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Voorwoord

Ook in 2012 zijn we er weer in geslaagd onze eigen 
CO2-voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Door optimalisa-
ties in onze gebouwen, bewuster reizen en minder 
grondstoffenverbruik is ons gedrag op het gebied van 
duurzaamheid verder verbeterd. In 2012 heeft dit geleid 
tot een CO2-reductie van zelfs bijna 8% ten opzichte van 
2011! En als we de compensatie van onze vliegkilometers 
meetellen komt de afname zelfs uit op 16%.

Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat, maar voor een 
ingenieursbureau is het belangrijker wat wij voor onze 
opdrachtgevers hebben weten te bereiken. Deerns laat 
die prestaties al enige jaren zien door middel van de 
Deerns Multiplier, kort gezegd de mate van CO2-reductie 
door onze adviezen in projecten ten opzichte van onze 
eigen uitstoot. En die is ook dit jaar weer vele honderden 
keren groter dan wat wij zelf uitstoten door onze 
bedrijfsvoering.

In de duurzaamheidscertificeringsmethodieken kwam 
deze hefboom tot voor kort niet tot uitdrukking. In de 
nieuwe versie van de CO2-prestatieladder wordt het met 
behulp van de Branchegerichte Toelichting voor 
Ingenieurs bureaus mogelijk onze prestaties voor onze 
opdrachtgevers mee te laten tellen in onze duurzaam-
heidsscore. Dit leidt tot een zinniger beoordeling.
Uiteindelijk zijn het toch onze energieconcepten voor 
onze opdrachtgevers die het grote verschil maken en niet 
de invloed die wij uit kunnen oefenen op het duurzaam-
heidsbeleid van onze leveranciers. 

Toch zullen we altijd kritisch kijken naar het aspect 
maat schappelijk verantwoord ondernemen bij partijen 
aan wie wij zelf opdrachten verstrekken, zowel bij 
bestaande als nieuwe leveranciers. In deze uitgave kunt u 
lezen hoe, want ook al is de invloed klein, het gaat om de 
som van het totaal. 

Marcel Schellekens 
Directeur
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Over Deerns

Profiel
Deerns is het grootste onafhankelijke adviesbureau in 
Nederland 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 realise-
ren. Daarmee draagt Deerns bij aan een veilige, duur-
zame 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. Boven-
dien 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 maatregelen 
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. Daarnaast compenseren via we de Climate 
Neutral Group de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door 
zakelijke vliegkilometers.  

Ons werk
Sinds 1928 hebben we voor veel opdrachtgevers 
duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze energiecon-
cepten blijven veruit de grootste hefboom in de doel-
stelling om een substantiële CO2-reductie te bewerk-
stelligen. 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 certificering.

Deerns in Eindhoven driemaal duurzaam
Het koppelen van technisch vernuft aan praktische 
op lossingen voor mens en milieu is ook een kolfje naar de 
hand van Deerns in Eindhoven. Vanuit het imposante 
gebied ‘Strijp-S’, bevordert Deerns duurzaamheid bij 
opdracht gevers. Daarnaast worden ook op lokaal niveau 
duurzame maatschappelijke initiatieven gesponsord. “Wij 
lijken op deze regio”, stelt vestigings directeur Johan van 
Gerven. “Een hoog hightech-gehalte, de blik op de 
toekomst gericht en maatschappelijk betrokken.”

Deerns werkt in Eindhoven vanuit het Klokgebouw  
– onder deel van het duurzaamste binnenstedelijke 
herontwik kelings project van Nederland. “Wij trokken in 
een leeg casco dat we vervolgens hebben ingericht met 
de nieuwste duurzame technieken. Bovendien zitten er 
156 zonnepanelen op het dak om ons van energie te 
voorzien én is het laagste dak met mos bedekt om fijnstof 
op te vangen. Dus we zitten nu in een duurzaam gebied, 
in een duurzaam kantoorpand, dat we zelf hebben 
gerenoveerd. Driemaal duurzaam.”

