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Verslagjaar 2011

Sinds december 2011 heeft Deerns drie volledig elektrische 
auto’s in gebruik. In 2013 zullen dat er tien zijn.

...brengt ideeën tot leven

Gezonde leef- en werkomgeving

Bedrijfskritische faciliteiten

Duurzaamheid en energie

Nieuwe technieken

Veiligheid

Deerns raadgevende ingenieurs bv
www.deerns.nl

Deerns duurzaam
 onderweg 
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Nu de crisis steeds meer om zich heen lijkt te 
grijpen, is de verleiding groot om het streven 
naar duurzaamheid op een laag pitje te zetten. 
We kunnen ons geld tenslotte wel beter 
gebruiken, is een mening die zou kunnen 
postvatten. 

Een dergelijke redenering is echter zeer onverstandig. 

Juist nu is het goede moment om door te pakken op 

het gebied van duurzaamheid. Juist nu is de tijd rijp om 

fundamentele veranderingen door te voeren. En dat 

duurzaamheid alleen maar meer geld kost is een 

verkeerde gedachte. Initieel kosten duurzaamheids-

maat regelen wellicht meer geld, maar het levert op 

termijn altijd meer op dan het kost. 

En waarom kijken we eigenlijk alleen maar naar geld? 

Kwaliteit en leefbaarheid zijn aspecten die in onze 

samenleving minstens zo belangrijk gevonden worden. 

En uiteindelijk zijn die ook weer in geld uit te drukken. 

In de vastgoedsector wordt daarom de vraag naar 

verduurzaming steeds groter, enerzijds omdat de eisen 

van overheidswege strenger worden, anderzijds omdat 

de vraag uit de markt, ook nog eens een krimpende 

markt, toeneemt. Duurzaam vastgoed wordt zo meer 

waard dan niet-duurzaam vastgoed. Hierdoor kost 

duurzaamheid geen geld, maar levert het geld op!

In ons eigen werk merken we die toenemende vraag 

dagelijks, hetgeen ertoe geleid heeft dat onze Deerns-

multiplier ook in 2011 weer is toegenomen. Daarnaast 

zijn we verheugd te kunnen melden dat we de dalende 

trend van onze CO2-voetafdruk het afgelopen jaar 

hebben weten vast te houden en dat we ons beleid 

in het kader van de CO2-prestatieladder op niveau 

4 is gecertifi ceerd.

Voorwoord 
Marcel Schellekens

Marcel Schellekens

Directeur

‘CO2-reductie 
maakt deel uit van 
onze ambities om
zo maatschappelijk 
verantwoord mogelijk 
te ondernemen’
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‘Onze energie-
concepten zijn 
veruit onze grootste 
hefboom om een 
substantiële CO2- 
reductie te bereiken’
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Profi el
Deerns is het grootste onafhankelijke adviesbureau in 

Europa op het gebied van installatietechniek, energie en 

bouwfysica. Met vestigingen in Nederland, Duitsland, 

Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Dubai 

en de Verenigde Staten is Deerns een toonaangevende 

en internationale speler. Het hoofdkantoor van Deerns 

is gevestigd in Rijswijk (ZH), Nederland.

Deerns ontwikkelt en ontwerpt technische voorzieningen 

in en rondom de gebouwde omgeving. Als geen ander 

is Deerns in staat innovatieve concepten te ontwikkelen 

en die op een praktische en betrouwbare manier te 

realiseren. Daarmee draagt Deerns bij aan een veilige, 

duurzame en comfortabele verblijfsomgeving.

Onze maatregelen

Onze kantoren

In de categorie kantoren ligt de nadruk op energie-

besparende maatregelen binnen onze gebouwen en 

het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie. 

Bovendien beperken we waar mogelijk het gebruik 

van grondstoffen, in ons geval vooral papier. Het papier 

dat we gebruiken is duurzaam geproduceerd.

Onze reiskilometers

Verreweg het grootste deel van onze CO2-voetafdruk 

wordt bepaald door onze reiskilometers. De maat-

regelen die we op dit vlak hebben genomen, zijn vooral 

gericht op de beperking van het aantal te maken 

kilometers en op de CO2-reductie per kilometer door 

het gebruik van openbaar vervoer en energiezuinige 

bedrijfsauto’s te stimuleren.

