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Sessie 7 – Paris Proof Tools



• Introductie Paris Proof Commitment
• Pitches Paris Proof Tools
• In gesprek!

Programma
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Paris Proof Commitment

Doel: Versnellen CO2 reductie gebouwde omgeving
• Noodzakelijke ambitieuze regelgeving zal nog enige tijd duren

Paris Proof en WEii klassen geven helderheid hoe dat te doen
• Juist nu behoefte aan helderheid, we hebben geen tijd te verliezen
• Met Paris Proof in 2040 blijven we binnen het 1.5 graden budget

Ondertekenaars Commitment zetten dit ‘vliegwiel’ in werking

Streven: ondertekening geeft vrijstelling in huidige regelgeving 
• Bewezen koplopers voldoen zeker aan EED en EML
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https://www.dgbc.nl/publicaties/weii-als-sturingsinstrument-57


Ondertekenaars

- 80 ondertekenaars
- 40 erbij sinds deze 

zomer
- Eind 2023 alle (370) 

DGBC partners 
getekend

- Heb jij al getekend?
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Paris Proof Nieuwbouw – Bestaande Bouw

• Focus op operationele uitstoot
• Rekenmethode: WEii
• Doel: 

• WEii klasse Paris Proof

• Focus op materiaalgebonden
uitstoot

• Rekenmethode: Rekenprotocol 
Materiaalgebonden emissies

• Doel: 
• CO2-budget materiaalgebonden
• WEii klasse WENGverder: naar 

WENG 

Bestaande bouw Nieuwbouw



5 stappen in het Paris Proof Commitment
Wat doe je zelf en hoe neem je de keten/ klanten mee?

Verbinden aan 
het Paris Proof
doel voor 2040
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1. Ambitie 5. Promoten2. Transparant 4. Monitoren3. Realiseren

Transparantie
in het verbruik/ 
CO2 emissie

Opstellen van 
een Routekaart 
voor het 
Realiseren van 
de ambitie
Uitvoeren van 
de Routekaart

Monitoren en 
rapporteren van 
de voortgang

Promoten van 
leiderschap in 
de keten naar: 
• Klanten 
• Branche
• Leveranciers



De partner in duurzame renovatie



Financieel manager

We hebben nu meer data 
over de energie en kosten. 
Kunnen we de routekaart
verrijken? 

Portfolio manager

Onze kernportefeuille 
verandert, kunnen we ook 
mutaties doorvoeren? En kunnen we misschien ook 

CRREM als extra  doelstelling
toevoegen?

ESG manager

Project manager

Ik werk aan een update van de 
voortgang op Paris Proof. Wat 
speelt er nu allemaal?

Van alles! Ik ken zelf alleen 
de PV projecten.

Hoofd vastgoed

Asset manager

We gaan voor volledig Paris 
Proof in 2040.

De koeling voor het kantoor 
moet worden vervangen. Waar 
moet ik rekening mee houden?  



Eén complete oplossing voor het 
verduurzamen van vastgoedportefeuilles.

➔ Manage de verduurzaming in één online omgeving.

➔ Direct toegang tot de benodigde informatie en kennis.

➔ Werk effectief samen met collega’s en externen.



Online programmamanagement

• Doelstellingen en budgetten

• Altijd actuele informatie

• Dashboards en rapportages



Informatie en expertise

• Projecten & maatregelen

• Kennisbank vol informatie

• Ondersteunende diensten



Grip en samenwerking

• Overzichtelijke en interactieve planning

• Optimalisatie met scenario’s

• Continuïteit en samenwerking



Wij zijn op weg naar Paris Proof.

Ga je mee?



Paris Proof 
Partnership

Marco Scheers | Veenendaal



Inhoud
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Paris Proof Partnership

Verduurzamingsproces

Paris Proof Monitor

Verduurzamen



INNAX – missie gedreven!
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280 medewerkers met een groen hart



Paris Proof Partnership

Wij bouwen partnerships op vier duurzame 
hoekstenen:

• een verduurzamer op strategisch niveau

• een helder proces

• actueel inzicht en controle

• maatregelen die structureel waarde 
toevoegen 
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Duurzame hoekstenen



Persoonlijke verduurzamer
Op strategisch niveau 

Een verduurzamer is benaderbaar, luistert, denkt mee en 
verbindt. Hij of zij staat naast u bij strategische beslissingen 
maar ook bij implementaties op de werkvloer. Eén persoon, 
toegewijd, beschikbaar, vertrouwd.

