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Deerns heeft de afgelopen jaren een sterke (internationale) groei 
gekend. Sinds 2014 werkt bijna de helft van onze medewerkers 
in een landenvestiging buiten Nederland. Hoog tijd om ons beleid 
en onze werkwijzen in verband met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te bezien vanuit een internationale context. Voor het 
eerst hebben we onze prestaties op internationaal niveau berekend. 
Voortaan stellen we niet alleen doelen voor Deerns Nederland 
maar voor de hele Deerns Groep.
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Voorwoord 

In 2014 werkte bijna de helft van onze medewerkers  
in een landenvestiging buiten Nederland. Des te meer 
reden dus om onze resultaten op het gebied van maat-  
schappelijk verantwoord ondernemen te bezien vanuit 
een internationale context. Voor het eerst hebben we dit 
jaar onze milieuprestaties ook buiten Nederland gemeten. 
We hebben zowel de CO2-voetafdruk als de Deerns 
Multiplier van onze grootste vestigingen berekend. 
Voortaan zullen we dan ook doelen stellen voor de hele 
Deerns Groep: in 2017 willen we onze CO2-uitstoot 
hebben teruggebracht tot 3,8 ton per fte (2014: 4,3) en 
onze Deerns Multiplier hebben verhoogd tot ten minste 
1.500 (2014: 995). Op die manier geven we uiting aan 
onze 'One Firm'-gedachte, waarbij elke landenvestiging 
bijdraagt aan het gemeenschappelijke einddoel. 

De doelstellingen zijn ambitieus, maar alleszins haalbaar. 
De afgelopen vijf jaar hebben we tenslotte in Nederland 
alleen al goede resultaten behaald. Onze CO2-voetafdruk 
is met ongeveer 18% verminderd en onze Multiplier is 
bijna verdubbeld. We willen niet alleen onze milieuprestaties 
verbeteren, maar richten ons ook in het bijzonder op 
internationale samenwerking op maatschappelijk terrein. 

Marcel Schellekens
Groepsdirecteur Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen
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Hoofdstuk 1 Over Deerns

Hoofdstuk 1 
Over Deerns

Deerns brengt  
ideeën tot leven

De technologie waarmee we ons omringen, wordt steeds 
complexer, inventiever en intelligenter. We zien dit in de 
gebouwen waarin we leven en werken, en in de infras
tructuren die we gebruiken om ons te verplaatsen en 
gegevens uit te wisselen. Deze snel veranderende wereld 
heeft een visie nodig die verder reikt dan de uitdagingen van 
vandaag. We hebben ideeën nodig die beantwoorden 
aan de groeiende standaard van wereldwijde welvaart 
en de toenemende behoefte van meer mensen aan een 
comfortabele en gezonde leefomgeving. Ideeën die rekening 
houden met een strikte hygiëne en strenge veiligheids
voorschriften en die inspelen op de zorgen over 
klimaatverandering en CO2uitstoot. Kortom, we hebben 
ideeën nodig die een visie uitdragen en die ambitieus zijn.

Als onafhankelijk ingenieursbureau met wereldwijde 
activiteiten is Deerns in staat deze ideeën in de praktijk  
te brengen. We gaan langdurige relaties aan met onze 

opdrachtgevers, zodat we inzicht krijgen in hun behoeften 
en bedrijfsprocessen. Daarnaast helpen we onze opdracht
gevers hun visie te realiseren door de expertise en 
ervaring van ons internationale netwerk te combineren 
met lokale ondernemingsgeest en kennis van specifieke 
markten. Dankzij deze synergie heeft Deerns projectwerk 
uitgevoerd in sectoren als luchthavens, zorg, datacenters, 
contamination controlled omgevingen en vastgoed. En onze 
innovatieve aanpak op het gebied van installatie techniek, 
energievoorziening en bouwfysica heeft een bewezen 
staat van dienst op elk gebied waarin wij actief zijn. Van 
concept en ontwerp tot toezicht en nazorg: Deerns brengt 
uw ideeën tot leven.

Deerns is opgericht in 1928 en heeft bijna 600 medewerkers, 
verspreid over vestigingen in Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië en de Verenigde Staten.
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Hoofdstuk 1 Over Deerns

Ons milieueffect 
Onze reiskilometers zijn verantwoordelijk voor het grootste 
deel van onze CO2-voetafdruk. We hebben daarom 
maatregelen genomen om het aantal kilometers te 
beperken en onze CO2-uitstoot per kilometer verder  
te verlagen. Dit laatste bereiken we door het gebruik 
van openbaar vervoer en energiezuinige bedrijfsauto's te 
stimuleren. Alle bedrijfsauto's moeten label A hebben, het 
meest energiezuinige label dat bestaat. Daarnaast zijn alle 
bedrijfsauto's die beschikbaar zijn voor carpooling, geheel 
elektrisch of hybride. Om energiezuinig rijgedrag te stimuleren 
nemen we ook deel aan de Greendriver Challenge, een 
rijstijlcompetitie die elk jaar wordt gehouden. 

De totale CO2-uitstoot die wij veroorzaken met onze zakelijke 
vliegreizen compenseren wij via de Climate Neutral Group. 
In onze vestigingen ligt de nadruk op maatregelen voor 
energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. 
Daarnaast beperken we waar mogelijk het gebruik van 
grondstoffen, met name papier. Al het gebruikte papier is 
duurzaam geproduceerd en wordt gerecycled. 

