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In 2013 hebben we onze 85 ste verjaardag gevierd met een grote internationale mede
werkers bijeenkomst in Vaals. Meer dan 400 collega’s uit negen verschillende landen 
waren aanwezig. Ingedeeld in inter nationale teams, namen ze deel aan diverse activi
teiten rond onze kernwaarden ‘Samenwerking’ en ‘Ondernemerschap’. De bijeenkomst 
begon met de lancering van de nieuwe bedrijfsfilm en de presentatie van ‘85 Years of 
Bespoke Engineering’ (een trots verslag over de geschiedenis van ons bureau), gevolgd 
door een knallend feest in de avonduren. Het was een goede gelegenheid om de 
banden tussen medewerkers van verschillende landenvestigingen aan te halen.

Een deel van het internationale Deerns-team 
Vaals, Nederland

Omslagbeeld 
Een duurzaam Deerns-project: Porta Nuova (Vertical Forest), Milaan
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Voorwoord

Verbreding duurzaamheidsbeleid 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was tot nu 
toe vooral gericht op onze Nederlandse vestigingen. 
Inmiddels zijn we met Deerns echter actief vanuit twaalf 
landen. Daarom voeren we ons beleid nu ook steeds meer 
buiten de landsgrenzen door. En lag de nadruk tot nu toe 
sterk op duurzaamheid, vanaf nu richten we ons daarnaast 
explicieter op maatschap pelijke betrokkenheid in bredere 
zin. Uiteraard blijven we verslag doen van onze eigen 
milieubelasting en van onze prestaties voor opdracht gevers 
via projecten. Bovendien zullen we meer dan voor heen 
vertellen over onze maatschappelijke initiatieven, zowel 
op het gebied van duurzaamheid als op andere vlakken. 
Ook besteden we aandacht aan de inrichting van onze 
eigen werkomgeving en aan voorzieningen voor onze 
mede werkers op het gebied van welzijn en veiligheid.

We zijn trots op de resultaten die we in 2013 hebben 
geboekt op weg naar onze uiteindelijke duurzaamheids
doelstellingen. Zo hebben we de hoogste trede bereikt  
op de CO2prestatieladder, niveau 5. Tijdens het certi
ficeringstraject werd voor het eerst getoetst op de 
bijdrage die wij in onze diens t verlening leveren aan een 
duurzamere samenleving. In het verlengde daarvan is  
de Deerns Multiplier verder gestegen tot 800 en daalde 
tegelijkertijd onze netto CO2uitstoot tot een ruim 16% 
lagere waarde dan in het referentiejaar 2009. Ons einddoel 
is in 2015 20% minder CO2 te produceren dan in 2009.  
In 2014 blijven we onszelf actief en creatief uitdagen voor 
de laatste stappen richting ons doel.

Marcel Schellekens
Groepsdirecteur Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen

Inhoud
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Hoofdstuk 1 Over Deerns

Hoofdstuk 1 
Over Deerns

Profiel

Deerns is een internationaal, onafhankelijk technisch
advies en ingenieursbureau. We staan particuliere en 
publieke opdrachtgevers terzijde bij het verwezenlijken 
van een duurzame, comfortabele en veilige gebouwde 
omgeving door haalbare oplossingen op basis van 
innovatieve ontwerpen te bieden. Hiertoe ontwerpen we 
de technische, technologische en energieinfrastructuur 
van gebouwen, infrastructurele voorzieningen en 

gebiedsontwikkeling. We zijn betrokken vanaf de eerste 
conceptuele fase tot en met het gedetailleerde ontwerp 
en bouwbegeleiding. Gedurende de vele jaren dat 
gebouwen en voorzieningen in gebruik zijn, ondersteunen 
we onze opdrachtgevers met onderhoudsmanagement, 
energiebesparing en adequate beheersmaatregelen.

Kerncijfers

2010 2011 2012 2013

Omzet (€ x 1.000) 45.600 52.200 55.600 61.800

Bedrijfsresultaat (€ x 1.000) 2.800 6.300 1.300 2.300

Medewerkers Deerns Groep (FTE) 446 480 507 525

CO2voetafdruk (ton) 1620 1628 1353 1290 

Deerns Multiplier 404 565 726 800

Deerns-vestiging Eindhoven, Nederland
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Hoofdstuk 1 Over Deerns

Deerns Groep B.V.
Vestigingen 23
Medewerkers (FTE) 525

Nederland
Vestigingen: 7

Italië
Vestigingen: 1

België
Vestigingen: 1

V.A.E.
Vestigingen: 1

Spanje
Vestigingen: 2

Brazilië
Vestigingen: 1

VS
Vestigingen: 2

Verenigd 
Koninkrijk
Vestigingen: 2

Frankrijk
Vestigingen: 1

Duitsland
Vestigingen: 3

Rusland
Vestigingen: 1

Turkije
Vestigingen: 1

Directie Deerns Nederland

Organigram  
Deerns Nederland

Erik Lousberg  Directievoorzitter
Alex Jansen  Sales

Xavier Crolla  Operationele kwaliteit
Wouter Kok  Business Development & Innovatie

Clean  
Technology

Vestiging Maastricht

Datacenters

Expertisegroepen

Luchthavens

Bouwfysica & Energie

Gezondheidszorg

Johan van Gerven
Letty Kil

Aad Bijl
Rogier Lony 

Wim Buters
Roland de Witte

Ton van Rooijen

Anke Matijssen
Gertjan Harkink

David Wesdorp

Jan-Willem van Rijen
Martijn Timmer

Vastgoed,  
Onderwijs &  

Cultuur

Melanie Bloem
Mark Tijmstra

Stafafdelingen

Gerda Damen  HR
Ragna Ouwerkerk  Marketing & Communicatie

Ids Dijkstra  IT & Kennismanagement
Manuel Burger  Financiën
Marcel Schellekens  MVO 

International Practices 
Deerns Groep

Daan Eijgendaal  Airports
Wouter Kok  Data Centres

Eric Stuiver  Clean Technology 
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Hoofdstuk 1 Over Deerns