Uw verduurzamer legt voor u de verbinding met de specialisten 
die INNAX in huis heeft. Is de uitdaging wat groter, dan wordt 
een team van specialisten betrokken. Zo houdt u de handen vrij 
en de focus op uw doelstellingen.
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Stappenplan

ü Inzicht in gebouw en energie

ü Besparing detecteren

ü Besparingen realiseren

ü Routekaarten maken

ü Informatieplicht 
portefeuille aanpak
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Verduurzamen in een continu proces
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Paris Proof Monitor©
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Versnellen door de kracht van data

ü Uw data compleet en inzichtelijk op 
één plek

ü Inzicht in portefeuilles met een druk 
op de knop

ü Krachtige analysesoftware 
geïntegreerd

ü De Paris Proof Monitor groeit mee 
met de voortgang richting uw 
doelstellingen



Paris Proof Monitor© 
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Live



Paris Proof Monitor© 
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Live



Paris Proof Monitor©
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Verschillende routes



Paris Proof Monitor© 
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Live



Paris Proof Monitor© 
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Live



Verduurzamen

Vanuit inzicht naar actie! Dat vraagt vroeg of laat om 
inzet van specialisten. 

• Voorlopig ontwerp (scenario`s)

• Definitief ontwerp/ Bestekvorming

• Aanbesteden/ Realisatie (bouwbegeleiding)

• Exploitatie/ Monitoring
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Alles bij de hand
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Verduurzamen
doen we samen
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INNAX GEBOUW & OMGEVING
Industrielaan 34

3903 AD Veenendaal

How can we help 
Energizing your Future?
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Uitdagingen

~𝟒𝟎% Van de CO2 uitstoot  afkomstig van 
gebouwen

~𝟗𝟎% Van de tijd zijn we binnen waar de IAQ tot 5x slechter is

> 𝟐𝟏𝟏𝟐 Meer dan 21 biljoen connected devices verwacht in 
2025

Duurzaamheid

Gezondheid 

Technologie 

> 𝟑𝟎% Van de energie in gebouwen wordt verspildEnergie 



Berekend
vs 

Werkelijk



“Als we niet weten of iets  slecht is 
Kunnen we het ook niet Verbeteren..!



“Uw onafhankelijke duurzaamheidsadviseur
gericht op de feiten!”

Geen Data ≠ Geen inzicht ≠ Duurzaam gebouw



Het proces

• Inzichten / Rapportages
• Aanpassen instellingen
• Gedragsverandering
• Prestatieborging
• Automatiseren

Organisatie Informatie WaardeData Inzichten

Verzamelen Analyse Interpretatie Actie



Rapportage & analyse

Om de week
Maandelijks
Om de maand
Elk kwartaal
Overlegmoment

Periodieke analyse en rapportages in 
combinatie met overleg momenten volgens 
een standaard planning vormt de basis:

Geen Data ≠ Geen inzicht ≠ Duurzaam gebouw



Voor bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen





Beperkte investering Voorbereid op toekomst

ExploitatieDesign

Open- gestructureerde dataongestructureerde data
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Avelution Insights bij nieuwbouw

-Toegangscontrole
-Netwerk
-Verlichting
-Gebouw beheer systeem
-Sensoren
-Brandmeld
-Inbraak 
-Systemen derden
-CCTV

Inzichten-
Gezondheid-

Rapportage & analyse-
Extra Functionaliteiten-

Monitoring & beheer-
Energiemanagement-
Prestatieborging/ SLA-

Objectieve validatie-
Continue optimalisatie-

Integraties derden/ APP-
Dashboarding-

Compliancy-
BREEAM-

WELL-



Avelution Insights voor bestaande gebouwen

PRESSURE

VIRTUAL 
SENSORS

OCCUPANCY VIRUS RISKLIGHT NOISE

TEMPVOCCO2 HUMIDITYPM

Een schaalbare IoT oplossing met gegevens over de luchtkwaliteit, 
bezettingsgegevens en energie-inzichten.

• Eenvoudige installatie en configuratie
• Draadloze, niet bekabelde sensoren, perfect voor retrofit
• Lange batterij levensduur (10 jaar), groot bereik
• Out-of-the-Box IoT oplossing



• Ontwikkeling van een Smart 
Building Ready gebouw

• Vertalen Ambitie naar techniek
• Integreren van innovatieve

oplossingen
• Uitwerken van Technisch PvE
• Realiseren van bestendige IT-

infrastructuur

• Avelution Insights
• Advies bij verduurzamen
• Analyse en rapportage
• Monitoring & Dashboarding
• Prestatieborging en beheer
• Datamanagement & delen
• Uitvoer optimalisatieprojecten

Onze rol

Ontwikkeling/ Realisatie Gebruiksfase



Referenties
< Smart Building Ready > < Avelution Insights >



“Laten we samenwerken aan  
Duurzame en gezonde Gebouwen..!”



Bram Schats
b.schats@avelution.nl

+31 (0) 6 11 41 76 60
www.avelution.nl

Scan Me
Direct aan 

de slag met 
Avelution Insights



Behaalde resultaten

#1 – Door monitoren van de luchtkwaliteit en 
in te spelen op de inzichten konden klachten 
worden opgelost en de voorgenomen 
investering voor een nieuwe luchtbehandeling 
worden uitgesteld. 

