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Arcadis en duurzaamheid
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In our roots
Founded in 1888 as the Association 
for Wasteland Redevelopment.

In our logo
The fire salamander requires a balance 
between clean water, healthy air and 
clean soil to survive.

In our name
“Arcadis” is derived from Arcadia: 
the finest place on earth to live.

Our purpose

Capital Markets Day – November 2020
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Agenda
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Stap 1: Ambitieuze doelen
Stap 2: Transparantie
Stap 3: Routekaart
Stap 4: Monitoren en rapporteren
Stap 5: Promotie naar klanten



Ambitieuze doelen?

• Basisjaar: 2010
• 2020

• Ambitie: 40% CO2 reductie
• Doelstelling: 30% CO2 reductie
• Realisatie: ~50% (zonder Covid invloed)

• 2030: 
• Ambitie: 100% CO2 reductie
• Doelstelling: 95% CO2 reductie



Ambitieuze doelen gebouwen
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2020
~50%

Buildings: 
1. Geen uitstoot!

1. Groene stroom op alle kantoren: zelf opwekken of inkopen
2. Kantoren van gas af

2. Minder verbruik via Paris Proof: richting 50 kWh/m2 per jaar.
Roadmap per kantoor, samen met eigenaar

• Aansturing aanpassen: HVAC systemen 
• LED verlichting in alle kantoren
• Gedragsverandering
• Van het gas af
• Duurzame opwek vergroten
• Verder verduurzamen gebouwschil
• ...

3. Mogelijk terugbrengen van aantal m2’s (als we meer thuis gaan werken)?

2030
Doel: 95%

Ambitie: 100%
2023
15%

Ca. 5% p.y.



Transparantie
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• CO2 à energie à gebouwen
• Onderdeel van het totale duurzaamheidsprogramma: 

niet apart georganiseerd
• Verplichtingen vanuit systemen als CO2 Ladder, Integrated reporting, 

ISO 14.001/ 50.001, ....
• Thema in lopende Partnerships als Change.Inc, MVO NL, DGBC, ...
• Congressen en spreekbeurten: Spryg, Springtij, ...
• Lopende klantgesprekken

• Eindgebruikers



Routekaart
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Pilot NL Overige
kantoren NL

Lessons learned 
delen in Europa

Advies en
verduurzaming
kantoren
wereldwijd

Analyse 
potentie en 

urgentie 
gebouwen

Vermarkten: aanbieden aanpak aan klanten

Communicatie: delen successen én uitdagingen. Inspireert en stimuleert



Routekaart Stap 1: pilotproject
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Inventarisatie 
duurzaamheid

Selectie 
pilotkantoor(en)

Potentie 
energiebesparing in 

kaart brengen

Prioritering en 
routekaart

Business case

• Analyse alle gebouwen: potentie en urgentie
• Inzicht: energie/CO2 prestatie, leeftijd, bouwkundige staat, duurzame ambities verhuurder/ 

medehuurders, ‘natuurlijke momenten’, omgeving
• Selectie 3 kantoren: in gesprek

• Selectie pilot kantoor o.b.v. gesprekken
• Uitkomst: LoI. Samen op reis

• Breder dan alleen Energie/ CO2: gezondheid/ welbevinden, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulair. 
• Samen bepalen we brede ambitie in workshop
• Longlist mogelijkheden

• Capex + Opex = Totex
• Verdeling kosten en opbrengsten huurder/ verhuurder
• Contractueel borgen in huurcontract (korte termijn maatregelen) 
• Ondertekening routekaart.

• Prioritering
• Verdelen verantwoordelijkheden: koppeling MJOP (eigenaar), koppeling beleid/ dagelijkse operatie (Arcadis)



Monitoren en rapporteren
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• Global
• Geintegreerd jaarverslag
• SBTi, GRI, CDP, Ecovadis, Sustainalitics, MSCI, ...

• Nederland: 
• Energie & CO2 team actief
• Koppeling/ integratie in andere afdelingen is essentieel
• CO2 Prestatieladder

• Hoogste trede sinds 2011

• Hoogste ambities bezien vanuit concullega’s

• ISO 14.001/ 14.064
• ISO 50.001



Promotie naar klanten
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• In een aantal offertes nu actief aangeboden: 
nog te vroeg

• In bestaande projecten met klanten over gesproken:
• Maakt het thema concreet
• Geeft een doel om naar te werken
• Gevaar is dat bij behalen doel er wordt gestopt
• Zeker bij corporate klanten: SBTi concretiseren

• Meer aandacht nodig!



Dank voor uw 
aandacht
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