Milieubelasting
Onze reiskilometers zijn verantwoordelijk voor het grootste 
deel van onze CO2voetafdruk. We hebben op dit vlak 
vooral maatregelen genomen om het aantal kilometers te 
beper ken en de CO2reductie per kilometer te verhogen. 
Dit laatste doen we door het gebruik van openbaar 
vervoer en energiezuinige bedrijfsauto’s te stimuleren. 
Daarnaast compenseren via we de Climate Neutral Group 
de totale CO2uitstoot die veroorzaakt wordt door onze 
zakelijke vliegkilometers. In de categorie kantoren ligt  
de nadruk op energiebesparende maatregelen en het 
gebruik van duurzame energie. Bovendien beperken we 
waar mogelijk het gebruik van grondstoffen, vooral papier. 
Het papier dát we gebruiken is duurzaam geproduceerd 
en wordt gerecycled.

Projecten
Sinds onze oprichting in 1928 hebben we voor veel 
opdrachtgevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze 
energieconcepten blijven veruit de grootste hefboom bij 
de realisatie van een substantiële CO2reductie. Ons doel 
is daarom minstens 20% van de relevante projecten die 
we in één jaar behandelen zodanig duurzaam uit te voeren 
dat zij in aanmerking komen voor een erkende certificering. 
Deze doelstelling verwezenlijken we onder andere door 
opdracht gevers actief duurzamere oplossingen aan te 
bieden dan waar zij in eerste instantie om vragen. 

Personeel 
Deens streeft ernaar getalenteerde en gemotiveerde 
mensen aan te trekken, te inspireren en hen optimaal  
te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke 
ontwikkeling. We koesteren een innovatieve en profes
sionele werksfeer waarin onze medewerkers tot bloei 
komen en een hoog verantwoordelijkheidsbesef hebben. 
Samenwerking en het delen van kennis zijn van belang 
voor de kwaliteit van onze dienstverlening. We verlangen 
van onze mensen dat zij werken in overeenstemming met 
onze kern waarden: Deskundigheid, Ondernemersschap, 
Integriteit, Reputatiegerichtheid en Samenwerken. De 
kwaliteit van ons werk is vooral een resultaat van onder
nemende medewerkers die op basis van deze kernwaarden 
in elk project zorgen voor een uniek, innovatief concept 
met duurzaamheid, veiligheid en comfort als de drie pijlers.

Onder het hoofdstuk Personeelsbeleid van dit verslag  
is meer te lezen over de personeels samenstelling, 
ontwik kelingsprogramma’s, gezondheid en veiligheid 
binnen Deerns.

Maatschappelijke betrokkenheid
Het is in ons dagelijks werk verweven: aanzienlijke 
CO2besparingen voor onze opdrachtgevers realiseren. 
Onze CO2reducties maken deel uit van onze ambitie om 
zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen. 
Ook het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven 
draagt daar aan bij. We kijken hierbij niet alleen naar 
samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaam
heid, maar ook naar initiatieven die verder van ons werkveld 
staan, zoals de jaarlijkse ondersteuning van het Prinses 
Christina Concours. Bij de selectie van de laatste categorie 
initiatieven kijken we vooral naar aspecten als innovatie 
en/of kennisuitwisseling. Daarnaast moet het doel in lijn 
zijn met onze kernwaarden deskundigheid, ondernemer
schap, reputatiegerichtheid, integriteit en samenwerking 
(DORIS).

MVO-beleid

‘Het realiseren van  
een aanzienlijke  
CO2reductie is  
met ons dagelijks 
werk verweven’

Hoofdstuk 2 
Milieu belasting
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Resultaten op het gebied  
van Milieubelasting

Activiteit

Algemeen  

Beleidsvorming

Gedragsbeïnvloeding

Onze kantoren

Energiebesparende 
maatregelen 

Gebruik duurzame 
energie 

Grondstofgebruik

Planning 2014

•  Doelstelling: in 2015 20% minder 
CO2uitstoot in vergelijking met 2009. 

•  Certificering conform ISO 14001.

•  Start internationaal MVObeleid.
•  Energiemonitoring voor alle 

Nederlandse vestigingen.

•  Ingevoerde energiebesparende 
maatregelen monitoren, intensi
veren en hierover communiceren.

•  Onderzoek verduurzaming 
vestiging Rijswijk.  

•  Verdere vergroening van energie
opwekking.

•  Invoeren maatregelen voor verdere             
beperking van grondstofverbruik: 
naast verdere beperking papier
verbruik ook waterbesparende       
maatregelen en beperking gebruik   
verpakkingsmaterialen.

Behaalde resultaten tot op heden

•   Netto CO2uitstoot is in 2013 met 16% gedaald ten opzicht  
van 2009.

•   Certificering conform CO2prestatieladder, niveau 5.

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

• Verdergaande energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals:
 –  Vervanging halogeenverlichting door LEDverlichting.
 –  Beperking verlichtingstijd van reclamebord.
 –   Energiezuinige opwekking van warmte en koude (bijvoorbeeld  

in Groningen en Eindhoven).
 –  Beperking standbytijd computers.
 –   Vervanging conventionele tlverlichting door T5buizen met 

behoud van armaturen.
 –   Koelapparatuur van bedrijfsrestaurant vervangen door energie

efficiëntere modellen. 

• Inkoop groene energie voor de Deernskantoren;
•  Onderzoek afgerond naar inzetten van PVpanelen voor het laden 

van de elektrische auto’s.
• Extra laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s.

• Gebruik van duurzaam geproduceerd papier:
 –  Het papier voor drukwerk heeft minimaal het FSCkeurmerk.
 –   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 FSCkeurmerk, het EU Ecolabel en het 
Cradle to Cradle CO2neutraal keurmerk.

