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Voorwoord 

Aan het einde van 2015 ondertekenden bijna 200 landen 
tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) een wereldwijd 
klimaatakkoord. Dit akkoord is een belangrijke stap in de 
richting van een duurzamere en veiligere wereld. 

Hoewel er enige kanttekeningen bij dit akkoord kunnen 
worden geplaatst – de overeengekomen maatregelen zijn 
niet bindend en bovendien onvoldoende om een gemid
delde wereldwijde temperatuurstijging van maximaal 1,5 
graad te bereiken – is het zonder twijfel een historisch 
akkoord. Het is de eerste keer dat de internationale 
gemeen schap een dergelijk ingrijpend besluit neemt om 
het gevaar terug te dringen, zowel voor mensen die nu in 
kwetsbare gebieden leven als voor toekomstige generaties. 

Dit klimaatakkoord is ook een duidelijk signaal dat we bij 
Deerns moeten vasthouden aan onze missie om bij  
te dragen aan een duurzame gebouwde omgeving.  
We gaan ons nog meer richten op het ontwikkelen van 
slimme innovaties. Daarnaast willen we onze investeerders 
en opdrachtgevers ervan overtuigen dat de levenslange 
waarde belangrijker is dan de initiële kosten van een 
nieuwe ontwikkeling zijn. 

Tijdens een evenement dat rondom de Klimaattop in Parijs 
werd gehouden, lieten onze Franse collega’s zien welke 
mogelijkheden er zijn om energieneutraal te bouwen. Dit 
deden ze aan de hand van ‘Maison de l’Île de France’, 
een energieneutraal studentenhuis op de internationale 
universiteitscampus in Parijs. Deerns Duitsland heeft op 
zijn beurt in Münster een energieplusgebouw opgeleverd 
voor een grote Duitse verzekeringsmaatschappij. Hiermee 
laten we zien dat we als ‘One Firm’ innovatieve en duurzame 
energieoplossingen ontwikkelen. Mede dankzij boven
staande voorbeelden is onze ‘Deerns Multiplier’ gestegen  
tot 1.249. En hier zijn we ongelofelijk trots op!

We hebben het afgelopen jaar ook onze eigen prestaties 
gemeten en hoewel er grote verschillen bestaan tussen 
de landenvestigingen, zien we dat we onze prestaties 
over het algemeen blijven verbeteren. Dit jaar hebben  
we onze totale CO2voetafdruk teruggebracht tot 4,33. 
We zijn dan ook goed op weg om onze doelstelling voor 
2017 van 3,8 ton per fte te halen.

Marcel Schellekens
Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



4

Onze invloed op de aarde

Inhoud

Colofon   Productie en redactie  Deerns   Opmaak  RoboMG   Drukwerk  Opmeer Drukkerij bv op PaperWise-papier 
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Hoofdstuk 1
Over Deerns 5
Onze rol in de wereld 6
MVObeleid 7

Hoofdstuk 2 
Milieueffect 8
Resultaten van onze milieumaatregelen 9
CO2voetafdruk 11

Hoofdstuk 3 
Projecten 13
Onze resultaten op het gebied van projecten 14
Overzicht gecertificeerde projecten 15
Deerns Multiplier 17

Hoofdstuk 4 
Medewerkers 18
Persoonlijke ontwikkeling 19

Hoofdstuk 5
Maatschappelijke betrokkenheid 22
Ondersteuning maatschappelijke doelen 23



5

MVO-verslag 2015

Hoofdstuk 1 Over Deerns

Hoofdstuk 1 
Over Deerns



6

Onze invloed op de aarde

Onze rol in de wereld

De technologie waarmee wij ons omringen, wordt steeds 
complexer. Inventiever. Intelligenter. Dit zien we in de 
gebouwen waarin wij wonen en werken. Maar ook in de 
infrastructuren waarmee wij ons verplaatsen en informatie 
uitwisselen. Onze snel veranderende wereld vraagt om 
visie. Om grote ideeën die verder reiken dan vandaag. 
Ideeën die rekening houden met de strengere regelgeving 
als het gaat om hygiëne en veiligheid, en met de zorgen 
rondom klimaatverandering en CO2uitstoot. Ideeën die 
bovendien een antwoord bieden op de wereldwijd groeiende 
welvaartsstandaard en op de stijgende behoefte aan een 
comfortabele en gezonde leefomgeving.