Projecten
Sinds onze oprichting in  1928 hebben we voor veel 
opdrachtgevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze 
energieconcepten zijn nog altijd de belangrijkste factor 
voor het realiseren van een aanzienlijke CO2-vermindering. 
Wij stellen ons daarom ten doel duurzame methoden  
toe te passen voor de implementatie van alle relevante 
projecten die we in een jaar doen, zodat zij in aanmerking 
komen voor een erkende certificering. Wij willen dit doel 
bereiken door onze opdrachtgevers actief meer duurzame 
oplossingen aan te bieden dan waarom ze in eerste 
instantie vragen. Een sprekend voorbeeld is kantoor-
gebouw 'The Edge' in Amsterdam. In dit gebouw zijn 
Deloitte en AKD gehuisvest. Het is een van de meest 
duurzame gebouwen in de wereld, dat in 2014 met een 
BREEAM Outstanding-certificaat de hoogste score ooit 
heeft behaald. Aangezien we voorop willen blijven lopen 
met bekroonde energieconcepten en het ontwerpen van 
technische installaties, moedigen we al onze mede werkers 
aan mee te doen aan onze inter nationale innovatie-
wedstrijd. In 2014 hebben 27 internationale teams 
meegedaan aan de wedstrijd. De meest veel belovende 
innovaties worden in 2015 verder ontwikkeld om ze te 
kunnen implementeren bij onze opdrachtgevers. 

Onze medewerkers
Deerns wil getalenteerde en gemotiveerde mensen 
aantrekken, inspireren en behouden. Daarnaast willen we 
ze, in overeenstemming met onze organisatiedoelstelling, 
maximale ondersteuning bieden bij hun persoonlijke 
ontwikkeling. Samenwerking en het delen van kennis zijn 
belangrijk om onze opdrachtgevers een optimale dienst-
verlening te bieden. Dit wordt weerspiegeld in een open 
en niet-hiërarchische werksfeer en intensieve interne 
samenwerking, want dit zijn de dingen die bijdragen aan 
ieders persoonlijke ontplooiing en werkplezier. In 2014 
hebben we een Covenant voor het hele bureau opgesteld, 
waarin wordt beschreven hoe wij willen werken en 
communiceren, zowel binnen ons bureau als met onze 
opdrachtgevers. In 2015 publiceren we een gedragscode 
voor het hele bureau. Volgens ons moet ons beleid op het 
gebied van ethiek echter vooral worden aangestuurd door 
een principiële aanpak; dat wil zeggen een benadering 
waarbij het geven van het goede voorbeeld, discussie over 
opkomende ethische kwesties en coaching centraal staan, 
en niet alleen een op instructies gebaseerde benadering.

MVO-beleid

Hoofdstuk 2  
Milieueffect

‘Een sprekend voor-
beeld is The Edge, 
een van de meest  
duurzame gebouwen  
ter wereld’
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‘In 2014 is onze 
CO2 -uitstoot alleen  
al in Nederland 18% 
lager dan in 2009’

Resultaten van onze 
milieumaatregelen

Activiteit

Algemeen

Beleidsvorming

Gedragsbeïnvloeding 

Onze vestigingen

Energiebesparende 
maatregelen

Gebruik duurzame 
energie

Verbruik van  
grondstoffen

Planning 2015

•   Doel: in 2015 20% minder CO2-
uitstoot in Nederland in vergelijking 
met 2009; Deerns Groep in 2017 
maximaal 3,8 ton CO2-uitstoot per fte 
en Deerns Multiplier minimaal 1.500.

•  Certificering voor Nederland 
conform ISO 14001.

•  Internationaal MVO-beleid 
ontwikkelen.

•  Energiemonitoring voor alle 
vestigingen in Nederland.

•  Ontwikkeling van een multiplier 
voor materialen.

•  Onderzoek naar verdergaande 
energiebesparende maatregelen in 
alle vestigingen buiten Nederland.

•  Koelmachine vervangen op ons 
kantoor in Rijswijk, Nederland. 

•  Waar mogelijk minder printen 
(folders, brochures, offertes).

•    Maatregelen nemen voor verdere 
beperking van grondstoffenverbruik: 
naast verdere beperking van het 
papierverbruik ook waterbesparende 
maatregelen en minder gebruik 
van verpakkingsmaterialen.

Tot nu toe behaalde resultaten

•     In 2014 is de netto CO2-uitstoot met 18% verminderd ten opzichte 
van 2009.

•     Certificering conform de CO2-prestatieladder, niveau 5.

•  Medewerkers stimuleren om verantwoord om te gaan met energie 
en grondstoffen, bijvoorbeeld door efficiënt gebruik van verlichting, 
papier en adapters.

•  Verdergaande energiebesparende maatregelen doorvoeren, zoals:
 –  Vervanging halogeenverlichting door LED-verlichting.
 –  Beperking verlichtingstijd van reclamebord.
 –   Energiezuinige opwekking van warmte en koude (bijvoorbeeld in 

Groningen en Eindhoven).
 –  Beperken standby-tijd computers.
 –   Vervanging conventionele tl-verlichting door T5-buizen met 

behoud van armaturen.
 –   Koelapparatuur van bedrijfsrestaurant vervangen door energie-

efficiëntere modellen.