 –   Afvalscheiding (papier, karton en GFT).
 –   Terugdringing papierverbruik, onder andere door overal standaard 

dubbelzijdig te printen.
 –   Toename biologisch aanbod in bedrijfsrestaurant.
 –   Direct hergebruik van verouderd (brief)papier voor de productie 

van notitieblokjes.
 –   Inzamelen oude mobiele telefoons via de stichting WeCollect. 

Activiteit

Onze reiskilometers  

Bedrijfsauto’s

Gebruik duurzame 
vervoersmiddelen

Bewustwording
minder energie verbruik 

Planning 2014

•  Onderzoek naar classificering  
op basis van werkelijke  
CO2uitstoot bedrijfsauto’s i.p.v. 
energielabelbasis.

• Continuering beleid. 

•  Intensivering gebruik video
conferencing en Microsoft Lync.

•  Van incidentele monitoring naar 
continu meten.

Behaalde resultaten tot op heden

•  Uitsluitend gebruik van auto’s met een groen energielabel  
A (75% van de auto’s valt in categorie A).

•  Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer  
(NS Business Card).

• Fietsgebruik stimuleren voor korte ritten.
• Aanschaf elektrische auto’s voor poolgebruik.
•  Vervanging verouderde poolauto’s door elektrische en 

hybride auto’s.
•  Inzet van de fietskoerier voor lokale leveringen, dit wordt al in 

Eindhoven gedaan.
•  Vliegreizen tot een minimum beperken. Alle CO2uitstoot die door  

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

• Monitoring brandstofverbruik en terugkoppelen aan berijders.
• Continuering bewustrijdenprogramma.
•  Deelname aan de Greendriver Challence: een rijstijlcompetitie om 

bewust rijden te stimuleren en de CO2uitstoot te verminderen. 
 

‘In 2013 is onze  
CO2uitstoot al 16% 
lager ten opzichte  
van het referentie  
jaar 2009’
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Onze voetafdruk is tot stand gekomen op  
basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-
Protocol). Deze standaard voor CO2- meting  
en -manage ment gaat uit van drie 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 
brandstoffen, activiteiten gerelateerd aan 
vervoer in voertuigen die niet in eigendom 
zijn van of beheerd worden door Deerns en 
activiteiten gerelateerd aan elektriciteit die 
niet in Categorie 2 vallen.

CO2-uitstoot (ton) 2010 2011 2012 2013

Auto zakelijk 627 599 555 528

Gasverbruik kantoren 68 81 87 92

Airconditioning kantoren 13 13 13 13

Totaal categorie 1 708 693 655 633

Elektriciteit 259 237 188 168

Vliegtuig 114 159 127 196

Zakelijke km privéauto 138 109 123 98

Totaal categorie 2 511 505 438 462

Openbaar vervoer 13 10 16 13

Woonwerkverkeer 372 405 360  370

Papier 15 14 10 7

Waterverbruik 1 1 1 1

Totaal categorie 3 401 430 387 391

Bruto totale CO2uitstoot 1620 1628 1480 1486

Compensatie vliegtuig ––– ––– 127 196

Netto totale CO2uitstoot 1620 1628 1353 1290

Bovenstaande cijfers zijn, met uitzondering van de CO2-compensatie, samengesteld volgens de normen van de CO2-prestatieladder.

CO2-voetafdruk  
van Deerns

Verdeling CO2-uitstoot van Deerns

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

Energiezuinig  
rijden: een  
uitdaging!
Voor Martin de Bock, senior technisch opzichter bij Deerns, 
is energiezuinig rijden altijd al een uitdaging geweest. 
Tijdens de Green Driver Challenge, een rijstijlcompetitie 
waaraan Deerns voor de vierde keer deelnam, kon hij 
zijn vaardigheden op het gebied van bewust rijden 
tonen. En hij won. Martin was de zuinigste rijder van de 
ruim 500 deelnemers werkzaam bij vijftien deelnemende 
organisaties. Hij ontving een award én een dag rijden in 
een Tesla Model S. “Het is best lastig de discipline op  
te brengen om onder de 100 kilometer per uur te blijven 
rijden. Zelfs vrachtwagens halen je soms in, dat is best 
frustrerend. Maar als je gaat tanken, scheelt het echt een 
slok op een borrel”, lacht hij. Het milieu speelt voor Martin 
ook zeker een rol. “Dat maakt bewust rijden echt leuk.” 

Martin de Bock
Uitvoeringsleider Luchthavens



1514 Hoofdstuk 3 Projecten

MVO-verslag 2013
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Projecten

Ons werk

Stimulering  
duurzame concepten 
in onze projecten

Ontwikkeling  
duurzame concepten

Opleiding  
mede werkers

Ontwikkeling  
diensten

Planning 2014

•    Minimaal 60% van onze top20 
projecten certificeren met een 
erkend duurzaamheidskeurmerk.

•  Organiseren van workshops in de 
Deerns Concept Studio waarbij 
Deerns in samenwerking met 
opdrachtgevers innovaties en 
conceptueel denken stimuleert.

•  Stimuleren van duurzame 
oplossingen bij opdrachtgevers.

•  Verhoging van het aantal (op eigen 
initiatief) te ontwikkelen duurzame 
projecten. 

•  Ketenanalyse naar downstream
effecten van ons werk.

•  Innovatiecompetitie 2014.

•  Bureaubrede verspreiding van 
certi ficeringstechnieken voor de 
bestaande bouw en gebieds
ontwikkeling.

•  Verdere integratie van methodieken 
in projecten. 

•  Verdere ontwikkeling van diensten 
gericht op duurzaamheid.

Behaalde resultaten tot op heden

•   Van de top20projecten die uitgevoerd zijn door Deerns in 2013  
is 50% gecertificeerd met het duurzaamheidskeurmerk BREEAM  
of LEED.

•   In de Deerns Concept Studio stimuleert Deerns, in samenwerking 
met opdrachtgevers en architecten, innovaties en conceptueel 
denken. In 2012 heeft Deerns op locatie een workshop gehouden 
voor de instand houding van de duurzame zorg verleend door de 
congregatie van de zusters van Barmhartigheid te Eindhoven.