Als wereldwijd opererend onafhankelijk ingenieursbureau 
heeft Deerns niet alleen grote ideeën, maar ook het 
vermogen om ze succesvol te realiseren. Onze kracht is 
dat we duurzame relaties met onze opdrachtgevers 
aangaan. Alleen op die manier kunnen we de bedrijfs
processen en de daaruit voortvloeiende behoeften 
optimaal doorgronden. Bovendien combineren we de 
expertise en ervaring vanuit ons internationale netwerk 
met lokaal ondernemerschap en kennis van specifieke 
markten. Dankzij deze synergie heeft Deerns inmiddels 

aansprekende projecten gerealiseerd voor luchthavens, 
gezondheidszorg, datacenters, clean techomgevingen, 
vastgoed en infra. Projecten waarbij we onze vernieuwende 
aanpak op het gebied van installatietechniek, energie voor
ziening en bouwfysica op elk vlak van onze dienstverlening 
hebben bewezen. Van concept tot ontwerp en van 
directie voering tot nazorg: Deerns brengt ideeën tot leven.

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

‘ De wereld heeft 
ideeën nodig  
die een visie  
uitdragen en die  
ambitieus zijn’
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Milieueffect
Onze reiskilometers zijn verantwoordelijk voor het grootste 
deel van onze CO2voetafdruk. We hebben daarom 
bepaalde maatregelen genomen om het aantal kilometers 
te beperken en onze CO2uitstoot per kilometer verder 
te verlagen. Dit laatste bereiken we door het gebruik van 
openbaar vervoer en energiezuinige bedrijfsauto’s te 
stimu leren. 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, hebben we de laatste paar jaar ook deelgenomen 
aan de Greendriver Challenge, een wedstrijd die elk jaar 
wordt gehouden.

De totale CO2uitstoot 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.

CO2-voetafdruk van onze opdrachtgevers 
verminderen 
Sinds onze oprichting in 1928 hebben we voor veel 
opdracht gevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze 
energieconcepten zijn nog altijd de belangrijkste factor 
voor het realiseren van een aanzienlijke CO2vermindering. 
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'. Dit is het hoofdkantoor van Deloitte  
AKD in Amsterdam en een van de meest duurzame 
gebouwen in de wereld, met een BREEAM Outstanding
certificaat dat de hoogste score ooit heeft behaald. 
Aangezien we voorop willen blijven lopen met bekroonde 
energieconcepten en installatieontwerpen, moedigen we 
al onze medewerkers aan mee te doen aan onze inter
nationale innovatiewedstrijd. 

Onze medewerkers
Deerns wil getalenteerde en gemotiveerde mensen 
aantrekken, inspireren en behouden. Daarnaast willen  
we ze, in overeenstemming met onze organisatorische 
doelstelling, maximale ondersteuning bieden bij hun 
persoonlijke ontwikkeling. Samenwerking en het delen 
van kennis zijn belangrijk om onze opdrachtgevers een 
optimale dienstverlening te bieden. Dit wordt weer
spiegeld in een open en niethiërarchische werksfeer en 
intensieve interne samenwerking, want dit zijn de dingen 
die enorm bijdragen aan ieders persoonlijke ontplooiing 
en het plezier op de werkplek. We hebben een Covenant 
voor het hele bureau opgesteld, waarin wordt beschreven 
hoe wij willen werken en communiceren, zowel binnen 
ons bureau als met onze opdrachtgevers, en hoe onze 
medewerkers hierbij zijn betrokken. In 2015 hebben we 
een set gedragsregels uitgegeven in de vorm van een 
nieuwe gedragscode voor het hele bureau. Volgens ons 
moet ons beleid op het gebied van ethiek vooral worden 
aangestuurd door een principiële aanpak; dat wil zeggen 
een benadering waarbij het geven van het goede voor 
 beeld, discussie over opkomende ethische kwesties en 
coaching centraal staan, en niet een op instructies 
gebaseerde benadering.