Ons werk

Sinds 1928 hebben we voor veel opdrachtgevers 

duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze energie-

concepten blijven veruit de grootste hefboom in de 

doelstelling om een substantiële CO2-reductie te 

bewerkstelligen. Daarom hebben wij onszelf tot doel 

gesteld dat minstens 20% van de relevante projecten 

die we in één jaar behandelen zodanig duurzaam 

moeten zijn dat zij in aanmerking komen voor een 

erkende certifi cering.

Over Deerns

Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
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Overzicht bereikte 
resultaten 2011 

Resultaten

Activiteit

Algemeen 

Beleidsvorming

Gedragsbeïnvloeding

Onze kantoren

Energiebesparende 

maatregelen

Gebruik duurzame 

energie

Grondstofgebruik

Planning 2012

Certifi cering conform ISO 14001

Continuering bewustwording, 

bijvoorbeeld door energiemonitoring 

•  Ingevoerde energiebesparende 

maatregelen monitoren en 

intensiveren

•  Nieuwe maatregelen onderzoeken 

en relevante zaken invoeren

•  Verdere vergroening van 

energieopwekking

•  Invoeren maatregelen voor verdere            

beperking van grondstofverbruik:

naast verdere beperking papier-

verbruik ook water-besparende 

maatregelen en beperking gebruik  

verpakkingsmaterialen

Behaalde resultaten tot op heden 

•  Doelstelling: in 2015 20% minder CO2-uitstoot in vergelijking 

met 2009

• Certifi cering conform CO2-prestatieladder, niveau 4

•  Stimulering van medewerkers om verantwoord om te gaan 

met energie en grondstoffen, bijvoorbeeld effi ciënt gebruik 

van verlichting, papier en beperking van brandstofgebruik

Verregaande energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals:

• Vervanging halogeenverlichting door LED-verlichting

• Beperking verlichtingstijd van reclamebord

•  Energiezuinige opwekking van warmte en koude (zoals in 

Groningen en Eindhoven)

• Beperking standby-tijd computers

•  Vervanging conventionele TL-verlichting door T5-buizen met 

behoud van armaturen

• Inkoop groene energie voor de Deerns-kantoren

• Proef opwekking windenergie voor eigen gebruik

• Gebruik van duurzaam geproduceerd papier:

 –  Het papier voor drukwerk heeft minimaal het FSC- keurmerk. 

Corporate uitgaven voldoen ook aan het EU Ecolabel 

en ISO 14001

   –  Het papier voor sanitair gebruik is gemaakt van 100% gerecycled 

papier en voldoet aan het FSC-keurmerk, het EU Ecolabel en het 

Cradle to Cradle CO2-neutraal keurmerk

• Afvalscheiding (papier, karton en GFT)

•  Terugdringing papierverbruik, bijvoorbeeld door standaard 

dubbelzijdig te printen

• Toename biologisch aanbod in bedrijfsrestaurant

• Afvalscheiding (papier, GFT en restafval)

‘Doelstelling: in 
2015 20% minder 
CO2-uitstoot in 
vergelijking met 2009’
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Activiteit

Onze reiskilometers 

Bedrijfsauto’s

Gebruik duurzame 

vervoersmiddelen

Bewustwording 

minder energie-

verbruik

Ons werk

Stimulering duurzame 

concepten in onze 

projecten

Ontwikkeling 

duurzame concepten

Opleiding 

medewerkers

Ontwikkeling diensten

Planning 2012

• Continuering beleid

•  Aanschaf drie elektrische 

voertuigen

•  Opstarten incentive om brand-

stofverbruik blijvend te verminderen

•  Stimulering van duurzame 

oplossingen bij opdrachtgevers

•  Verhoging van het aantal (op eigen 

initiatief) te ontwikkelen duurzame

projecten

•  Bureaubrede verspreiding van 

certifi ceringstechnieken en 

uitbreiding Assessorrol 

•  Verdere integratie van methodieken 

in projecten 

•  Verdere ontwikkeling van diensten 

gericht op duurzaamheid

Behaalde resultaten tot op heden 

•  Gebruik van auto’s met een groen energielabel A en B

• Auto’s met C-labels zijn uitgefaseerd

•   Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer

(NS Business Card)