•   Interne innovatiecompetitie om vernieuwende ideeën onder mede
werkers te stimuleren en in de markt te zetten.

•   Ketenanalyse naar downstreameffecten van ons werk uitgevoerd 
voor toepassing van warmte en koudeopslag bij bestaande en 
nieuwe ziekenhuizen en het verbeteren van de energieefficiency  
van datacentra.

•   In samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam: ontwikkeling 
van een renovatiemodule van een zonneschoorsteen voor het 
natuurlijk ventileren van een bestaande woning met zonneenergie.

•   Duurzame herontwikkeling van bedrijventerreinen.
•   Herontwikkeling van de Nederlandse Bank op basis van de door 

Deerns en Inbo samengestelde methodiek Duurzame Kans.
•   Sea Water Air Conditioning: koelen van hotels op Aruba met zeewater.
•   Nieuwbouwproject The Edge in Amsterdam: grootschalige toepassing 

van zonnepanelen in combinatie met een warmtekoudeopslag
installatie.

•   Gepatenteerde Deernsconcept Green Cooling for Data Centres is 
toegepast bij het datacentrum van het UMCG. 

•   Team van officieel opgeleide BREEAM en LEEDdeskundigen, 
experts en assessors (geautoriseerd voor certificering van projecten). 

•  ESCO gebiedsenergievoorziening.
•  Smart Utility Networks (SUN).
•  Nul op de meter en Prosumer buildings.
•  LEED Building Design and Construction.
•  BREEAM voor ziekenhuizen, laboratoria, datacenters en 

parkeergarages. 
•  Commissioning en validatie.
•  BREEAM voor bestaande bouw (In Use).

Resultaten op het gebied  
van projecten

Aantoonbaar Verantwoord



1716 Hoofdstuk 3 Projecten

Aantoonbaar VerantwoordMVO-verslag 2013

Nederland

Deloitte /AKD
Amsterdam, Nederland
BVO 40,539 m2

BREEAM Outstanding

Transport Sustainable 
office
Amsterdam Schiphol, 
Nederland
BVO 12,850 m2

BREEAM Very Good
LEED Platinum

TNT
Hoofddorp, Nederland
BVO 17,000 m2

LEED Platinum

Stadskantoor 
Rotterdam
Rotterdam, Nederland
BVO 44,720 m2

BREEAM Excellent

UPC
Leeuwarden, Nederland
BVO 8,192 m2

BREEAM Very Good

Danone Innovation 
Centre
Utrecht, Nederland
BVO 16,839 m2

BREEAM Excellent

Noorderpoortcollege
Stadskanaal, Nederland
BVO 7,500 m2

BREEAM Very Good

Stadskwartier
Nieuwegein, Nederland
BVO 12,025 m2

BREEAM Pass

Schneider Electric
Hoofddorp, Nederland
BVO 8,304 m2

BREEAM Excellent

Sonion
Hoofddorp, Nederland
BVO 4,800 m2

BREEAM very Good

Fox vakanties
Hoofddorp, Nederland
BVO 3,900 m2

BREEAM Excellent

Bosch Siemens
Hoofddorp, Nederland
BVO 8,304 m2

BREEAM Good

Bluewater
Hoofddorp, Nederland
BVO 8,504 m2

BREEAM Excellent

Fifpro
Hoofddorp, Nederland
BVO 2,530 m2

BREEAM Excellent

Enexis
Maastricht, Nederland
BVO 5,363 m2

BREEAM Excellent

Enexis
Venlo, Nederland
BVO 5,700 m2

BREEAM Excellent

Enexis
Zwolle, Nederland
BVO 5,055 m2

BREEAM Excellent

Distributiecentrum
Venlo, Nederland
BVO 42,000 m2

BREEAM Very Good
 
Nieuwbouw  
FOM-DIFFER
Eindhoven, Nederland
BVO 12,000 m2

BREEAM Excellent

COOL 63
Rotterdam, Nederland
BVO 5,600 m2

BREEAM Excellent

Kingsroad
Den Bosch, Nederland
BREEAM Good

Daalse Kwint
Utrecht, Nederland
BVO 21,657 m2

BREEAM Very Good

Regionaal topklinisch 
interventiecentrum
Heerhugowaard, 
Nederland
BVO 50,500 m2

BREEAM Good

De Smederij
Amsterdam, Nederland
BVO 4,500 m2

BREEAM Good

Eurojust  
Den Haag, Nederland
BREEAM Excellent

Google Amsterdam
Amsterdam, Nederland
BVO 3,200 m2

LEED Gold

Oval Tower
Amsterdam, Nederland
BVO 25,000 m2

LEED Gold

Siemens
Den Haag, Nederland
LEED Gold

Monarch II
Den Haag, Nederland
BVO 15,600 m2

BREEAM Excellent

Tergooi
Hilversum, Nederland
BVO 78,000 m2

BREEAM Excellent

Overzicht gecertificeerde  
projecten met BREEAM, LEED, 
GPR en DGNB

Duitsland

Capricorn Haus
Düsseldorf, Duitsland
BVO 42,800 m2

DGNB Gold

Bürogebäude LVM 5
Münster, Duitsland
BVO 19,800 m2

DGNB Gold

SEGRO Businesspark
Düsseldorf, Duitsland
BVO 13,000 m2

DGNB Silver

SEGRO Businesspark 
Düsseldorf, Duitsland
BVO 3,400 m2

DGNB Silver

Gerling Quartier 
Köln, Duitsland
BVO 58,000 m2

DGNB Silver

Gerling Quartier 
Köln, Duitsland
BVO 17,000 m2

DGNB Silver

Frankrijk

In / Out
Parijs, Frankrijk
BVO 33,000 m2

HQE Exceptional
BREEAM Very Good
LEED Platinum

Newside
La Garenne Colombes, 
Frankrijk
BVO 19,000 m2

HQE Exceptional
BREEAM Excellent
LEED Platinum

Ardeko
Boulogne Billancourt, 
Frankrijk
BVO 20,000 m2

HQE Exceptional
LEED Platinum

122 Boulogne Leclerc
Boulogne Billancourt, 
Frankrijk
BVO 12,000 m2

HQE Exceptional
LEED Platinum

‘Deerns heeft  
in Europa meer 
dan 1,4 miljoen  
m2 duurzaam 
vastgoed  
gecerti ficeerd’