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

Deerns Eindhoven - het Klokgebouw 
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Overzicht bereikte resultaten 
2012

Activiteit Behaalde resultaten tot op heden Planning 2013

Algemeen 

Beleidsvorming • Doelstelling: in 2015 20% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 2009
• Certificering conform CO2-prestatieladder, niveau 4 

Certificering conform ISO 14001
Certificering CO2-prestatieladder, 
niveau 5

Gedrags
beïnvloeding

• Stimulering van medewerkers om verantwoord om te gaan met energie en 
grondstoffen, bijvoorbeeld efficiënt gebruik van verlichting, papier en adapters

Continuering bewustwording, 
bijvoorbeeld door energie-
monitoring 

Onze kantoren

Energie
besparende 
maatregelen

Verregaande energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals:
• Vervanging halogeen- door LED-verlichting
• Beperking verlichtingstijd van reclamebord
• Energiezuinige opwekking van warmte en koude (bijvoorbeeld in Groningen en 

Eindhoven)
• Beperking standby-tijd computers
• Vervanging conventionele Tl-verlichting door T5-buizen met behoud van 

armaturen

• Ingevoerde energie-
besparende maatregelen 
monitoren, intensiveren en 
communiceren

• Nieuwe maatregelen  
onderzoeken en relevante 
zaken invoeren

Gebruik  
duurzame energie

• Inkoop groene energie voor de Deerns-kantoren
• Proef opwekking windenergie voor eigen gebruik
• Onderzoek naar inzetten van PV-panelen voor het laden van de elektrische 

auto’s
• Benchmark BREEAM bestaande bouw (DGBC) van eigen kantoor: hoe 

presteren onze vestigingen ten opzichte van soortgelijke kantoren 

• Verdere vergroening van 
energieopwekking

Grondstofgebruik • 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 
• Direct hergebruik van verouderd (brief)papier, gebruikt voor notitieblokjes
• Inzamelen oude mobiele telefoons (zowel privé als zakelijke telefoons) via de 

stichting WeCollect 

• Invoeren maatregelen voor 
verdere beperking van 
grondstofverbruik: naast 
verdere beperking papier-
verbruik ook waterbesparende 
maatregelen en beperking 
gebruik verpakkings materialen
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Onze reiskilometers

Bedrijfsauto’s • Gebruik van auto’s met een groen energielabel A en B
• Auto’s met C-labels zijn uit gefaseerd en 65% van de auto’s valt in categorie A

• Autokeuze beperken  
tot label A

Gebruik
duurzame  
vervoersmiddelen

• Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer (NS Business Card)
• Fietsgebruik stimuleren voor korte ritten
• Aanschaf elektrische auto’s voor poolgebruik
• Inzet van de fietskoerier voor lokale leveringen (bijvoorbeeld in Eindhoven)
• Interne enquête (ketenanalyse) over gebruik openbaar vervoer en fiets voor 

woon-werkverkeer 
• Vliegreizen tot een minimum beperken. Alle CO2-uitstoot die door de nood-

zakelijke vliegreizen wordt veroorzaakt, wordt volledig gecompenseerd via de 
Climate Neutral Group (Gold Standard Credits)

• Continuering beleid

Bewustwording 
minder  
energie verbruik

• Monitoring brandstofverbruik en terugkoppelen aan berijders
• Continuering deelname aan rijstijlcompetitie Greendriver Challenge

• Opstarten incentive om 
brandstofverbruik blijvend te 
verminderen

Ons werk

Stimulering 
duurzame  
concep ten in onze 
projecten

• Doelstelling dat minimaal 20% van alle hiervoor relevante projecten in aanmer-
king komt voor een erkende certificering 

• Stimulering van duurzame 
oplossingen bij opdracht-
gevers

Ontwikkeling 
duurzame  
concepten

• Ketenanalyse naar downstream-effecten van ons werk uitgevoerd • Verhoging van het aantal (op 
eigen initiatief) te ontwikkelen 
duurzame projecten 

Opleiding  
medewerkers

• Een team van officieel opgeleide BREEAM- en LEED-deskundigen, experts en 
assessors (geautoriseerd voor certificering van projecten)

• Bureaubrede verspreiding van 
certificeringstechnieken en 
uitbreiding assessorrol 

