BUILDING FOR TOMORROW - adviseur
Building for Tomorrow is een innovatief bureau voor huisvesting- en vastgoedadvies en projectmanagement. Onze naam zegt het al,
bij Building for Tomorrow bouwen wij aan morgen. Volgens onze visie kan dat alleen langs een duurzame route. In onze projecten
werken wij proactief samen aan duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Building for Tomorrow verbindt zich aan de ambitie het energieverbruik met twee derde te verlagen. Onze ambitie is om
te komen tot “eerlijke’ huisvesting waarbij het gehele proces in de keten inzichtelijk wordt van grondstof tot gebouw en de
verwachte levenscyclus. Sinds 2020 is Building for Tomorrow CO2 neutraal.

2 - Transparant

Wij willen de verduurzaming versnellen door op onze website, tijdens bijeenkomsten en werkgroepen onze
kennis en ervaring te delen die wij opdoen binnen onze projecten. Onze CO2-footprint maken wij openbaar
door deze te publiceren op verschillende media. Daarnaast gaan we deze benchmarken in de sector.
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3 - Realiseer

We gaan opdrachtgevers stimuleren duurzaamheidsambities op de agenda te plaatsen. We komen met concrete
voorstellen en routekaarten om keuzes voor de korte- en lange termijn te bepalen. De ambities vertalen wij naar een
vastgoedstrategie of bouwopgave. Met onze Building Journey aanpak zorgen wij voor draagvlak, enthousiasme en een
goede samenwerking.

4 - Monitor

Met de Milieubarometer brengen we de milieu impact en CO2-footprint van onze bedrijfsvoering in beeld.
De milieuwinst wordt door de jaren heen inzichtelijk en vergeleken met het branchegemiddelde. Met BREEAM of andere
certificeringsmethode brengen we de werkelijke duurzaamheid prestaties in beeld van die we realiseren voor onze
opdrachtgevers.

5 - Promoot

Op onze website en andere media, tijdens bijeenkomsten en werkgroepen gaan wij onze kennis en ervaring en resultaten
laten zien. Met behulp van de milieubarometer laten we via verschillende media zien wat de resultaten zijn van het verder
verduurzamen van onze bedrijfsvoering en welke resultaten we behalen bij de uitvoering van onze adviesdienst.

www.parisproof.nl

