Bedrijfsprofiel
Royal HaskoningDHV is een toonaangevend, onafhankelijk,
internationaal ingenieurs-, advies- en managementbureau
met een sterke basis in Nederland, het Verenigd Koninkrijk
en Zuid-Afrika. Onze adviesdiensten richten zich op
luchtvaart; gebouwen; industrie, energie en mijnbouw;
infrastructuur; maritiem en waterwegen; stad, omgeving
en strategie; rivieren, delta’s en kusten; transport en asset
management; en watertechnologie.
De wereld om ons heen verandert snel. De groei van de
wereldbevolking, de verbeterende leefomstandigheden
en welvaart wereldwijd leiden tot een grotere vraag
naar water, grondstoffen, energie en infrastructuur.
Dit vraagt om toekomstgerichte oplossingen voor de
duurzame ontwikkeling van metropolen, het oplossen van
watervraagstukken, het verbeteren van transport, logistiek
en infrastructuur en het ontwikkelen van verantwoorde
ketens en productieprocessen. Naast duurzaamheid speelt
ook innovatie hierbij een belangrijke rol.

Revolutionaire oplossingen, baanbrekende technologieën
en best practices zijn veelvuldig het resultaat van ons
advieswerk. Dat bereik je alleen door kennis te delen met
anderen - klanten, kennisinstituten, overheden, de industrie die, net als wij, een rol willen spelen in de duurzame
ontwikkeling van de wereld om ons heen.
Vanuit ons besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
streven wij naar reductie van onze eigen footprint en in
onze projecten nemen wij onze opdrachtgevers zoveel
mogelijk mee om te komen tot tastbare duurzame
toegevoegde waarde voor hun organisatie en hun
omgeving. Via ons ‘giving back’-programma delen onze
medewerkers regelmatig hun kennis en ervaring via
educatieve programma’s met leerlingen en studenten in de
landen waarin wij actief zijn.
Naast maatschappelijke betrokkenheid vormt ook
integriteit de basis van ons handelen. Wij zien dat een
heldere, transparante werkwijze zowel onze opdrachtgevers
als onze medewerkers ondersteunt bij het werk dat wij
dagelijks, over de hele wereld, uitvoeren.

Onze marktsectoren
Luchtvaart

NACO Netherlands Airport Consultants en InterVISTAS,
beide onderdeel van Royal HaskoningDHV, zijn gevestigde
namen in de luchtvaartsector. Gezamenlijk bieden wij
wereldwijd een breed scala aan geïntegreerde strategische,
operationele en technische oplossingen voor de duurzame
ontwikkeling van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

Gebouwen

In ons streven naar optimalisatie van de gebouwde
omgeving houden we rekening met innovatieve en
realistische toekomstscenario’s. Scenario’s waarbij we
ons laten leiden door de behoefte van onze klanten. Een
integrale benadering met aandacht voor diverse
stakeholders, inhoudelijk concept, veranderende
technologieën en life cycle costing, zorgt voor de beste
vastgoedoplossingen. Wij creëren, onderhouden en
transformeren inspirerende, duurzame en gezonde
gebouwen, die bijdragen aan het succes van onze klanten.

Industrie, Energie en Mijnbouw

Onze experts op het gebied van industrie, energie
en mijnbouw bedienen een grote diversiteit aan
bedrijfstakken. Royal HaskoningDHV bedient klanten over

de hele keten: van de winning van natuurlijke hulpbronnen
tot de levering van producten aan consumenten. Naast de
olie- en gasindustrie, chemie, energie, mijnbouw en zware
industrie, behoren ook de farmaceutische, consumenten
producten (FMCG) en voedingsmiddelenindustrie tot onze
klanten en partners. Opdrachtgevers over de hele wereld
profiteren van onze innovatieve aanpak en succesvolle
oplossingen bij het waarmaken van hun ambities.