• Inkoop van groene energie voor de Deerns-vestigingen.
•  Onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van zonnepanelen voor het 

laden van elektrische auto's.
• Extra laadstations voor elektrische auto's ingericht.

•  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, EU Ecolabel en het 
Cradle to Cradle CO2-neutraal keurmerk.

 –  Afvalscheiding (papier, karton en groenten, fruit en tuinafval).
 –   Vermindering van papierverbruik, onder andere door standaard 

dubbelzijdig te printen.
 –  Toename biologisch aanbod in bedrijfsrestaurant.
 –   Hergebruik van verouderd papier of briefpapier voor de productie 

van notitieblokken. 
 –   Inzamelen oude mobiele telefoons via de stichting We-Collect.

Activiteit

Onze reiskilometers 

Bedrijfsauto's

Duurzame  
vervoersmiddelen

Bewustzijn minder 
energieverbruik 

Planning 2015

•   Onderzoek naar de classificatie 
uitgaande van daadwerkelijke 
CO2-uitstoot van bedrijfsauto's  
in plaats van energielabels.

•  Overschakelen op bedrijfsauto's 
met label A in alle vestigingen 
buiten Nederland.

•  Voortzetting van het beleid.
•  Intensiever gebruik van video-

conferencing en Microsoft Lync.

•  Van incidentele monitoring naar 
continue metingen.

Tot nu toe behaalde resultaten

•  Uitsluitend gebruik van auto's met een groen energielabel A  
(90% van de auto's valt in categorie A).

•   Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer (NS Business Card).
• Fietsgebruik stimuleren voor korte afstanden.
• 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 CO2-uitstoot die door  

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

• Uitbreiding videoconferencing-systemen.

• Monitoring brandstofverbruik en terugkoppelen aan berijders.
• Continuering bewust-rijdenprogramma.
•  Deelname aan de Greendriver Challenge; een rijstijlcompetitie om 

bewust rijden te stimuleren en de CO2-uitstoot te verminderen.
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Categorie 1:  Alle directe emissies van broeikasgassen.

Categorie 2:   Indirecte emissies van broeikasgassen door 
het verbruik van ingekochte elektriciteit, 
warmte of stoom.

Categorie 3:   Andere indirecte emissies, zoals de winning 
en productie van ingekochte materialen en 
brandstoffen, activiteiten gerelateerd aan 
transport in voertuigen die niet het eigendom 
zijn van of worden beheerd door Deerns, 
en activiteiten gerelateerd aan elektriciteit 
die niet vallen onder categorie 2.

CO2-voetafdruk
Voor het eerst hebben we onze milieuprestaties op 
internationaal niveau gemeten. Voortaan stellen we 
doelen voor de hele Deerns Groep: aan het einde van 
2017 willen we onze CO2-emissies terugbrengen tot  
3,8 ton per fte (12% minder dan het cijfer voor 2014: 4,3). 
De gestelde doelen zijn ambitieus maar niet onhaalbaar. 
De afgelopen vijf jaar hebben we goede resultaten 

gerealiseerd in Nederland. Onze voetafdruk is met 
ongeveer 18% verminderd. We hebben gezien dat onze 
reiskilometers goed zijn voor het grootste deel van de 
vermindering. We willen onze voetafdruk nog verder 
verminderen en gaan ons daarom nog meer richten  
op maatregelen om het reizen en de impact van reizen  
te reduceren.

Resultaten (ton/fte) UK USA NL ES IT DU FR

Bedrijfsauto's 0,00 0,00 1,71 0,00 0,07 0,56 0,00 1,04

Gasverbruik 0,30 0,78 0,28 0,00 0,57 0,02 0,08 0,22

Airconditioning 0,02 0,08 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04

Totaal categorie 1 0,32 0,86 2,03 0,03 0,67 0,62 0,10 1,30

Elektriciteit 5,43 4,15 1,21 0,65 1,14 0,60 0,22 1,40

Vliegreizen 5,05 5,11 0,68 2,46 0,76 0,19 2,15 1,07

Zakenreizen privé-auto 0,00 0,10 0,37 0,44 0,00 0,40 0,08 0,31

Stadsverwarming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,03

Totaal categorie 2 10,48 9,36 2,26 3,55 1,90 1,28 2,45 2,81

Openbaar vervoer 0,00 0,15 0,05 0,29 0,17 0,10 0,08 0,07

Woon-werkverkeer 0,75 0,51 1,20 0,88 0,99 1,25 0,02 1,12

Papier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waterverbruik 0,02 0,07 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,05

Totaal categorie 3 0,77 0,73 1,27 1,19 1,18 1,47 0,12 1,24

Totaal bruto CO2-uitstoot 11,57 10,95 5,56 4,79 3,77 3,37 2,67 5,35

Compensatie vliegreizen 5,05 5,11 0,68 2,46 0,76 0,19 2,15 1,07

Totaal netto CO2-uitstoot 6,52 5,84 4,88 2,33 3,01 3,18 0,52 4,28

CO2-uitstoot (ton/fte) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bedrijfsauto's 2,03 1,84 1,78 1,65 1,71 1,04

Gasverbruik 0,22 0,20 0,24 0,26 0,27 0,22

Airconditioning 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Totaal categorie 1 2,28 2,08 2,06 1,95 2,03 1,30