Italië 

Laurentino shopping 
center
Rome, Italie
BVO 60,410 m2

BREEAM Very Good

New Corio offices
Milan, Italie
BREEAM Very Good

Cascina Merlata 
shopping center
Milan, Italie
BVO 45,000 m2

BREEAM Very Good

Porta Nuova Varesine 
Milan, Italie
BVO 110,000 m2

LEED Gold

Porta Nuova Isola 
Milan, Italie
BVO 30,000 m2

LEED Gold

Siemens RE 
Milan, Italie
BVO 40,000 m2

LEED Gold

SmartCity  
Malta, Ricasoli
BVO 50,000 m2

LEED Silver 

CityLife
Milan, Italie
BVO 40,000 m2

LEED Gold

Credito Valtellinese
Milan, Italie
LEED Silver

The Gate
Milan, Italie
LEED Gold

ATM HQ
Milan, Italie

Banca Profilo
Milan, Italie
LEED Silver

Nuovi BNP
Rome, Italie
LEED Gold

New SKY
Milan, Italie
LEED Gold

New ENI HQ
Rome, Italie
BVO 40,000 m2

LEED Gold

Nuovi Alcatel 
Milan, Italie
LEED Gold

Palazzo del Lavoro
Turijn, Italie
BVO 45,000 m2

BREEAM Very Good

Palazzo Litta
Milan, Italie
BVO 2,000 m2

LEED Gold

RWTH 
Aachen, Duitsland
BVO 14,300 m2

DGNB Silver

Neubau  
Produktionsstandort 
Neuss, Duitsland
BVO 35,000 m2

DGNB Silver

Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen
Berlin, Duitsland
BVO 15,000 m2

DGNB Silver 

Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen
Berlin, Duitsland
BVO 20,000 m2

DGNB Silver

Bürogebäude  
Alstercampus 1. BA
Hamburg, Duitsland
BVO 8,000 m2

DGNB Bronze

Bürogebäude  
Alstercampus 2. BA
Hamburg, Duitsland
BVO 12,000 m2

DGNB Bronze

Cargo City Süd II
Frankfurt, Duitsland
BVO 9,500 m2 
DGNB Silver

Foxconn  
Headquarters
Taipeh, Duitsland
BVO 70,000 m2 
LEED Platinum

Finanzamt Solingen
Düsseldorf, Duitsland
BVO 8,000 m2

DGNB Silver

Bürogebäude / 
Shopping  center 
Mailänder Platz 
Freiburg, Duitsland
BVO 57,000 m2

LEED Gold

Kinetik
Boulogne Billancourt, 
Frankrijk
BVO 16,000 m2

HQE Excellent
BREEAM Excellent

SFR Rimbaud
Saint Denis, Frankrijk
BVO 130,000 m2

HQE Excellent
BREEAM Very Good

Les Rives de l'Orne
Caen, Frankrijk
BVO 22,389 m2

HQE Very Good
BREEAM Very Good

Newtime
Neuilly, Frankrijk
BVO 17,000 m2

HQE Excellent
BREEAM Excellent

Sofilo
Reims, Frankrijk
BVO 4,000 m2

HQE Very Good

Ermont GMF
Ermont Eaubone, 
Frankrijk
BVO 12,060 m2

HQE Excellent

Magistère
Parijs, Frankrijk
BVO 7,824 m2

HQE Excellent
LEED Gold

230 Saint Germain
Parijs, Frankrijk
BVO 1,800 m2

HQE Excellent

Siège ADP
Roissy, Frankrijk
BVO 20,000 m2

HQE Excellent
BREEAM Very Good



1918 Hoofdstuk 3 Projecten

Aantoonbaar VerantwoordMVO-verslag 2013

Het meeste effect op het gebied van CO2 reductie 
bereiken we met duurzame energieconcepten in onze 
projecten. Om een goed beeld te geven van de resultaten 
hebben we de Deerns Multiplier in het leven geroepen. 
Deze factor geeft de verhouding aan tussen de besparing 
van CO2uitstoot die we realiseren bij opdrachtgevers met 
de top 10 van onze duurzame projecten en de CO2uitstoot, 
veroorzaakt door onze eigen bedrijfsvoering. In 2013 
bedroeg de CO2besparing over de gehele technische 
levensduu 800 keer onze eigen jaarproductie. Ter verge 
 lijking: in 2012 was dit 726 keer.

Deerns Multiplier

CO2-besparingen

Deerns: in 2013 hebben we ruim 1.289 ton 
(netto) CO2 uitgestoten door onze bedrijfs
activiteiten, 16% minder dan in 2012.

CO2-besparing in onze projecten:  
800 maal de jaarlijkse CO2 uitstoot  
van Deerns.

‘De gerealiseerde  
reductie van 1,2 miljoen  
ton CO2 in onze eigen  
projecten komt overeen  
met de gemiddelde  
jaarlijkse uitstoot van een  
derde van alle kantroren   
in Nederland’

