaat al meer dan 
139 jaar. Onze professionals zijn actief op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, 
landelijk en stedelijk gebied, en water.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
In 2035 zijn al onze kantoren wereldwijd Paris Proof. Dat betekent dat we alleen hernieuwbare energie gebruiken, dat we 
niet meer energie per m² vloeroppervlak gebruiken dan er in dat land naar rato aan hernieuwbare energie beschikbaar 
komt. Concreet betekent dat een reductie tweederde ten opzichte van het huidige gebruik.

2 - Transparant
In ons annual report rapporteren we al over onze CO2-footprint per medewerker en per gebouw, op het gebied van onze 
huisvesting, ons autogebruik en ons vliegverkeer. We gaan dat ook per m² vloeroppervlak doen. De kennis die we opdoen, 
terwijl we onze eigen gebouwen verduurzamen, zetten we in om anderen op weg te helpen naar Paris Proof. 

3 - Realiseer
Onze dynamische routekaart biedt een krachtig handelingsperspectief voor alle betrokken. Hierin voeren we de 
energiebesparingsmaatregelen in die nodig zijn om de ambitie te bereiken en biedt houvast bij het monitoren van de 
voortgang. We regisseren onze expertise op het gebied van energietransitie voor gebouwen vanuit één Competence 
Center.

4 - Monitor 
We brengen de resultaten in beeld met onze Paris Proof Monitor waarin alle gebouwdata samenkomen. Het platform biedt 
actueel inzicht in het huidige verbruik en de benodigde stappen richting Paris Proof.  

5 - Promoot
We voeren gesprekken met onze klanten vanuit onze Vier Vragen voor Duurzame Groei, gericht op onze stakeholders, 
de maatschappij, de toekomst en de impact van de projecten op het milieu. We delen onze kennis, zodat andere partijen 
worden aangezet tot actie. We zoeken gericht het podium via onze eigen platforms, de media en onze netwerken. 
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