Ontwikkeling 
diensten

• Energiemonitoring (LIFT)
• BREEAM-advisering:

 - Assessments
 - Expertbegeleiding
 - Commissioning
 - Green Credit Card
 - BREEAM In-Use

• LEED-commissioning
• Duurzaamheidscoaching
• Integratie BREEAM In-Use in PvE nieuwbouw (PvE++)

• Verdere integratie van 
methodieken in projecten 

• Verdere ontwikkeling van 
diensten gericht op duurzaam-
heid

Activiteit Behaalde resultaten tot op heden Planning 2013
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CO2-voetafdruk van Deerns

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:
• Categorie 1: alle directe uitstoot van broeikasgassen.
• Categorie 2: indirecte uitstoot van broeikasgassen door 

de consumptie van ingekochte elektriciteit, warmte of 
stoom.

• Categorie 3: andere indirecte emissies, zoals de 
winning en productie van ingekochte materialen en 
brand stoffen, activiteiten gerelateerd aan vervoer in 
voer tuigen die niet in eigendom zijn van of beheerd 
worden door de rapporterende entiteit, activiteiten 
gerelateerd aan elektriciteit die niet in categorie 2 
vallen.

CO2 uitstoot (ton)

2009 2010 2011 2012

Categorie 1

       

Auto zakelijk 723,10 626,70 599,20 554,60
Gasverbruik 62,10 65,20 57,70 72,60
Airconditioning 10,20 10,30 10,00 10,00
         
Categorie 2        
Elektriciteit 190,80 175,40 155,60 105,00
Vliegtuig 141,40 113,80 159,30 126,60
Zakelijke km priveauto’s 162,90 137,70 108,80 122,60
         
Categorie 3        
Openbaar vervoer 5,10 13,30 9,80 15,50
Papier 12,40 11,10 9,90 7,60
Water verbruik 0,55 0,54 0,580 0,56
Woon-werk verkeer 346,40 330,80 351,70 337,40

Totaal CO2 1655,00 1484,90 1462,50 1352,60
   

Totaal CO2 per fte 4,65 4,37 4,35 4,02

Totaal CO2 na compenstatie van zakelijke vliegkilometers 1226,00

Bovenstaande cijfers zijn samengesteld volgens de normen van de CO2-Prestatieladder

Verdeling CO2-uitstoot van Deerns

Auto zakelijk
Gasverbruik
Airconditioning
Elektriciteit
Vliegtuig
Zakelijke km priveauto's
Openbaar vervoer
Papier
Water verbruik
Woon-werk verkeer

–
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Deerns Multiplier 

We bereiken het grootste effect in de reductie van CO2 
met 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 
projec ten CO2 weten te besparen voor onze opdracht-
gevers afgezet tegen de wettelijke prestatie-eisen ten 
opzichte van onze eigen voetafdruk.

In 2012 bedroeg de CO2-besparing over de gehele 
technische levensduur 726 keer onze eigen jaarproductie 
aan CO2-uitstoot. Ter vergelijking: in 2011 was dit 575 
keer.

‘De gerealiseerde 
besparing in onze 
projecten van 
982.000 ton CO2 
komt overeen met 
1.450 enkele 
vluchten tussen 
Amsterdam en 
Sydney’

CO2-besparing in  
onze projecten:  

726x  
de jaarlijkse uitstoot  

van Deerns

Deerns: door onze bedrijfsvoering hebben 
we in 2012 ruim 1200 ton CO2 uitgestoten, 
16% minder dan in 2011.

Ontwikkeling Multiplier
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Onze doelen

CO2-reductie is een van de doelen van Deerns en 
maakt deel uit van de ambitie om zo maatschap-
pelijk verantwoord mogelijk te onder ne men. 
Deerns ondersteunt ook andere initiatieven als 
het gaat om de verwezenlijking van deze maat-
schappelijke doelstellingen. Hieronder een greep 
uit de ongeveer 20 doelen die we ondersteunen.