• Fietsgebruik stimuleren voor korte ritten

• Aanschaf elektrische auto’s voor poolgebruik

•  Inzet van de fi etskoerier voor lokale leveringen 

(zoals in Eindhoven)

• Monitoring brandstofverbruik en terugkoppelen aan berijders

• Continuering deelname aan rijstijlcompetitie Greendriver Challenge

•  Doelstelling dat minimaal 20% van alle hiervoor relevante projecten 

in aanmerking komt voor een erkende certifi cering (Zie ook alle 

BREEAM-gecertifi ceerde projecten van Deerns op pagina 06)

Ontwikkeling en toepassing van innovatieve energiebesparende 

concepten in projecten. Voorbeelden hiervan zijn:

• Ontwikkeling van het Duurzaam Drijfl and concept 

•  Studie naar gebruik restwarmte van koelmachines Jaap Eden 

ijsbaan voor 800 woningen

• Natuurlijke ventilatie met behulp van een venturi-schoorsteen

• Energieleverend PV-dak op Enexis-gebouw 

• Energieneutraal concept satelliet-gebouw Schiphol (bouwfysica)

•  Een team van offi cieel opgeleide BREEAM- en LEED-deskundigen,

Experts en Assessors (geautoriseerd voor certifi cering van projecten)

• Energiemonitoring (LIFT)

• BREEAM-advisering:

 –   Assessments

 –  Expertbegeleiding

 –  Commissioning

 –  Green Credit Card

 –  BREEAM In-Use

• LEED-commissioning

• Duurzaamheidscoaching

• Integratie BREEAM In-Use in PvE nieuwbouw (PvE + + )
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BREEAM /LEED-projecten
van Deerns in Nederland

Overzicht

Deerns Duurzaamheidsbarometer
2012 (prognose) 190.000 m2 BVO

BREEAM

LEED

2011 165.000 m2 BVO

UPC

BREEAM-NL Excellent

71,5% (oplevercertifi caat)

Deloitte en AKD

BREEAM-NL Excellent

77,6% (ontwerpcertifi caat)

Oval Tower

LEED Gold  

65,6% (bouwfase)

Leeuwarden

Amsterdam

Utrecht

Maastricht

Venlo

Zwolle

Enexis offi ce

BREEAM-NL Excellent

84,2% (ontwerpcertifi caat)

FOX vakanties

BREEAM-NL Excellent

70,6% (ontwerpcertifi caat)

Schneider Electric

BREEAM-NL Excellent

71% (ontwerpcertifi caat)

SONION

BREEAM-NL Very Good

61,6% (ontwerpcertifi caat)

TNT green offi ce

LEED Platinum 

70% (certifi caat)

Danone

BREEAM-NL Excellent

71,5% (ontwerpcertifi caat)

Enexis offi ce

BREEAM-NL Excellent

79,6% (ontwerpcertifi caat)

Enexis offi ce

BREEAM-NL Excellent

81,2% (ontwerpcertifi caat)

Hoofddorp
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Resultaten

Deze voetafdruk is tot stand gekomen aan 
de hand van het Greenhouse Gas Protocol
(GHG-Protocol). Deze standaard voor 
CO2-meting en -management gaat uit van 
3 categorieën:

Blikveld 1
Alle directe uitstoot van broeikasgassen.

Blikveld 2
Indirecte uitstoot van broeikasgassen door de consumptie 

van ingekochte elektriciteit, warmte of stoom.

Blikveld 3
Andere indirecte emissies, zoals de winning en productie 

van ingekochte materialen en brandstoffen, activiteiten 

gerelateerd aan vervoer in voertuigen die niet in eigen dom 

zijn van of beheerd worden door de rapporterende 

entiteit, activiteiten gerelateerd aan elektriciteit die niet 

in Blikveld 2 vallen.