MVO-beleid

‘ Sinds onze oprichting 
hebben we voor  
veel opdrachtgevers 
duurzame oplos
singen ontwikkeld’
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Resultaten van onze  
milieumaatregelen

Activiteit

Algemeen  

Beleid

Gedragsbeïnvloeding 

Onze vestigingen

Energiebesparende  
maatregelen

Verbruik duurzame 
energie

Initiatieven 2016

•  Doel: 3,8 ton per fte in 2017.
•  Een Materials Multiplier 

ontwikkelen in overeenstemming 
met de CO2 Multiplier.

•  Het internationaal MVObeleid 
verder ontwikkelen.

•  Medewerkers blijven aanmoedigen 
om verantwoordelijk om te gaan 
met energie en grondstoffen. 

•  Verder onderzoek naar het 
beperken van het energieverbruik.

•  Haalbaarheidsonderzoek voor de 
aankoop van groene energie in  
andere vestigingen.

Tot nu toe behaalde resultaten 

•     In Nederland hebben we ons doel behaald: we hebben onze CO2
uitstoot in 2015 met 20% verlaagd in vergelijking met 2009. In 2015 
is onze Deerns Multiplier gestegen tot 1249 – zie pagina 17. 

•  Certificering voor Deerns Nederland conform ISO 14001.
•  We hebben een internationaal MVOteam samengesteld, bestaande 

uit 10 leden uit 7 landen.

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

•  Implementatie van verreikende energiebesparende maatregelen, zoals:
 –   Halogeenverlichting vervangen door ledverlichting.
 –   Verlichtingstijd van billboards verkort.
 –   Energieefficiënte warmte en koudeopwekking (bijvoorbeeld in 

Groningen en Eindhoven).
 –   Standby tijd van computers beperkt.
 –   Conventionele tlverlichting vervangen door T5buizen, met 

behoud van de verlichtingsarmaturen.
 –   Koelapparaten in de kantine vervangen door energiezuinigere 

modellen.

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

•  MVOchecklist voor Deernsvestigingen met betrekking tot 
energieverbruik, openbaar vervoer, enz.

•  Aankoop van groene energie voor Deernsvestigingen voor 30% van 
de huidige kantoorruimte.

•  Onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van zonnepanelen voor het 
laden van elektrische auto’s.

•  Extra laadstations voor elektrische auto’s ingericht.



10

Onze invloed op de aarde

Activiteit

Onze vestigingen

Verbruik van  
grondstoffen

Onze reiskilometers 

Bedrijfsauto's

Duurzame vervoers-
middelen

Bewustzijn minder 
energieverbruik 

Initiatieven 2016

•  Waar mogelijk minder printen 
(folders, brochures, business
voorstellen).

•  Organisatiebreed beleid over  
het verbruik van grondstoffen 
ontwikkelen. 

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

•  Voortzetting van het beleid.

•  KPI’s vaststellen voor het 
energieverbruik per fte.

Tot nu toe behaalde resultaten

•  Gebruik van duurzaam geproduceerd papier:
 –   Printpapier heeft minimaal een FSClabel.
 –   Publicaties van de firma voldoen ook aan de eisen van het EU 

Ecolabel en ISO 14001.
 –   In Nederland hebben we PaperWise geïntroduceerd. Dit papier 

wordt volledig CO2neutraal geproduceerd uit landbouwafval.
 –   Toiletpapier is gemaakt van 100% gerecycled papier en voldoet 

aan de eisen van het FSClabel, het EU Ecolabel en het Cradle to 
Cradle CO2neutraal keurmerk.

 –   Afvalscheiding (papier, karton en groenten, fruit en tuinafval).
 –   Minder gebruik van papier, onder andere door standaard dubbel

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

van notitieblokken.
 –   Inzamelen van oude mobiele telefoons (zowel persoonlijke als 

zakelijke telefoons) via de stichting WeCollect.