#3 – Gedurende het monitoren van de hal 
zagen we onverklaarbaar hoge pieken in de 
VOC-waarden. Dit bleek te ontstaan na het 
toevoegen van grondstoffen aan het proces. 
Hier is het proces op aangepast, hiermee is het 
gezondheidsrisico vermindert. 

#2 – Een bedrijf wat producten stofvrij moet 
verpakken aan ASML maakt gebruik van de 
eigen clean rooms om dit te kunnen doen. Onze 
sensoren tonen aan of de lucht daadwerkelijk
ook stofvrij was toen de producten werden 
verpakt.

#4 – Door inzicht in de luchtkwaliteit en het 
ruimtegebruik kan de school enerzijds voldoen
aan de eisen rondom het monitoren van de 
luchtkwaliteit maar daarnaast ook het rooster 
afstemmen op het daadwerkelijke 
ruimtegebruik. 

#5 – Door inzicht in de luchtkwaliteit en het 
ruimtegebruik konden CO2 pieken van boven 
de 3500ppm voorkomen worden tijdens de 
events in de sporthal.



EED 
audit

Embodied
Carbon

FastLane - Factsheet
FastLane platform
>100 Roadmaps  
>2.500 buildings

Markets
Healthcare (Cure & Care)
Government (on every level)
Education
Hubs
Leisure

CRE
Multinationals
Industry
Pharma
RE Investment Funds

Enhancing Society Together
± 5 mio ton CO2 reduction if plans are executed

Strengths
Integrated approach, certifications, API’s, Royal HaskoningDHV

Het Fastlane platform biedt een breed scala aan mogelijkheden aan inmiddels meer dan 100 klanten. 
Door koppelingen met VABI, MJOP en slimme meters en certificering EED audit, NEN normen bieden we 
een programma aanpak in de energie- en materiaaltransitie ondersteund met diepgaande domeinkennis.

https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/challenges/duurzaamheid/duurzame-gebouwen/energietransitie


Stap 1: 
Inventariseren 
portefeuille
Door het 
energieverbruik in te 
laden krijgt de klant 
overzicht over de 
energieprestatie van 
de gebouw-
portefeuille.



Stap 2:          
Gebouwanalyse
Op basis van 
deskresarch en 
schouw wordt de 
gebouwinformatie 
ingeladen en worden 
er maatregelen 
gekoppeld aan de 
gebouwen. Hierdoor 
kan een optimaal 
scenario worden 
gekozen.



Stap 3a: 
Verduurzamings-
plan
Op basis van het 
gewenste scenario 
kiest de klant welke 
individuele 
maatregelen worden 
meegenomen. En 
wordt inzichtelijk waar 
de kosten en 
besparingspotentieel 
zitten.



Stap 3: 
Verduurzamings-
plan

Stap 3b:  
Embodied Carbon
Met de embodied
carbon module krijgt 
de klant inzicht in de 
materiaalgebonden
CO2 uitstoot. En kan 
de klant afwegen of 
sloop-nieuwbouw 
dan wel een 
gebouwrenovatie 
gewenst is.



Stap 4: 
Financiering & 
exploitatie
Door de maatregelen 
in de tijd te plaatsen 
en de kosten netto 
contant te maken 
ontstaat een Total 
Cost of Ownership
financieringsplan. 
Hierin worden ook 
de jaarlijkse 
onderhoudskosten 
en overlap MJOP 
bepaald.



Stap 5:     
Realisatie en 
gebruiksfase
De klant krijgt inzicht 
in de geplande 
maatregelen en kan 
zelf de status en 
jaartallen 
aanpassen. Op deze 
manier wordt er een 
plan gemaakt die 
richting de 
aannemer kan 
worden uitgewerkt 
en aanbesteed.



Stap 6:    
Monitoring
Door de 
geprognotiseerde 
energiebesparing te 
vergelijken met het 
actuele 
energieverbruik kan 
de klant zien of er 
moet worden 
bijgestuurd. Hierin 
kan ook een 
koppeling gemaakt 
worden met de 
slimme meters.



Meer weten over FastLane?
n Demofilmpje FastLane
n Praktijkcasussen
n FastLane als keurmerk in de EED auditplicht
n Monitoring module
n Embodied Carbon module
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https://youtu.be/0ClMbhHcOto
https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/challenges/duurzaamheid/duurzame-gebouwen/energietransitie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/eed/keurmerken-eed
https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/nieuws/nieuwsberichten/introductie-routekaart-monitor-inzicht-in-energiegebruik-op-weg-naar-parijs
https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/nieuws/nieuwsberichten/transformatie-maakindustrie-door-inzicht-in-materiaal-gebonden-co2-uitstoot-gebouwen


Stel je vragen!
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Zuid Hollandlaan 7 
2596 AL  Den Haag 

+31 (0)88 55 80 100
helpdesk@parisproof.nl

www.DGBC.nl

mailto:helpdesk@parisproof.nl
http://www.dgbc.nl/