Verduurzaming  
Nederlandsche Bank
Bij steeds meer opdrachtgevers staat duurzaamheid hoog 
in het vaandel. Soms streven zij zelfs naar CO2neutrale 
gebouwen met een zo laag mogelijk energie verbruik 
binnen een verantwoorde investering. Een voorbeeld 
hiervan is De Nederlandsche Bank. Ons contact met de 
bank begon met een studie naar warmte/koudeopslag 
(WKO) voor het hoofd kantoor. Inmiddels wordt een ander 
pand van de bank in Amsterdam grondig gerenoveerd 
volgens de Duurzame Kansmethodiek. Deerns verduur
zaamt daarbij samen met Inbo Architecten bestaande 
gebouwen. In het pand aan de Sarphatistraat kon op dat 
gebied een flinke slag gemaakt worden: vanaf de betonnen 
hoofd structuur wordt het volledig opnieuw opgebouwd. 
Er komt een nieuwe geïsoleerde gevel met zoveel mogelijk 
glas, een WKOinstallatie met warmte pomp en een 
klimaatplafond. “Dit gebouw is een typisch voor beeld van 
een uitgebalan ceerd ontwerp: het is goed geïsoleerd en 
geeft toch veel openheid door de grote raampartijen,” 
vertelt Mark Tijmstra, projectmanager bij Deerns. De 
nieuwe gebruikers kunnen straks genieten van een 
prettige kantoor omgeving met vides en veel groen, een 
individueel in te stellen binnentemperatuur en veel daglicht. 
“We gaan graag het gesprek aan met onze opdrachtgever 
over de bredere, maatschap pelijke context van verduur
zaming. Het eindresultaat dat tot stand komt door de 
samen werking tussen De Nederlandsche Bank, Inbo en 
Deerns is een combinatie van een esthetisch en tegelijkertijd 
duurzaam gebouw voor medewerkers én bezoekers”  
sluit Tijmstra af.

‘We gaan graag  
in gesprek met  
opdrachtgevers  
over de bredere 
maatschappelijke 
context van  
verduurzaming’

Mark Tijmstra
Assistent Manager Vastgoed, Onderwijs 
en Cultuur
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Hoofdstuk 4 
Medewerkers

Onze medewerkers,  
onze kracht

Deerns streeft ernaar getalenteerde, gemotiveerde 
mensen aan te trekken, te inspireren en vast te houden 
en hen  in lijn met onze organisatiedoelstelling  optimaal 
te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Samen
werking en het delen van kennis zijn van belang om onze 
opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn. Dit 
wordt weerspiegeld in een open en niethiërarchische 
werksfeer, en intensieve interne samenwerkingsverbanden. 

We investeren in de ontwikkeling van mensen uitsluitend 
op basis van hun capaciteiten, ongeacht hun persoonlijke, 
professionele of geografische achtergrond. We inspireren 
onze medewerkers om te werken in over eenstemming 
met onze kernwaarden: DORIS.

D

Deskundigheid

O

Ondernemerschap

R

Reputatiegerichtheid

I

Integriteit

S

Samenwerking

Deerns-vestiging Milaan, Italië
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23
234

12
71

154
41

Operationele kwaliteit vanuit  
onze kernwaarden
Een van de aspecten van het langetermijnplan van 
Deerns Nederland is de continue focus vanuit onze 
kernwaarden op de operationele kwaliteit van onze 
organisatie. De kwaliteit van ons werk wordt gegaran
deerd door onder andere standaardisatie van processen, 
maar is vooral een resultaat van de medewerkers die in  
elk project zorgen voor een uniek, innovatief concept 
gebaseerd op duurzaam heid, veiligheid en comfort. 

Het Deerns Development Program biedt een breed scala 
van intern (deels in samenwerking met externe partijen) 
ontwikkelde opleidingen/trainingen op het gebied van: 
•  Introductie binnen Deerns (bijv. introductieprogramma, 

introductiedag)
•  Communicatie en taal (bijv. Nederlands, Engels, 

rapporteren)
•  Ontwerp/advies (bijv. ontwerpvaardigheden, 

contractmanagement) 
•  Vaardigheden (bijv. ten aanzien van projectleiding, 

advies en acquisitie)
•  Persoonlijke ontwikkeling (bijv. coaching, intervisie)

Per jaar wordt bezien op welke van de vijf gebieden in  
het Development Program de focus zal worden gelegd.
Technisch inhoudelijke opleidingen worden veelal extern 
gevolgd.

Talent management & succession planning
Jaarlijks brengen we in kaart wie de talentvolle mede
werkers binnen onze organisatie zijn. Deze medewerkers 
zijn namelijk onze toekomstige sleutelfiguren in advisering 
(in een van onze marktsegmenten of in een van onze 
specialismen), projectmanagement en lijnmanagement.  
Zij volgen ontwikkeltrajecten die enerzijds zijn ingericht op 
basis van individuele behoeften, en anderzijds bestaan  
uit opleidingen als het CIA – Commitment in Action, een 
internationaal talentprogramma voor de hele Deerns Groep.

Internationale mobiliteit
Wij stimuleren uitwisseling van medewerkers tussen de 
verschillende ‘National Offices’ waar Deerns wereldwijd is 
gevestigd. Zo verspreiden we de kennis en ervaring over 
al onze vestigingen. Maar ook zijn onze medewerkers 
hierdoor nog breder ontwikkeld en kunnen zij vanuit deze 
ervaring optimaal bijdragen aan alle projecten, nationaal 
en internationaal.

Recruitment & employer branding
Deerns zorgt niet alleen voor optimale ontwikkeling van 
haar medewerkers, maar zorgt ook voor een continue 
instroom van jong, nieuw talent. We werken bijvoorbeeld 
samen met studieverenigingen en nemen deel aan 
evenementen op universiteiten en hogescholen. Dit biedt 
ons de mogelijkheid om Deerns als potentiële werkgever 
vroegtijdig in beeld te brengen en om ons onder
scheidend vermogen te presenteren:
•  jarenlange ervaring op het gebied van duurzaamheid, 

veiligheid en comfort in de gebouwde omgeving,
•  een omgeving met een toenemende internationale focus, 
•  een collegiale sfeer in een omgeving die groot genoeg 

is om uitdagend werk en veel loopbaanmogelijkheden 
te bieden, maar tegelijk klein genoeg is om geen 
nummer te zijn.

We streven naar een grote mate van diversiteit in opleidings
achtergrond en beogen een meer gelijkmatige verdeling 
van het personeelsbestand tussen mannen en vrouwen.

Teambuilding
Voor een optimale teambuilding vinden jaarlijks diverse 
Deernsbrede bijeenkomsten plaats. Daarnaast is er 
ruimte voor teamuitjes en locatiegebonden sociale 
activiteiten. 