•  Alleen gebruik van auto’s met het groene energielabel A (94% van 
de auto’s valt in categorie A).

•  Onderzoek naar de classificatie uitgaande van daadwerkelijke 
CO2uitstoot van bedrijfsauto’s in plaats van energielabels.

•   Gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen (NS Business Card).
•   Gebruik van de fiets aanmoedigen voor korte afstanden.
•   Aanschaf van elektrische auto’s voor het wagenpark.
•   Vervanging van verouderde auto's door elektrische en hybride auto’s.
•   Inzet van fietskoerier voor lokale leveringen (dit wordt in Eindhoven  

al gedaan).
•   Vliegreizen tot een minimum beperken. Alle CO2uitstoot die door de 

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

•   Uitbreiding van videoconferentiefaciliteiten.
•   Intensiever gebruik van videoconferenties en Skype.

•  Controleren van brandstofverbruik en terugkoppelen naar 
chauffeurs.

• Voortzetting van programma voor bewust rijden.
•  Deelname aan de Greendriver Challenge: een rijstijlcompetitie om 

bewust rijden te stimuleren en de CO2uitstoot te verlagen. 
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Onze voetafdruk wordt berekend op basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). Deze standaard voor de meting en het 
beheer van CO2 is gebaseerd op 3 categorieën.

CO2 -voetafdruk 

Resultaten (in ton/fte) VS VK NL IT DE ES FR Totaal

Bedrijfsauto 0,00 0,00 1,81 0,00 0,62 0,01 0,00 1,06

Gasverbruik vestigingen 0,89 0,23 0,34 0,51 0,20 0,00 0,07 0,29

Airconditioning vestigingen 0,09 0,02 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04

Totaal categorie 1 0,98 0,25 2,19 0,54 0,86 0,03 0,09 1,38

Elektriciteit 4,49 4,35 0,56 1,35 0,66 0,84 0,20 1,09

Vliegreizen 3,49 3,50 1,03 1,09 0,24 1,35 2,26 1,16

Zakenreizen privéauto 0,10 0,07 0,45 0,00 0,53 0,23 0,19 0,38

Stadsverwarming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,06

Totaal categorie 2 8,09 7,92 2,03 2,43 1,64 2,42 2,65 2,68

Openbaar vervoer 0,00 0,07 0,04 0,28 0,11 0,18 0,08 0,08

Woonwerkverkeer 1,04 0,75 1,36 1,05 1,59 0,94 0,06 1,29

Papier 0,08 0,00 0,02 0,00 0,12 0,00 0,00 0,05

Waterverbruik 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00

Totaal categorie 3 1,12 0,83 1,43 1,35 1,82 1,12 0,16 1,42

Totale bruto CO2uitstoot 10,19 9,00 5,66 4,33 4,32 3,57 2,90 5,49

Compensatie vliegreizen 3,49 3,50 1,03 1,09 0,24 1,35 2,26 1,16

Totale netto CO2uitstoot 6,70 5,50 4,63 3,24 4,08 2,22 0,64 4,33

Internationale CO2 -voetafdruk 2015

CO2-voetafdruk
We hebben zowel onze absolute als relatieve milieu
prestaties, uitgedrukt in onze totale CO2voetafdruk, met 
ongeveer 7% verbeterd. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat we meer groene in plaats van grijze energie gebruiken. 
Bovendien laten we onze bedrijfsauto's vaker staan. Ook 
in 2015 zijn onze reiskilometers verantwoordelijk voor het 
grootste deel van onze CO2uitstoot. Ondanks de uitbreiding 
en vernieuwing van onze videoconferentiefaciliteiten, maken 
we nog steeds veel reiskilometers. We stappen met name 
vaker in het vliegtuig vanwege de internationale groei van 
ons bureau. Daarom blijven we via de Climate Neutral 