Elektriciteit 1,41 1,41 1,31 1,19 1,16 1,40

Vliegreizen 0,40 0,33 0,47 0,38 0,64 1,07

Zakenreizen privé-auto 0,46 0,41 0,32 0,36 0,32 0,31

Stadsverwarming N/A N/A N/A N/A N/A 0,03

Totaal categorie 2 2,26 2,15 2.10 1,93 2,11 2,81

Openbaar vervoer 0,01 0,04 0,03 0,05 0,04 0,07

Woon-werkverkeer 1,09 1,11 1,20 1,07 1,20 1,12

Papier 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,05

Waterverbruik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal categorie 3 1,16 1,20 1,27 1,15 1,27 1,24

Totaal bruto CO2-uitstoot 5,71 5,43 5,44 5,02 5,41 5,35

Compensatie vliegreizen ––– ––– ––– 0,38 0,64 1,07

Totaal netto CO2-uitstoot 5,71 5,43 5,44 4,64 4,77 4,28

Opmerking: de cijfers voor 2009-2013 hebben alleen betrekking op Nederland.

CO2-voetafdruk van  
Deerns

Internationale CO2-voetafdruk 2014 Ontwikkeling CO2-voetafdruk

Onze voetafdruk is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). Deze standaard  
voor de meting en het beheer van CO2 is gebaseerd op 3 categorieën:

Gemiddeld
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Hoofdstuk 3 
Projecten

Ons werk

Stimuleren van 
duurzame concepten 
in onze projecten

Ontwikkeling van 
duurzame concepten

Training van  
medewerkers

Dienstenontwikkeling

Planning 2015

•  Certificering met een erkend 
duurzaamheidslabel van ten minste 
60% van onze top 20-projecten.

•  Workshops in de Deerns Concept 
Studio, waar Deerns, in samen-
werking met opdrachtgevers, 
innovaties en conceptueel denken 
stimuleert.

•  Stimuleren van duurzame 
oplossingen bij opdrachtgevers.

•  Verhogen van het aantal potentieel 
duurzame projecten (te ontwikkelen 
op ons eigen initiatief). 

•  Ketenanalyse van downstream-
effecten van ons werk.

•  Innovatiecompetitie 2015.

•  Certificeringstechnieken voor 
bestaande gebouwen en 
gebiedsontwikkeling verspreiden  
in de hele organisatie.

•  Verdere integratie van methodieken  
in projecten. 

•  Verdere dienstenontwikkeling 
gericht op duurzaamheid.

Tot nu toe behaalde resultaten 
 

•  Van de grootste projecten wereldwijd uitgevoerd door Deerns in 2014, 
heeft 40% een duurzaamheidscertificering verkregen (BREEAM, LEED, 
GPR of DGNB).

•  Innovaties en conceptueel denken worden door Deerns, in samen-
werking met opdrachtgevers en architecten, gestimuleerd in de 
Deerns Concept Studio. 

•  Organiseren van een internationale interne innovatiecompetitie om 
innovatieve ideeën bij medewerkers te stimuleren en deze ideeën  
op de markt te lanceren.

•  Ketenanalyse van de stroomafwaartse effecten van het door ons 
uitgevoerde werk voor de toepassing van warmte- en koudeopslag-
systemen in bestaande en nieuwe ziekenhuizen, en het verbeteren  
van de energie-efficiëntie van datacenters.

•  In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voor toegepaste 
wetenschappen: ontwikkeling van een renovatiemodule van een 
zonneschoorsteen voor het natuurlijk ventileren van een bestaande 
woning met zonne-energie.

•  Duurzame ontwikkeling van bedrijvenparken.
•  Herontwikkeling van De Nederlandsche Bank aan de hand van  

de 'Duurzame Kans'-methode, ontwikkeld door Deerns en Inbo.
•  Airconditioning met zeewater: hotels op Aruba gekoeld met zeewater.
•  Nieuwbouwproject 'The Edge' in Amsterdam: grootschalige toepassing 

van zonnepanelen in combinatie met een warmte- en koudeopslag-
systeem. The Edge is in 2014 bekroond met de hoogste BREEAM-
score (98,36%) ooit. 

•  Green Cooling for Data Centres, een gepatenteerd Deerns-concept,  
is toegepast voor het datacenter van het UMCG (Universitair Medisch 
Centrum Groningen).

•  Een team van officieel getrainde BREEAM- en LEED-experts, andere 
deskundigen en beoordelaars (gemachtigd om projecten te certificeren).

•  GPR Gebouw Experts.
•  DGNB-experts.
•  Risicobeoordelingen. 

•  Regionale energievoorziening door ESCO.
•  Smart Utility Networks (SUN).
•  Energieneutrale (nulenergie) en prosumentengebouwen.
•  Bouwontwerp en bouw volgens LEED.
•   BREEAM voor ziekenhuizen, laboratoria, datacenters en 

parkeergarages.
• Commissioning en validatie.
•  BREEAM voor bestaande gebouwen (In-Use).
•  Ontwikkeling van een energiescan voor cleanrooms.