Dutch Design Week
Dutch Design Week werkt met steun vanuit de Eind-
hovense designcommunity aan een stimulerend en 
dynamisch designklimaat op cultureel, sociaal en 
economisch gebied in de regio Eindhoven. In 2012 heeft 
Deerns DDW ondersteund door wederom zijn deuren 
open te stellen voor publiek. 

Stichting Living Day Lights
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.

YES!Delft
YES!Delft is het ondernemerscentrum dat technisch 
ondernemerschap uitdraagt en in al zijn fasen onder-
steunt. YES!Delft inspireert studenten, professionals en 
wetenschappers tot ondernemerschap en biedt prakti-
sche ondersteuning bij het oprichten en ontwikkelen van 
nieuwe bedrijven. Deerns is sponsor van YES!Delft.
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Afstudeerbegeleiding en stageplaatsen
Per jaar stelt Deerns tussen de 15 en 20 stageplaatsen 
beschikbaar voor studenten aan technische hogescholen 
en universiteiten. Daarnaast begeleidt Deerns jaarlijks  
10 tot 15 universitaire studenten bij het afstuderen.

Studieverenigingen
Deerns ondersteunt tientallen technische studie-
verenigingen. Een selectie:

 - Elektrotechnische Vereeniging, Delft
 - Intermate, Eindhoven
 - J.D. van der Waals, Eindhoven
 - Mollier, Eindhoven
 - Simon Stevin, Eindhoven
 - VSV Leonardo da Vinci, Delft

Helen Dowling Instituut
Voor de nieuwe huisvesting van het Helen Dowling 
Instituut (HDI) heeft Deerns de installatietechniek 
ontworpen en de uitvoeringbegeleiding verzorgd zonder 
winstoogmerk. Het HDI biedt psychosociale hulp bij 
kankerpatiënten en hun naasten. 

CPC-loop
De ABN AMRO CPC Loop Den Haag is een looptraditie 
van internationale allure. Het jaarlijkse evenement is 
bedoeld voor zowel de top- als breedtesporter. In 2011 
telde het evenement meer dan 30.000 inschrijvingen. In 
2012 sponsorde Deens vijf medewerkers die de 21 
kilometer-afstand hebben gelopen.
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Symposium  
Waardevermeerdering  
verduurzaamd vastgoed

Kennis delen met de markt om op maatschap-
pelijke terreinen stappen voorwaarts te maken is 
voor Deerns vanzelfsprekend. Op 5 september 
2012 organiseerde Deerns op Paleis Soestdijk 
het symposium ‘Waarde bepaling verduurzaamd 
vastgoed’ met als centrale vraag: ‘Hoe kan de 
sector komen tot een objectieve bepaling van 
het waardeverschil tussen verduurzaamd en 
niet-verduurzaamd vastgoed?’.  
Onder leiding van professor Annemieke  
Roobeek (MeetingMoreMinds en Refill) discus-
sieerde Mark Hesselink (OVG), Herman van den 
Berg (DTZ), Farid Azarkan (Rgd), Ad van Wijk 
(TU-Delft) en Jan Karel Mak (Deerns) over dit 
onderwerp.

Duurzaamheid noodzaak
Roobeek stelde in haar opening dat duurzaamheid in elk 
geval niet langer ‘iets leuks’ is, maar een noodzaak. “De 
vraag is echter hoe verduurzaming loont”, zei zij. “Want 
het moet wél waarde hebben. Daarvoor moeten we 
nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Daarin zal de 
factor tijd – de lange termijn – een belangrijke rol spelen.”
Panelleden Farid Azarkan van de Rijksgebouwendienst, 
Herman van den Berg van DTZ, Mark Hesseling van 
OVG, Jan Karel Mak van Deerns en Ad van Wijk van de 
TU Delft waren het met Roobeek eens dat de vastgoed-
markt steunt en kreunt, maar zagen ook lichtpuntjes. “In 
bepaalde segmenten zit weer beweging en neemt het 
aantal transacties toe”, meende Hesseling. En Van den 
Berg vond dat duurzaamheid inspireert: “Daar moeten we 
haalbare modellen voor ontwikkelen en de bestaande 
voorraad differentiëren.”