Al deze elementen vormen de basis voor een personeels
bestand dat bestaat uit gedreven, optimaal samenwerkende 
medewerkers die het belang van de klant voorop stellen.

Persoonlijke  
ontwikkeling 

In het kader van duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers hebben we een ziekteverzuimbeleid dat 
gericht is op tijdig signaleren en preventie van ziektever
zuim. Bij ziekteverzuim vindt een intensieve samenwerking 
tussen managers, bedrijfsarts en HR met de betrokken 
medewerker plaats om de reintegratie zo goed mogelijk 
te organiseren.

Medewerkers die werkzaamheden op bouwlocaties 
uitoefenen worden uitgerust met de benodigde 
beschermingsmiddelen.

Gezondheid en  
veiligheid

Kantoren
Medewerkers (FTE)

Leeftijdsopbouw  <  25
Leeftijdsopbouw  25 – 35
Leeftijdsopbouw  35 – 55
Leeftijdsopbouw  >  55

Man
Vrouw

Opleidingsniveau (Master /  Bachelor)
Verloop (ten opzichte van 2012)

Deerns internationaal

Deerns Groep B.V.

86%
 2%

Deerns in Nederland

6
291

2
70

184
60  

83%
17%

80%
20%
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Inzicht in  
anderen
Medewerkers van Deerns krijgen de mogelijkheid om zich 
persoonlijk te ontwikkelen. Het CIAprogramma, dat staat 
voor Commitment In Action, is een van de interne opleidings
trajecten op dit gebied. Ruim dertig medewerkers met 
verschillende achtergronden, nationaliteiten en ervaringen 
begonnen aan een intensief programma dat in 2014 
doorloopt. Drie keer drieënhalve dag stappen ze uit hun 
dagelijkse routine om onder andere te bouwen aan 
persoonlijk leiderschap en wordt nagedacht over de 
ontwikkeling van Deerns. Marjolein Rijpkema, project
leider binnen de marktgroep gezondheidszorg, doet mee 
aan dit interne opleidingsprogramma. “Het is compleet 
anders dan elke andere opleiding die ik al heb gehad! Om 
te beginnen, alle deelnemers moesten solliciteren naar een 
opleidingsplek, wat het com mitment tijdens de opleiding 
enorm verhoogt. Daarnaast zijn de internationale samen
stelling van de groepen en de manier waarop we 
samenwerken heel bijzonder” vertelt ze. Marjoleins groep 
werkt aan de bedrijfscasus Strategy Engagement. “We 
bedenken hoe we de strategie en de kernwaarden van 
Deerns zichtbaarder in ieders genen kunnen krijgen, of  
in het Engels: in the hearts and minds of everyone. Dat 
bevordert de saamhorigheid binnen een internationale 
werkomgeving. Deerns zit met 23 vestigingen in 12 landen. 
Deze internationale setting, de oefeningen en de coaching 
dragen bij aan meer inzicht in de politiek en de psychologie 
van landenvestigingen, culturen en mensen. Daarmee 
kunnen we een duurzame bijdrage leveren aan de groei 
van onze mooie organisatie,” aldus Marjolein.

‘We bedenken hoe  
we de strategie  
en de kernwaarden  
in ieders genen  
kunnen krijgen’

Marjolein Rijpkema
Projectmanager Gezondheidszorg

Hoofdstuk 5 
Maatschappelijke 
betrokkenheid
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Naast CO2-reductie en andere op het milieu 
gerichte projecten sponsort Deerns ook een 
aantal maatschappelijke initiatieven. Ook die 
ondersteuning draagt bij aan onze ambities om 
zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te 
ondernemen, in een zo breed mogelijke context. 
Hieronder een greep uit de ongeveer 20 doelen 
die we jaarlijks onze steun aanbieden.

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.

De Stichting Willem-Alexander Kinderfonds
De Stichting WillemAlexander Kinderfonds (WAKF) is  
de fondsenwervende instelling van het WillemAlexander
Kinderziekenhuis. Met hulp van donateurs worden 
projecten gerealiseerd die erop gericht zijn hetverblijf van 
patiëntjes en zijn of haar familie zo aangenaam mogelijk  
te maken.

YES!Delft
YES!Delft is het ondernemerscentrum dat technisch 
ondernemerschap uitdraagt en in al zijn fasen ondersteunt. 
YES!Delft inspireert studenten, professionals en weten
schap pers tot ondernemerschap en biedt praktische 
ondersteuning bij het oprichten en ontwikkelen van 
nieuwe bedrijven. Deerns is sponsor van YES!Delft.

Studieverenigingen
Deerns ondersteunt tientallen technische studievereni
gingen, zoals SV Simon Stevin – Eindhoven en VSV 
Leonardo da Vinci – Delft Afstudeerbegeleiding en 
stageplaatsen. Per jaar stelt Deerns tussen de 15 en  
20 stageplaatsen beschikbaar voor studenten aan 
technische hogescholen en universiteiten. Daarnaast 
begeleidt Deerns universitaire studenten bij het afstuderen.
 
Duurzame samenwerkingsverbanden
Met diverse organisaties onderhoudt Deerns langdurige 
samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder vindt u een 
overzicht.

Dutch Green Building Council
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhan
kelijke nonprofitorganisatie die streeft naar verduurzaming 
van de gebouwde omgeving in Nederland. Deerns is 
‘founding partner’ en medeontwikkelaar van BREEAM
NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheid
sprestatie van gebouwen te bepalen. Deerns is ook lid 
van de Amerikaanse variant van deze organisatie, de US 
Green Building Council (USGBC).

Duurzaam Gebouwd
Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat is 
de zin en de onzin hiervan? Om alle betrokkenen op weg 
te helpen, heeft OVG Projectontwikkeling het initiatief 
genomen om met een groep Nederlandse experts een 

Ondersteuning van  
maatschappelijke doelen

kennisplatform op te zetten over dit onderwerp. Deerns  
is partner van dit platform.