Onze resultaten op het gebied 
van projecten
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Deloitte/AKD
Amsterdam,  
Nederland
BVO 40.539 m2

BREEAM 
Outstanding

Monarch II
Den Haag,
Nederland
BVO 15.600 m2

BREEAM Excellent

B30
Den Haag, 
Nederland
BVO 17.724 m2

BREEAM  
Very Good

Google 
Amsterdam
Amsterdam, 
Nederland
BVO 3.200 m2

LEED Gold

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

Noorderpoort  
College
Stadskanaal, 
Nederland
BVO 7.500 m2

BREEAM  
Very Good

Oval Tower
Amsterdam, 
Nederland
BVO 25.000 m2

LEED Gold

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

Distributie-
centrum  
Venlo, 
Nederland
BVO 42.000 m2

BREEAM Very Good

FOM-DIFFER
Eindhoven, 
Nederland
BVO 12.000 m2

BREEAM Excellent

COOL 63
Rotterdam, 
Nederland
BVO 5.600 m2

BREEAM Excellent

Kingsroad
Den Bosch, 
Nederland
BVO 13.940 m2

BREEAM Good

Daalse Kwint
Utrecht, 
Nederland
BVO 21.657 m2

BREEAM  
Very Good

Regional Top 
Clinical 
Intervention 
Centre
Heerhugowaard, 
Nederland
BVO 50.500 m2

BREEAM Good

De Smederij
Amsterdam, 
Nederland
BVO 4.500 m2

BREEAM Good

Eurojust 
Den Haag, 
Nederland
BVO 18.515 m2

BREEAM Excellent

TransPort
Amsterdam 
Schiphol,  
Nederland
BVO 12.850 m2

BREEAM  
Very Good
LEED Platinum

Overzicht gecertificeerde  
projecten (BREEAM, LEED,  
GPR en DGNB)

Newside
La Garenne  
Colombes, Frankrijk
BVO 19.000 m2

HQE Exceptional
BREEAM Excellent
LEED Platinum

Siège ADP
Roissy, Frankrijk
BVO 20.000 m2

HQE Excellent
BREEAM  
Very Good

122 Boulogne 
Leclerc
Boulogne 
Billancourt, 
Frankrijk
BVO 12.000 m2

HQE Exceptional
LEED Platinum

Magistère
Parijs, Frankrijk
BVO 7.824 m2

HQE Excellent
LEED Gold

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

230 Saint 
Germain
Parijs, Frankrijk
BVO 1.800 m2

HQE Excellent

Ardeko
Boulogne 
Billancourt, 
Frankrijk
BVO 20.000 m2

HQE Exceptional
LEED Platinum

In/Out
Parijs, Frankrijk
BVO 33.000 m2

HQE Exceptional
BREEAM Very Good
LEED Platinum

Kinetik
Boulogne 
Billancourt, 
Frankrijk
BVO 16.000 m2

HQE Excellent
BREEAM Excellent

New Corio 
offices
Milaan, Italië
BREEAM  
Very Good

Credito 
Valtellinese
Milaan, Italië
LEED Silver

Palazzo Litta
Milaan, Italië
BVO 2.000 m2

LEED Gold

Porta Nuova 
Varesine
Milaan, Italië
BVO 110.000 m2

LEED Gold

Porta Nuova Isola
Milaan, Italië
BVO 30.000 m2

LEED Gold

New SKY
Milaan, Italië
LEED Gold

Siemens RE 
Milaan, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

SmartCity  
Malta, Ricasoli
BVO 50.000 m2

LEED Silver

Nuovi Alcatel 
Milaan, Italië
LEED Gold

CityLife
Milaan, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

Cascina Merlata 
shopping center
Milaan, Italië
BVO 45.000 m2

BREEAM  
Very Good

The Gate
Milaan, Italië
LEED Gold

Banca Profilo
Milaan, Italië
LEED Silver

Nuovi BNP
Rome, Italië
LEED Gold

Palazzo del 
Lavoro
Turijn, Italië
BVO 45.000 m2

BREEAM  
Very Good

New ENI HQ
Rome, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

Laurentino 
shopping 
center
Rome, Italië
BVO 60.410 m2

BREEAM  
Very Good

Neustar Project  
Indigo Data Center
Englewood, Colorado
BVO 5.400 m2

LEED Certified
One Green Globe

FrankrijkNederland

Duitsland

Verenigde Staten

Italië

Capricorn Haus
Düsseldorf, Duitsland
BVO 42.800 m2

DGNB

Bürogebäude 
LVM 5
Münster, Duitsland
BVO 19.800 m2

DGNB Gold

SEGRO Business 
Park
Düsseldorf, Duitsland
BVO 13.000 m2

DGNB Silver

SEGRO  
Business Park 
Düsseldorf, Duitsland
BVO 3.400 m2

DGNB Silver

Gerling Quartier 
Keulen, Duitsland
BVO 58.000 m2

DGNB Silver

Gerling Quartier 
Keulen, Duitsland
BVO 17.000 m2

DGNB Silver

RWTH
Aken, Duitsland
GFA 14.300 m2

BVO Silver

Neubau 
Produktions-
standort
Neuss, Duitsland
BVO 35.000 m2

DGNB Silver

Junghof Plaza
Frankfurt, Duitsland
BVO 25.000 m2

BREEAM Very 
Good

Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen
Berlijn, 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
Duitsland
BVO 70.000 m2

LEED Platinum

 