Onderscheidend en aantrekkelijk
Het exact definiëren van de meerwaarde van verduur-
zaamde gebouwen blijkt in afwachting van zulke nieuwe 
modellen nog lastig, viel op te maken uit alle gesprekken. 
Maar zowel de panelleden als de aanwezigen in de zaal 
onderschreven niettemin dat verduurzaming wel degelijk 
meerwaarde oplevert. “Het maakt gebouwen onderschei-
dend en dat is aantrekkelijk voor huurders, want die 
kunnen zich daarmee profileren”, noemde Mak als 
voor beeld. Van Wijk merkte op dat als de energiekosten 
in een gebouw aanzienlijk worden verlaagd, dat daar een 
wat hogere huur tegenover kan staan. “Dat maakt het 
voor beleggers en investeerders aantrekkelijk.” 

‘Verduurzaamd 
vastgoed kan wel 
tot 5% in waarde 
stijgen’ 
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Effectief MVO-beleid stoelt op  
ketensamenwerking

In het bedrijfsrestaurant moet worden gegeten, 
er zijn computers nodig, medewerkers rijden in 
leaseauto’s en offline communicatie wordt 
gedrukt. Hoe gaan de leveranciers van Deerns te 
werk en wat zijn hun duurzame en sociaal-maat-
schappelijke overtuigingen? Volgens Deerns zijn 
dat essentiële elementen bij het aangaan van  
een zakelijke verbinding.

Fiets van autoleverancier 
Ook Deerns’ autoleverancier 
Driessen Autolease (onderdeel van 
Driessen Autogroep) is bezig met 
het vergroten van het pakket 
duurzame oplossingen en 
toepassingen. Directeur Ron 
Beukers weet dat auto’s en 
milieuvriendelijkheid een uitdagen-
de combinatie vormen. “Maar we 

bieden de klant zoveel mogelijk duurzame keuzes. We 
leveren het complete gamma aan milieuvriendelijke 
auto’s; elektrisch, hybride en plug-in hybride. En als onze 
klanten voor een beurt of reparatie komen, kunnen ze 
voor een (elektrische) fiets kiezen als vervangend vervoer. 
Dankzij onze duurzame inspanning zijn we inmiddels de 
trotse eigenaar van het BOVAG-certificaat ‘Erkend 
Duurzaam’.”

Oog voor mens én dier
Het internationale cateringbedrijf 
Sodexo kan zich goed vinden in 
deze menselijke visie. En vanuit het 
eigen werkveld betrekt de cateraar 
ook dieren in zijn duurzaam-
heidsbeleid. Manager Corporate 
Kwaliteit Joke van Buuren legt uit: 
“In 2014 mag ons wereldwijde 
visassortiment alleen nog maar uit 

duurzame vis bestaan. Hier in Neder land zijn we trouwens 
al zover. Verder zijn wij de enige cateraar in ons land 
waarvan alle locaties MSC-gecertificeerd zijn. Dit houdt in 
dat onze vis volledig is terug te traceren naar de visserij. 
In onze visie moet voe ding een standaard onderdeel van 
MVO-beleid wor den. Daar valt nog veel te winnen, ook 
voor ons. Daarom zijn we bijvoorbeeld intensief bezig met 
het vergroten van ons aanbod aan diervriendelijke 
pro duc ten.”

Bio-inkt en stoppen met roken
De volledig CO2-neutrale huis drukkerij Opmeer focust niet 
op verpakkingen, maar heeft wel hetzelfde doel. “Wij 
zoeken duurzame grenzen op”, stelt directeur Boy 
Op meer (r). “Wij gebruiken voor al onze producties 
bio- inkt met lijnzaadolie, die wordt gewonnen uit 
kool  zaad. De verbouw en verwerking hiervan kost 
uiter  aard energie, maar kan – in tegenstelling tot de 
mine rale oliën uit aardolie – steeds opnieuw worden 
aan  geplant. Hierdoor dragen we bovendien bij aan de 
wer k gelegen heid in een deel van de wereld waar de 
werkloosheidcijfers relatief hoog zijn. Mensen zijn net zo 
belangrijk als het 
milieu. Daarom werken 
wij met verantwoorde 
materialen voor onze 
mensen, zoals 
systemen om veel-
vuldig tillen te voor-
komen. En als een van 
onze medewerkers wil 
stoppen met roken, 
betalen wij de 
cursuskosten.”