Stichting Refill
Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innova 
tieve en kleinere bedrijven. Het voorziet leegstaande 
kantoorgebouwen in kennissteden van een duurzame, 
multifunctionele invulling. Deerns is medeoprichter van 
deze organisatie.

Green Driver Challenge 
De Green Driver 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.

CO2-prestatieladder
De CO2Prestatieladder is een instrument om bedrijven 
die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot 
CO2bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij 
de uitvoering van projecten. Deerns is in 2013 gecertifi
ceerd op niveau 5, het hoogste niveau!

Orange Goes Green
Orange Goes Green (OGG) is een transAtlantisch 
samenwerkingsverband voor groen werken en clean 
technology. Het bevindt zich op het snijvlak tussen 
economische en promotieactiviteiten en is ook gericht  
op kennisoverdracht. In Orange Goes Green werken 
Nederlandse en NoordAmerikaanse overheids
instellingen, kennisinstituten en bedrijven samen.

Climate Neutral Group
Climate Neutral Group is een socialventure met een 
maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaat
neutrale wereld! Via deze organisatie compenseert 
Deerns alle CO2uitstoot veroorzaakt door onze zakelijke 
vliegkilometers. 

LIFT energiemonitoring
Het duurzaam koelen en verwarmen van een gebouw is 
hot! Het volstaat namelijk niet om duurzame systemen in 
je gebouw te hebben. Ze moeten ook optimaal worden 
gebruikt. LIFT promoot dit. 

Waste Transformers
De stichting Waste Transformers zet zich in om decentraal 
afval in energie om te zetten. Daarvoor werkt de stichting 
samen met onder andere overheden, ingenieursbureaus, 
universiteiten, het bedrijfsleven en zowel private als 
institutionele beleggers. Deerns is sinds 2012 partner  
van Waste Transformers. 

Dutch Design Week
Dutch Design Week werkt met steun 
vanuit de Eindhovense 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.

FOUNDING PARTNER
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Handen uit de  
mouwen voor  
Diergaarde Blijdorp
Voor diergaarde Blijdorp voert Deerns diverse projecten 
uit. Bij het uitvoeren van deze projecten staat het klant
proces altijd centraal. Hierdoor hebben we onder andere 
inzicht gekregen in de uitdagingen waar Blijdorp voor 
staat. Een van deze uitdagingen is de krappe personeels
bezetting. Hierdoor kwamen de technische dienst en de 
dierverzorgers gewoonweg niet aan een aantal zaken toe. 
“Laten we eens kijken hoe we hen daarbij kunnen helpen,” 
dacht projectmanager Melanie Bloem, die voor Blijdorp 
werkt. Het idee om het jaarlijkse afdelingsuitje te wijden 
aan de dierentuin was snel geboren. Blijdorp reageerde 
enthousiast en zowel de ‘dierenafdeling’ als de tech
nische dienst hadden veel klussen in de aanbieding die 
het afgelopen jaar waren blijven liggen. Zo’n veertig 
mensen van Deerns konden zich inschrijven op verschillende 
taken van het sorteren van gereedschappen en kabels 
tot het schoonmaken en schilderen van (technische) 
ruimtes. “Alles wat we samen met Blijdorp hebben 
bedacht, is gelukt. Het creëert niet alleen betrokkenheid 
tussen klant en opdrachtgever, maar ook een enorme 
betrokkenheid van onze mensen bij de bedrijfsvoering 
van de diergaarde. Het is uniek om op deze manier een 
kijkje in de keuken te nemen van zo’n grote organisatie!” 
aldus Melanie.

Melanie Bloem
Manager Adviesgroep Vastgoed, Onderwijs  
en Cultuur 

Elk jaar reserveert Deerns de achterzijde van zijn
MVOverslag voor een advertentieuiting van een van
de maatschappelijke organisaties die door Deerns
wordt ondersteund. Dit jaar is de ruimte gereserveerd
voor het WillemAlexander Kinderfonds.
 
Tijdens de viering van ons 85jarig bestaan, hebben we 
relaties de gelegenheid geboden een bedrag te doneren 
aan het fonds. Deerns heeft het ingezamelde bedrag 
verdubbeld. 

De Stichting WillemAlexander Kinderfonds (WAKF) is  
de fondsenwervende instelling van het WillemAlexander
Kinderziekenhuis. Met hulp van donateurs worden 
projecten gerealiseerd die erop gericht zijn hetverblijf van 
patiëntjes en zijn of haar familie zo aangenaam mogelijk  
te maken. Het WAKZ staat aan de vooravond van een 
belangrijke stap, namelijk het ‘vernieuwbouwen’. Binnen 
de muren van het LUMC wordt een ziekenhuis gebouwd 
dat geheel is ingesteld op de ontwikkeling van het kind, 
zodat patiëntjes behandeld kunnen worden in een voor 
hen prettige omgeving. Kijk voor meer informatie op  
www.willem-alexanderkinderfonds.nl 
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LAAT ZIEKE KINDEREN 
MEESPELEN!
Wanneer je kind ziek is of een handicap heeft, wil je  
dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen kan doen  
als zijn of haar leeftijdsgenootjes, ook tijdens een 
ziekenhuis opname. Dat begrijpt het kinderfonds maar 
al te goed. Sinds 1999 helpt het kinderfonds deze 
patiëntjes en hun naasten in het Willem-Alexander 
Kinderziekenhuis ( WAKZ ) van het Leids Universitair 
Medisch Centrum ( LUMC ). We ontwikkelen, 
ondersteunen en exploiteren voorzieningen die 
concreet bijdragen aan het welzijn van kinderen  
en hun naasten in het WAKZ van het LUMC.

De Stichting Willem-Alexander Kinderfonds ontvangt 
geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van 
donateurs en vrijwilligers.

Lever ook een waardevolle bijdrage aan de missie  
van de Stichting Willem-Alexanderfonds. Kijk op  
www.willem-alexanderkinderfonds.nl of neem contact 
op met Liaan Jansen: liaan@wakf.nl, 06 21824127.