Bürogebäude/ 
Shopping Centre 
Mailänder Platz
Freiburg, Duitsland
BVO 57.000 m2

LEED Gold

Friesenplatz
Keulen, Duitsland
BVO 20.000 m2

LEED Gold

Finanzamt 
Solingen
Düsseldorf, Duitsland
BVO 8.000 m2

DGNB Silver 

Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen
Berlijn, Duitsland
BVO 15.000 m2

DGNB Silver
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De meeste effecten op het gebied van CO2-reductie 
werden gerealiseerd door duurzame energieconcepten 
in onze projecten. We hebben de Deerns Multiplier 
ontwikkeld om een duidelijk beeld te geven van de 
resultaten. Deze factor geeft aan hoeveel CO2-uitstoot 
we hebben bespaard voor onze opdrachtgevers in 

onze grootste duurzame projecten, afgezet tegen  
de CO2-uitstoot die we veroorzaken door onze eigen 
activiteiten. In 2014 waren de CO2-besparingen voor de 
hele technische levensduur 995 maal hoger dan onze 
eigen jaarproductie van CO2-uitstoot. Ter vergelijking: 
in 2013 was deze factor 800. 

Deerns Multiplier 

De eerste internationale Deerns Multiplier is sterk toegenomen ten opzichte van 2013 toen alleen de 
Nederlandse activiteiten werden berekend. In 2014 is de Multiplier 995. Dit betekent een toename van 
bijna 20% ten opzichte van 2013. Hoofdstuk 4  

Medewerkers
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Ons bureau wil getalenteerde medewerkers aantrekken, 
inspireren en behouden. We willen ze ondersteunen in 
hun persoonlijke ontwikkeling in overeenstemming met  
de doelstellingen van ons bureau. We willen een werk
omgeving creëren die onze medewerkers stimuleert  
de beste resultaten te behalen en te genieten van hun 
loopbaan bij Deerns als belangrijk deel van hun leven. 
Deze visie vormt de grondslag voor onze HRstrategie  
die we in 2013 hebben gedefinieerd. Dit beleid richt  
zich vooral op opvolgings planning, werving, leren en 
ontwikkeling en performance management.

Opvolgingsplanning
Voor de continuïteit van ons bureau is de ontwikkeling van 
opvolgers op alle niveaus essentieel. Of het nu gaat om 
ervaren elektrotechnici en werktuigbouwkundig ingenieurs, 
projectleiders, deskundige adviseurs of lijnmanagers,  
al deze posities zijn essentieel voor de activiteiten van 
ons bureau. Door een HRplanning en sterk management 
kunnen potentiële opvolgers de juiste kansen krijgen en 
geven we coaching om ze te helpen deze sleutelposities 
te vervullen.

Interne promoties, zowel binnen landenvestigingen als naar 
andere landenvestigingen, worden actief aangemoedigd. 
Een belangrijke voorwaarde voor de internationale 
mobiliteit van medewerkers is een optimale samenwerking 
tussen landenvestigingen wat betreft het delen van vacatures 
en informatie over degenen die in het buitenland willen 
werken voor kortlopende of langdurige opdrachten. 

Het aanbieden van ontwikkelingskansen in andere 
landen vestigingen beschouwen we als een belangrijk 
ontwikkelingsmiddel. Getalenteerde medewerkers maken 
van deze gelegenheid gebruik om hun visie en vaardigheden 
te verbreden. Ze brengen hun kennis naar een andere 
vestiging en vervolgens nemen ze nieuw verworven kennis 
mee terug naar hun eigen landenvestiging om te innoveren 
en nieuwe marktkansen te creëren. 

In 2014 hebben we 25% van al onze medewerkers 
kunnen aanduiden als potentiële talenten (waaronder 
30% vrouwen, terwijl onze vrouwelijke medewerkers in 
totaal 24% vertegenwoordigen). Binnen deze groep 
talenten hebben we 10% geïdentificeerd als mogelijke 
opvolgers voor hogere managementposities. In de 
komende jaren zullen we meer doen om toptalenten  
te werven.

Werving
In 2014 hebben we in een groot aantal van onze 
landen vestigingen veel energie gestoken in de strategische 
werving van nieuwe professionals.  

We hebben een relatief hoog percentage management
posities kunnen vullen met vrouwelijke kandidaten (onder 
wie de directeur van Deerns Turkije, een Group Development 
Officer, een marketing en communicatie manager bij 
Deerns Nederland, een financieel manager bij Deerns 
Italië en een HRmanager voor Deerns UK). Het werven 
van geschikte kandidaten was niet voor alle landen
vestigingen even uitdagend. De grootste problemen 
ondervonden we op de arbeidsmarkt in Duitsland.

Leren en ontwikkeling
Aangezien wij willen waarborgen dat menselijk kapitaal 
ook in de toekomst een concurrentievoordeel blijft, 
investeren we in trainings en ontwikkelingsprogramma's, 
zowel in alle afzonderlijke landenvestigingen als binnen  
de organisatie als geheel. We inspireren iedereen om te 
werken met inachtneming van onze kernwaarden: DORIS 
(DeskundigheidOndernemerschapReputatiegerichtheid
IntegriteitSamenwerking). Als ondersteuning voor ons 
businessplan ontwikkelen we capaciteiten op het gebied 
van leiderschap, teambuilding en probleemoplossing. 
Daarnaast versterken we onze interne kennis en inzichten 
in de visie en strategie van Deerns Groep door de 
ontwikkeling van het Commitment in Actionprogramma 
(CIA). Aan dit programma namen 37 medewerkers  
deel (van wie 24% vrouwen) met acht verschillende 
nationaliteiten. 