Infrastructuur

Onze opdrachtgevers schatten onze expertise op waarde in,
omdat wij begrijpen hoe belangrijk infrastructuur is voor de
maatschappij. Wij werken voor opdrachtgevers binnen de
overheid en de private markt. Samen met hen ontwerpen,
ontwikkelen en leveren wij innovatieve oplossingen voor
nationale en internationale infrastructuurprojecten, zoals
wegen, bruggen en ondergrondse infrastructuur. Als partner
van Tunnel Engineering Consultants (TEC) hebben wij
wereldwijd aanzien verworven met onze deskundigheid op
het gebied van afgezonken tunnels.

Maritiem en Waterwegen

Royal HaskoningDHV heeft een gedegen en wereldwijde
reputatie op het gebied van de ontwikkeling en het ontwerp

van civieltechnische constructies op het raakvlak van land
en water. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers
ontwerpen, plannen en bouwen we overal ter wereld
integrale, veilige, duurzame en milieuvriendelijke maritieme
voorzieningen, zoals havens, scheepswerven, sluizen en
waterwegen.

Rivieren, Delta’s en Kusten

Water biedt kansen, maar kan ook een bedreiging vormen
voor onze maatschappij, onze economie en de natuur.
De groei van de wereldbevolking legt een steeds groter
beslag op schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals water,
en vergroot de impact van klimaatverandering op onze
leefomgeving. Wereldwijd loopt Royal HaskoningDHV
voorop met toonaangevende, duurzame en financieel
verantwoorde oplossingen voor de uitdagingen die water –
of juist het gebrek daaraan – met zich meebrengt voor het
leven langs rivieren, in de delta’s en in kustgebieden.

Stad, Omgeving en Strategie

Door onze expertise op het gebied van duurzaamheid en
stedelijke ontwikkeling te combineren met financieel,
juridisch en procesmanagement, stellen wij overheden,
waterschappen, ontwikkelaars, woningcorporaties en de

private sector in staat hun ambities te verwezenlijken met
betrekking tot duurzame stedelijke en regionale planning.

Transport en Asset Management

Royal HaskoningDHV levert wereldwijd geïntegreerde
oplossingen op het gebied van asset management en het
verbeteren en verduurzamen van stedelijke mobiliteit in
samenwerking met opdrachtgevers uit de publieke, private
en industriële sector. Onze adviesdiensten strekken zich uit
van innovatieve concepten, planvorming en ontwerp tot
realisatie, exploitatie en beheer.

Watertechnologie

De groeiende vraag naar water bepaalt onze agenda.
Onze experts combineren hun inzicht in de wereldwijde
waterproblematiek met hun kennis van lokale
omstandigheden en wetgeving. Wij adviseren onze klanten
bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid, naleving van wet- en regelgeving en
levering van diensten; van eenvoudige oplossingen, zoals
het leveren van schoon water tot gepatenteerde innovaties
en de nieuwste technologieën.

Wij voeren wereldwijd projecten uit op het gebied van assetmanagement, energie,
gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, mijnbouw, mobiliteit, rivieren,
delta’s en kustgebieden, stads- en gebiedsontwikkeling en watertechnologie
vanuit 100 kantoren in 35 landen. Onze 7000 professionals voelen zich hierbij
gesteund door de kennis en ervaring van hun collega’s. Door de combinatie
van wereldwijd opgedane kennis en kennis van de lokale situatie leveren we
toegevoegde waarde voor onze klanten in hun projecten.
Wij zien een belangrijke rol voor onszelf in innovatie en duurzame ontwikkeling.
Daarom willen we bijdragen aan oplossingen om onze maatschappij duurzamer te
maken, samen met onze klanten en anderen die eenzelfde visie hebben.
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Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal adviserend ingenieurs- en
projectmanagementbureau met meer dan 130 jaar ervaring. Ons hoofdkantoor is
gevestigd in Nederland, met belangrijke kantoren in het Verenigd Koninkrijk, ZuidAfrika en India. Daarnaast hebben we gevestigde kantoren in Zuidoost-Azië en in
Noord- en Zuid-Amerika en een goede basis in Afrika en het Midden Oosten.

