DWA - adviseur
DWA is een adviesbureau in de gebouwde omgeving. Duurzaamheid werkend maken, dat is ons motto.We brengen dat dagelijks in de
praktijk met ruim 120 collega’s.Voorlopers in het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en gebieden.Baanbrekers in het toepassen
van machine learning en digital twins, waarmee we gebouwprestaties voorspellen en optimaliseren

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Wij maken duurzaamheid werkend. We garanderen dat wat we bedenken ook echt werkt. Gebouwen moeten presteren
zoals verwacht. Duurzaam, comfortabel en kostenefficiënt. Adviezen moeten zich bewijzen in de praktijk. We zijn ook als het
gebouw gestalte krijgt en in gebruik is. Monitoren de resultaten en optimaliseren.

2 - Transparant

Alles wat we doen is gericht op continuïteit. DWA geeft inzage in het energiegebruik en de CO2-uitstoot van haar
gebouwen. Wij zetten in op de MVO Prestatieladder. Deze ladder voorziet in de behoefte om, vanuit maatschappelijke
betrokkenheid, duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken.

AANTAL EIGEN GEBOUWEN
0

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK
2.736 m2 b.v.o

AANTAL MEDEWERKERS
130

3 - Realiseer

Wij begrijpen hoe gebouwen en installaties werken. Wij beheersen geavanceerde software waarmee we optimaal
presterende gebouwen kunnen ontwerpen. Ook snappen we de betekenis van data die sensoren in gebouwen en
installaties voortbrengen. Wij analyseren die en voegen extra data toe en zetten al die informatie in om prestaties te
garanderen.

4 - Monitor

DWA past machine Learning toe om prestaties van installaties te monitoren, analyseren en verbeteren. Door structurele
analyses en simulaties komen verbeterpunten aan het licht en zijn de bijbehorende energiebesparingen voorspelbaar.
Machine learning is een krachtig en betrouwbaar middel om ‘Paris Proof’-gebouwen te realiseren.

5 - Promoot

Wij werken niet vóór opdrachtgevers, maar mét hen. We voelen ons betrokken bij hun missie en doelen en werken samen
aan oplossingen die daar invulling aan geven. Oplossingen die altijd binnen de strakke financiële kaders vallen die we
samen met opdrachtgevers zijn opgesteld. In dat proces wijzen we op de richtingscoëfficiënt van Paris Proof.

www.parisproof.nl