Een ander bureaubreed initiatief is Deerns Concept Studio 
(DCS). DCS is een jaarlijks intern trainingsprogramma 
gericht op het ontwikkelen van probleemoplossend 
vermogen, creatief denken en presentatietechnieken. Een 
internationale groep van 16 deelnemers neemt deel aan 
het programma dat thema's bevat, zoals brainstorm
technieken, teamwerk, presentatieworkshops en 
interactieve sessies met architecten. Dit jaar hebben we 
de 10 e editie van Deerns Concept Studio gevierd. Na  
10 jaar hebben we de DCSdenkwijze kunnen doorgeven 
aan elke afdeling van de organisatie, en de vaardigheden 
en doelen die door DCS worden gestimuleerd, zijn nu 
terug te vinden in elk Deernsproject. DCS draagt aanzienlijk 
bij aan de innovatieve aard van onze projecten.

Persoonlijke ontwikkeling  
leidt tot bedrijfsgroei
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Bij Deerns Nederland is er een intern ontwikkelings-
programma opgezet voor alle medewerkers. Dit programma 
focust op de ontwikkeling van verkoop- en advies-
vaardigheden via trainingssessies, zoals Verkoop (in 
het Engels) en Technische verslaglegging. Door onze 
mede werkers intervisie en coaching te bieden kunnen  
zij hun persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen.  
In 2014 hebben we nieuwe cursussen voorbereid: 
Aanbestedingsmanagement en Accountmanagement, 
Senior projectmanagement en adviesverlening, Presentatie-
vaardigheden, Beginselen van projectmanagement en 
LEAN Six Sigma. Deze cursussen worden in 2015 
aangeboden. Dit interne ontwikkelingsprogramma dient 
als best practice voor andere landenvestigingen.

Deerns Duitsland heeft een taalcursus Engels 
geïntroduceerd voor medewerkers die betrokken zijn bij 
internationale projecten. Nog belangrijker was het voor 
Deerns Duitsland om 'One Firm' te worden. Er is een 
speciaal programma ontwikkeld voor 35 managers en 
professionals, met als doel het stimuleren van leiderschaps-
vaardigheden en een verdere afstemming op het Deerns-
businessplan 2014-2017, het bevorderen van de persoonlijke 
betrokkenheid voor een verbetering van de operationele 
vaardigheden en efficiëntie, en het creëren van teamgeest 
tussen de verschillende vestigingen.

Deerns helpt studenten zich te ontwikkelen en stelt 
proactief stagiairs aan die aan hun dissertatie kunnen 
werken en hun kennis kunnen toepassen in projecten van 
Deerns. In Nederland hebben we bijvoorbeeld 10 stagiairs 
die tegelijkertijd aan verschillende onderwerpen werken. 
Ze komen van diverse universiteiten (vooral van de TU Delft 
en TU Eindhoven) en ze ervaren Deerns als een bureau 
waar ze een geweldige leerkans krijgen als onderdeel van 
hun studie.

Performance management
Aangezien we onze medewerkers willen betrekken bij de 
uitvoering van ons businessplan en onze toekomstdoelen, 
hebben we in 2014 een geharmoniseerde aanpak 
ontwikkeld voor prestatiebeoordelingen en een uniforme 
competentietaal. Als basis voor deze beoordelingen 
hebben we functiestructuren geharmoniseerd in vijf 
functiegroepen met elk een eigen loopbaanontwikkeling. 

Er zijn relevante competenties, in overeenstemming met 
de kernwaarden van Deerns, gedefinieerd voor elke 
functiegroep. De kernwaarden zijn vertaald naar gedrag, 
zoals teamwerk, initiatief en kwaliteitsgerichtheid. Naast 
de focus op prestatiebeoordelingen aan de hand van 
relevante competenties heeft Deerns ook een systeem 
opgezet voor het stellen en evalueren van doelen.

Medewerkers
Aan het einde van het jaar telde de Deerns Groep 560 
(fte) medewerkers, van wie 24% vrouwen (International 
Management Team: 20% vrouwen). De gemiddelde 
leeftijd van de medewerkers is 41. Het gemiddelde 
ziekteverzuim in 2013 was 2,65%, en dit is in 2014 iets 
opgelopen tot 2,87%. Onze medewerkers hebben 
verschillende achtergronden: 23% heeft een achtergrond 
in de elektrotechniek, 38% in de werktuigbouwkunde, 
24% heeft een gespecialiseerde achtergrond en 15% 
heeft expertise op een ander gebied (bijv. financiën, HR, 
IT). 85% van onze medewerkers heeft een prestatie-
beoordeling gekregen.

Hoofdstuk 5  
Maatschappelijke 
betrokkenheid



2423 Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

MVO-verslag 2014 Wereldwijd verantwoord

Het realiseren van aanzienlijke CO2-besparingen 
voor onze opdrachtgevers is nauw verbonden 
met ons dagelijkse werk. Het maakt deel uit van 
onze ambitie om onze activiteiten zo maatschap-
pelijk verantwoord mogelijk uit te voeren. Het 
ondersteunen van maatschappelijke initiatieven 
draagt hier ook toe bij. Niet alleen vinden we  
het belangrijk samen te werken op het gebied 
van duurzaamheid. We willen ook initiatieven 
ondersteunen die misschien niet direct met ons 
werk te maken hebben, maar die een eerbetoon 
zijn aan innovatie, het ontwikkelen en inzetten 
van talent en kennisuitwisseling. Daarnaast 
moet het doel dat we ondersteunen, overeenkomen 
met onze kernwaarden van deskundigheid, 
ondernemerschap, reputatiegerichtheid, integriteit 
en samenwerking.