Groene grens en bamboepulp
Leveranciers van Deerns zijn zich 
hiervan bewust en stellen ook zelf 
eisen aan zakenrelaties. Zo vertelt 
Herbert Small, Enterprise Field 
Marketing Manager van Dell, dat 
Michael Dell het groenste IT-bedrijf 
ter wereld wilde creëren, maar de 
weg daar naartoe niet op eigen houtje kan afleggen. “Een 
bedrijf is afhankelijk van partners in de keten. Samenwer-
ken met gelijkgestemden is cruciaal om het ketenproces 
efficiënter en effectiever te maken. Dat bepaalt de ‘groene 
grens’ voor een bedrijf. Die afhankelijkheid is positief, 
want bedrijven stuwen elkaar daardoor naar innovaties. 
Wij gebruiken nu bijvoorbeeld bamboepulp in plaats van 
milieuonvriendelijk piepschuim in verpakkingen.”
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Samenwerkings verbanden  
duurzaamheid

De Groene Zaak
De Groene Zaak wil de verduurzaming van de Neder-
landse economie en het ondernemersklimaat versnellen. 
Het is de enige branche overstijgende vertegenwoordi-
ging van duurzaam ondernemend Nederland. Deerns is 
‘founding partner’ van De Groene Zaak.

Dutch Green Building Council
Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhanke-
lijke non-profit organisatie die streeft naar verduurzaming 
van de gebouwde omgeving in Nederland. Deerns is 
‘founding partner’ en medeontwikkelaar van BREEAM-
NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheids-
prestatie van gebouwen te bepalen. Deerns is ook lid van 
de Amerikaanse variant 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 betrokkenen een stap op weg te helpen, heeft 
OVG Projectontwikkeling het initiatief genomen om met 
een groep Nederlandse experts een digitaal kennis-
platform op te zetten over dit onderwerp, www.duur-
zaamgebouwd.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 onderhandelings- en 
lobbykracht en die willen ze gebruiken 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 de eerste 
elektrische voertuigen sinds december 2011 in gebruik.

Green Driver Challenge 
De Greendriver Challenge is een unieke rijstijlcompetitie 
waarmee organisaties hun wagenpark verduurzamen en 
tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing 
kunnen realiseren. Deerns neemt voor het derde 
achtereenvolgende jaar deel aan deze competitie.

Stichting Refill
Refill is een netwerk van vooraanstaande innovatieve, 
grote en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoor-
gebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, 
multifunctionele invulling. Deerns is actief partner van 
deze organisatie
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CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven 
die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot 
CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij 
de uitvoering van projecten. Deerns is in 2011 gecertifi-
ceerd op niveau vier (vijf is het hoogste niveau). 

Orange Goes Green
OrgangeGoesGreen (OGG) is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband ter versterking van economische 
betrekkingen, promotionele activiteiten en het uitwisselen 
van kennis tussen Nederlandse en Noord-Amerikaanse 
overheidsorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfs-
leven op het gebied van duurzaamheid en groene 
energie.

Climate Neutral Group
Climate Neutral Group is een social-venture met een 
maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaat-
neutrale wereld! Via deze organisatie compenseert 
Deerns alle CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijke 
vliegkilometers. 

Waste Transformers
De stichting Waste Transformers zet zich in om decen-
traal afval in energie om te zetten. Om dit te bereiken 
wordt samengewerkt met onder andere overheden, 
ingenieursbureaus, universiteiten, het bedrijfsleven en 
zowel private als institutionele beleggers. Deerns is sinds 
2012 partner van Waste Transformers.
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Elk jaar reserveert Deerns de achterzijde van zijn 
MVO-brochure voor een advertentie-uiting voor een van 
de maatschappelijke organisaties die door Deerns 
worden ondersteund. Dit jaar is de ruimte gereserveerd 
voor de Stichting Refill. Deze stichting is een netwerk van 
vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven 
die leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden 
voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. 
www.refillnow.nl