CO2 uitstoot (ton)

Blikveld 1

Auto zakelijk

Gasverbruik

Airconditioning

Blikveld 2

Elektriciteit

Vliegtuig

Blikveld 3

Overig OV

Papier

Waterverbruik

Woon-werkverkeer

Totaal

2009

886,0

62,1

10,2

171,1

136,0

5,1

12,4

0,6

346,4

1.629,8

2010

764,4

65,2

10,3

157,7

113,8

13,3

11,1

0,5

330,8

1.467, 2

2011

708,0

57,7

10,0

131,4

159,3

9,8

9,9

0,6

351,8

1.438,4

Bovenstaande cijfers zijn samengesteld volgens de normen van 

de CO
2
-prestatieladder.

CO2-voetafdruk 

CO2-uitstoot gemiddeld per fte

Totaal CO2 (in kg)  1.438.390  
Uitstoot per medewerker (fte)  4.275 

Eigen bedrijfsactiviteiten, weergegeven in kg CO2

Autokilometers

Vliegtuigkilometers

Elektriciteit

Gasverbruik

Papier

Airconditioning

OV-kilometers

Waterverbruik



MVO brochure

Deerns duurzaam onderweg08

Deerns Multiplier

Resultaten

We bereiken het grootste effect in de reductie 
van CO2 met advisering van duurzame 
energieconcepten in onze projecten. Om dit 
tot uitdrukking te laten komen, hebben we de 
Deerns Multiplier in het leven geroepen. Deze 
factor staat voor de mate waarin wij per jaar 
met de top-10 van onze projecten CO2 weten 
te besparen voor onze opdrachtgevers 
afgezet tegen de wettelijke prestatie-eisen 
ten opzichte van onze eigen voetafdruk.

Deze factor staat voor de verhouding tussen onze 

eigen CO2 uitstoot en de voor onze opdrachtgevers 

geadviseerde CO2 besparing. Dit is gerekend over 

onze top 10 projecten en de besparing gerelateerd 

ten opzichte van de wettelijke eisen. 

In 2011 bedroeg de CO2-besparing over de gehele 

technische levensduur 575 keer onze eigen jaar-

productie.

Deerns

CO2-uitstoot 2011

Deerns multiplier

Bij elkaar hebben de duurzame oplossingen in 2011

geresulteerd in een CO2-reductie van 827.000 ton,

575 keer zoveel als de jaarlijkse uitstoot van Deerns.

CO2 besparing

‘De gerealiseerde 
besparing in onze 
projecten van 
827.000 ton CO2 
komt overeen met 
de jaarlijkse opname 
van 60% van de 
hoeveelheid bos in 
Nederland, zijnde 
218.000 ha’

575 x 
de jaarlijks uitstoot 
van Deerns

D
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‘Deerns onder -
steunt initiatieven 
als het gaat om de 
verwe zenlijking van 
deze maatschap pelijke 
doelstellingen’ 

CO
2
-reductie is slechts een van de onderdelen 

van onze ambitie om zo maatschappelijk 
mogelijk te ondernemen. Deerns ondersteunt 
ook andere initiatieven als het gaat om de 
verwezenlijking van deze maatschappelijke 
doelstellingen. Hieronder een greep uit de 
ongeveer 20 doelen die op jaarbasis worden 
ondersteund.

Dutch Design Week
Elk jaar in oktober vindt Dutch Design Week plaats in 

Eindhoven. Dutch Design Week werkt als professionele 

organisatie met steun vanuit de Eindhovense design-

community aan een stimulerend en dynamisch 

designklimaat op cultureel, sociaal en economisch 

gebied in de regio Eindhoven. In 2011 heeft Deerns 

DDW ondersteund door zijn deuren open te stellen 

en hdoor de organisatie van een DDW-diner.

Health Battle
Tijdens het Health Valley event ontmoeten gezond heid 

en innovatie elkaar met behulp van plenaire discussie- 

sessies, netwerkbijeenkomsten en stands waar 

bedrijven zich presenteren. Daarnaast strijden 

studenten-teams om de Health Battle Award. Deerns 

heeft het winnende team begeleid door de case 

‘Hoe kunnen we post operatieve wondinfecties 

verminderen?’ in te brengen. 

Onze doelen
Maatschappelijk

09
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Stichting Living Daylights
De Stichting Living Daylights promoot een goede 

toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. 

Deerns is hoofddonateur van deze stichting.