Internationaal overzicht van ondersteunde 
maatschappelijke doelen

2.  Living Daylights 
De Stichting Living Daylights promoot een goede 
toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. 
Deerns is hoofddonateur van deze stichting.

3.  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.

4.  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 praktische 
ondersteuning bij het oprichten en ontwikkelen van 
nieuwe bedrijven. Deerns is sponsor van YES!Delft.

5.  Macmillan Cancer Support (Verenigd Koninkrijk)
Wanneer u kanker hebt, bent u niet alleen bezorgd over uw 
lichaam, maar ook over uw leven. Of het nu gaat om zorgen 
over met wie u hierover kunt praten, het maken van 
plannen voor de extra kosten of wat u met uw werk doet. 
Macmillan begrijpt hoe een kankerdiagnose uw leven kan 
gaan overheersen. Macmillan biedt ondersteuning 
waardoor mensen weer controle over hun leven kunnen 
krijgen. Niemand hoeft alleen de strijd met kanker aan te 
gaan. Deerns UK heeft in 2014 geld ingezameld voor het 
Macmillan-instituut. 

6.   Better Bankside (Business Development District) 
Better Bankside verbindt bedrijven met omwonenden, 
scholen en buurtorganisaties, waarbij de nadruk ligt op 
het stimuleren van de ambities en kansen voor jonge 
mensen in de Londense wijken Bankside en Borough.  
In 2014 heeft Deerns UK kleren en voedsel gedoneerd 
voor de daklozen in deze wijk.

Ondersteuning  
maatschappelijke doelen

7.   Christmas Jumper Day (Geldinzameling voor 
Save the Children)

In 2013 heeft de stichting Save the Children met haar 
werk 15,4 miljoen kinderen kunnen helpen door middel 
van uitmuntende programma's om kinderlevens te redden 
en door wereldleiders uit te dagen hun beloften na te 
komen om kinderen wereldwijd een betere toekomst te 
bieden. Deerns UK heeft geld ingezameld door deel te 
nemen aan het programma Save the Children Christmas 
Jumper Day.  

8.  Politecnico di Milano 
Lezingen op de Politecnico di Milano (Universiteit van 
Milaan) over ASHRAE 90.1-energiemodellering en over 
LEED, plus een cursus.  

9.  Museum Boijmans Van Beuningen
Boijmans Business Club is het high end bedrijvennetwerk 
van Museum Boijmans Van Beuningen. De club is nauw 
betrokken bij het museum en steunt met zijn bijdrage de 
productie van bijzondere tentoonstellingen. Het is een 
uniek gezelschap dat de maatschappelijke relevantie van 
kunst op waarde schat en steunt. Leden van Boijmans 
Business Club gaan een duurzame relatie aan met het 
museum.

10.  Lezingen op Duitse universiteiten
In 2014 hebben deskundigen van Deerns Duitsland 
lezingen gegeven op de Hogeschool RWTH Aachen 
(architectuur) en de Bergische Universität Wuppertal 
(projectmanagement).  

Partnerships

1.  Green Building Council
In zes landen is Deerns lid van de nationale Green Building 
Council. Green Building Councils zijn onafhankelijke 
non-profit organisaties die streven naar verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. 

• Dutch Green Building Council
• Italian Green Building Council
• US Green Building Council
• German Green Building Council
• French Green Building Council
• Spanish Green Building Council

1.  Dutch Design Week 
Dutch Design Week werkt met steun 
vanuit de Eindhovense design community 
aan een stimulerend en dynamisch design 
klimaat op cultureel, sociaal en economisch 
gebied in de regio Eindhoven. In 2014 
heeft Deerns DDW ondersteund door  
wederom zijn deuren open te stellen 
voor publiek.

FOUNDING PARTNER
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Elk jaar reserveert Deerns de achterkant van het MVO-
verslag voor een advertentie ten behoeve van een van de 
maatschappelijke organisaties die door Deerns worden 
gesponsord. Dit jaar is de ruimte gereserveerd voor het 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

2.  Duurzaam Gebouwd 
Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat is 
de zin en onzin hiervan. Om alle betrokkenen op weg te 
helpen, heeft OVG Projectontwikkeling het initiatief genomen 
om met een groep Nederlandse experts een kennisplatform 
op te zetten over dit onderwerp. Deerns is partner van dit 
platform.

3.  Stichting Refill
Refill is een netwerk van vooraanstaande grote en kleinere 
innovatieve bedrijven. Het voorziet leegstaande  
kantoor gebouwen in kennissteden van een duurzame 
multifunctionele invulling. Deerns is medeoprichter van 
deze organisatie.

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

5.  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.  

6.  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 onze zakelijke 
vliegkilometers.

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

8.  The Waste Transformers 
Stichting The 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 private en institutionele 
beleggers. Deerns is sinds 2012 partner van The Waste 
Transformers.






