
Rever Interieurprojecten, beleid en inititiatieven 

Rever is een fullservice bureau voor het ontwerpen & bouwen van werkomgevingen. Dit doen wij door 
middel van specialistische analyses en advies, het turnkey ontwerpen en bouwen van inspirerende 
werkomgevingen en het begeleiden van de exploitatie. Dit doen wij elke dag vanuit ons clubhuis in 
Utrecht met veel plezier met projectconsultants, een ontwerpstudio met (interieur-)architecten, een 
afdeling projectmanagement en staf-personeel zoals finance, HR en marketing.  

De wereldbevolking, welvaart en consumptie nemen jaarlijks toe. Dat zet klimaat, natuur, 
maatschappij en economie onder druk. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het minimaliseren van 
grondstofgebruik, het reduceren van CO2 uitstoot, het beschermen van de wereldwijde natuur en het 
vergroten van sociaal en maatschappelijk rendement. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid 

Als Rever dragen wij hier actief aan bij. Om nú gezond te leven en een gezonde toekomst voor onze 
kinderen en volgende generaties te waarborgen. Wij vinden dat we de aarde en haar grondstoffen niet 
langer zó intensief mogen gebruiken. Wij willen en kunnen hier samen met onze opdrachtgevers een 
verschil in maken. De ambitie van ons team is hoog en we vinden dat elke stap, groot en klein, telt! 
Ieder van ons zet zich hier persoonlijk voor in en samen zijn wij onderdeel van de hoognodige 
verandering. 

Hoe dragen wij hier concreet aan bij? 

Om ervoor te zorgen dat dit geen loze belofte is, hebben wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) 
van de Verenigde Naties als uitgangspunt genomen. Dit zijn 17 doelen die in 2015 als de wereldwijde 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn vastgesteld, in het kader van de mondiale duurzame 
ontwikkelingsagenda voor 2030. 

Wij hebben ons door de SDG’s laten inspireren en onze organisatie en uitvoerende werkzaamheden 
kritisch tegen de 17 doelen aangehouden. We hebben besloten onze focus te leggen op de doelen 
waar wij binnen onze cirkel invloed op uit kunnen oefenen. Eén daarvan is SDG 13 : Klimaatactie. 

“Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.” 

Gevaren voor het klimaat terugdringen doen wij door bewust om te gaan met energie. We werken in 
een gasloos kantoor,  hebben LED-verlichting, scheiden afval en stimuleren onze opdrachtgevers op 
deze vlakken de juiste keuzes te maken. We zetten stappen in het verduurzamen van ons 
mobiliteitsbeleid. In onze interieurprojecten adviseren we om materialen op basis van hernieuwbare 
grondstoffen in te zetten en onze belasting op het klimaat altijd te compenseren via een daarvoor 
goedgekeurde instantie. Overkoepelend nemen we diverse maatregelen om onze CO2 voetafdruk te 
verkleinen; ons doel is om in 2022 Niveau 5 van de CO2 prestatieladder te bereiken.  

In 2021 is Rever bij meerdere initiatieven betrokken geweest die met name gericht waren op 
circulariteit (met onderliggende aandacht voor CO2-effecten). In 2022 zal een initiatief worden 
opgestart rondom stadsverwarming (warmtelevering), de meest significante emissiestroom, in 
samenwerking met (nieuwe) pandeigenaar en bedrijven gevestigd in zelfde blok. Doel: 
kennisvergroting over beheersing en reductie van stadsverwarming, kennisdeling van verbruiken en 
ervaringen en mogelijk komen tot reductiemaatregelen.  

 