Prinses Christina Concours
Het Prinses Christina Concours zet zich in voor de 

promotie van klassieke muziek en jazz onder jongeren. 

Deerns is een van de begunstigers van dit concours.

CPC-loop
De ABN AMRO City Pier City Loop Den Haag is een 

loop traditie van internationale allure. Het jaarlijkse 

evenement is bedoeld voor zowel de top- als breedte-

sporter. In 2011 telde het evenement meer dan 

30.000 inschrijvingen. Deerns sponsorde een team 

medewerkers die allen de halve marathon liepen.

YES!Delft
YES!Delft is het ondernemerscentrum dat technisch 

ondernemerschap uitdraagt en in al zijn fasen onder- 

steunt. YES!Delft inspireert studenten, profes sionals 

en wetenschappers tot ondernemerschap en biedt 

praktische ondersteuning bij het oprichten en ontwik-

kelen van nieuwe bedrijven. Deerns is sponsor van 

YES!Delft.
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De Groene Zaak
De Groene Zaak wil de verduurzaming van de 

Nederlandse economie en het ondernemersklimaat 

versnellen. Het is de enige branche-overstijgende 

vertegenwoordiging van duurzaam ondernemend 

Nederland. Deerns is ‘founding partner’ van De 

Groene Zaak.

Dutch Green Building Council
Dutch Green Building Council (DGBC) is een 

onaf  han ke lijke non-profi t organisatie die streeft 

naar verduurzaming van de gebouwde omgeving 

in Nederland. Deerns is ‘founding partner’ en 

mede ontwikkelaar van BREEAM-NL, een beo or-

delingsmethode om de duurzaamheidsprestatie 

van gebouwen te bepalen. Deerns is ook lid van 

de Amerikaanse evenknie van deze organisatie, 

de US Green Building Council (USGBC).

Duurzaamgebouwd.nl
Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat 

is de zin en de onzin hiervan? Om alle betrok kenen een 

stap op weg te helpen, heeft OVG Projectontwikkeling 

het initiatief genomen om met een groep Nederlandse 

experts een digitaal kennisplatform op te zetten over 

dit onderwerp, www.duurzaamgebouwd.nl. Deerns is 

partner van dit digitale platform.

 Samen Elektrisch
Het Platform Samen Elektrisch is opgericht voor en 

door organisaties die elektrische voertuigen kopen 

en gebruiken. Samen hebben ze meer onderhande-

lings- en lobbykracht die gebruikt wordt om de 

invoering van elektrische mobiliteit te versnellen 

en te verbeteren. De organisaties delen hun kennis 

en verkrijgen scherpe prijzen en een snelle levering. 

Deerns heeft sinds december 2011 de eerste drie van 

de tien aan te kopen elektrische auto's in gebruik.

Vernieuwing Bouw
Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk platform voor 

ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking in de 

bouw. Deerns onderschrijft het belang van vernieuwing 

van de bouwsector en heeft zich daarom verbonden 

aan Vernieuwing Bouw.

Building Brains
De gebouwde omgeving energieneutraal maken, 

dat is de uitdaging van het project Building Brains. 

Bedrijven uit de hele bouwketen werken samen aan 

de kabinetsdoelstelling om het totale energieverbruik 

in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. Deerns 

is actief deelnemer aan dit programma.

Colofon      Tekst en redactie Marcel Schellekens, Erwin Beswerda, Peter Buurman   Vormgeving DesignDesk   Drukwerk Drukkerij Opmeer   Projectbeelden 

op pagina 7 PLP/ARCHITECTURE, Atelier PRO, OPL Architecten, cepezed, Bias Architecten, Architectenbureau Paul de Ruiter, William McDonough 

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Deerns, Fleminglaan10, 2289 CP Rijswijk, postbus 1211, 2280 CE Rijswijk, 088 – 374 00 00, www.deerns.nl

Samenwerkings-
verbanden duurzaamheid

Samenwerking

FOUNDING PARTNER



Daglicht is onmisbaar voor de gezondheid 
en produc  viteit van de mens. 
S  ch  ng Living Daylights promoot daarom een op  male 
toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. 
Meer informa  e of donateur worden? Zie www.livingdaylights.nl
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