
TRAJECT ADVISEURS & MANAGERS - adviseur
TRAJECT Adviseurs & Managers b.v. (TRAJECT) is een adviesbureau dat werkt vanuit een multidisciplinaire invalshoek met een 
duidelijke missie: Beter werken, beter leren en beter leven in een 361° Gezond Gebouw. Vanuit een persoonlijk bewustzijn dat 
verduurzaming noodzakelijk is, wil TRAJECT voorloper bij en initiator van klimaatverbetering zijn. 

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Binnen al onze projecten zorgen we er altijd voor dat de ambities van onze opdrachtgevers zo hoog mogelijk zijn, 
|en voldoen aan de eisen van Paris Proof, voor energie EN materiaalgebruik. Van onze eigen huisvesting willen we 
binnen 5 jaar voldoen aan Paris Proof. Tot het zover is, compenseren we onze uitstoot. 

2 - Transparant
Onze gehele CO2 footprint maken we jaarlijks inzichtelijk op onze website. Ook maken we onze verbeterstappen  
en de effecten daarvan inzichtelijk, zodat anderen van onze successen en verbeterpunten kunnen leren.  

3 - Realiseer
Voor onze eigen huisvesting gaan we in overleg met onze verhuurders en stellen we een stappenplan voor 
verbeteringen op. De gebruikscomponent van ons verbruik meten we, en gaan we op verschillende niveaus 
(per apparaat, werkplek en zone) inventariseren en analyseren. 

4 - Monitor 
Door van onze projecten bij te houden of de doelstellingen én resultaten voldoen aan de Paris Proof doelstellingen 
op energie én materiaal. Ieder project leggen we de resultaten langs de Paris Proof lat. Jaarlijks rapporteren we de 
resultaten per m2 of gebruiker in heldere overzichten op de website. 

5 - Promoot
“Alleen ga je hard, Samen kom je verder”. Als adviseur in de gebouwde omgeving zijn we gewend om in heel verschillende 
gezelschappen samen te werken en elkaar daarbij wat te leren. Ons basisuitgangspunt is verder te gaan dan de minimale 
norm (óók bij Paris Proof). Dat doen we met een integrale aanpak, zodat we op alle vlakken het best presteren. 
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