Group compensatie geven voor de totale CO2uitstoot die 
wordt veroorzaakt door de vliegreizen die we maken.
We stimuleren medewerkers om zoveel mogelijk te kiezen 
voor groene transportmiddelen. Zo stimuleren we het 
gebruik van het openbaar vervoer door zowel de kosten 
voor woonwerkverkeer als zakenreizen met het openbaar 
vervoer volledig te vergoeden. Bovendien gebruiken we 
uitsluitend bedrijfsauto’s met een groen energielabel A. 
Daarnaast is het aandeel van volledig elektrische en hybride 
auto’s in onze vloot toegenomen van 10% tot 15%.
Ook het gebruik van ‘groene energie’ in onze vestigingen 
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is aanzienlijk toegenomen. Veel landenvestigingen zijn 
verhuisd (Madrid, Parijs) of gaan verhuizen (Keulen) naar 
duurzamere en energieefficiëntere gebouwen. We 
hebben daarom een Programma van Eisen opgesteld 
voor de toekomstige huisvesting van Deernsvestigingen. 
Dit programma bestaat uit een lijst met aanbevelingen en 
vereisten met betrekking tot o.a. HVACsystemen, energie
labels, waterbesparende sanitaire voorzieningen en de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Hoewel we 
binnen ons bureau weinig materiële middelen gebruiken, 
hebben we onze prestaties op dit gebied toch verbeterd. 

Zo hebben we in Nederland onze printer/kopieer machines 
vervangen door de efficiëntste machines die op de markt 
verkrijgbaar zijn en voldoen aan de laatste normen. 
Daarnaast gebruiken we gerecycled papier dat veel 
duurzamer is dan het papier met bekende FCSkeurmerk. 
Ondanks de goede prestaties van de afgelopen jaren, 
zullen we ons best moeten blijven doen om het doel van 
3,8 ton per fte voor 2017 te halen. We zijn er echter van 
overtuigd dat we dit met de bovenstaande ontwikkelingen 
zullen bereiken. 

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

CO2-uitstoot (ton/fte) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedrijfsauto’s 2,08 1,89 1,83 1,70 1,77 1,07 1,06

Gasverbruik vestigingen 0,22 0,21 0,24 0,27 0,28 0,28 0,29

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

Totaal categorie 1 2,34 2,13 2,11 2,00 2,09 1,39 1,38

Elektriciteit 1,63 1,63 1,51 1,37 1,34 1,56 1,09

Vliegreizen 0,43 0,36 0,50 0,39 0,67 1,11 1,16

Zakenreizen privéauto 0,48 0,42 0,34 0,38 0,33 0,33 0,38

Stadsverwarming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

Totaal categorie 2 2,53 2,41 2,35 2,14 2,33 3,06 2,68

Openbaar vervoer 0,01 0,04 0,03 0,05 0,04 0,07 0,08

Woonwerkverkeer 1,16 1,16 1,26 1,12 1,25 1,20 1,29

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

Waterverbruik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Totaal categorie 3 1,23 1,25 1,33 1,20 1,32 1,33 1,42

Totale bruto CO2uitstoot 6,10 5,79 5,78 5,34 5,74 5,78 5,49

Compensatie vliegreizen 0,00 0,00 0,00 0,39 0,67 1,11 1,16

Totale netto CO2uitstoot 6,10 5,79 5,78 4,95 5,07 4,67 4,33

Ontwikkeling CO2-voetafdruk
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Ons werk

Stimuleren van  
duurzame concepten 
in onze projecten

Ontwikkeling van 
duurzame concepten

Training van mede-
werkers

Dienstenontwikkeling

Planning 2016

•  Stimuleren van duurzame oplos
singen bij opdrachtgevers.

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

•  Ketenanalyse van downstream
effecten van ons werk.

•  Innovaties voortdurend stimuleren 
door ondersteuning vanuit het 
management.

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

•  Verdere integratie van methoden in 
projecten.

•  Verdere dienstenontwikkeling gericht 
op duurzaamheid.

Tot nu toe behaalde resultaten 

•  Van de top 20projecten uitgevoerd door Deerns in 2015, heeft 40% 
een BREEAM of LEEDduurzaamheidscertificering verkregen. 

•  Innovaties en conceptueel denken op internationaal niveau worden 
door Deerns, in samenwerking met opdrachtgevers en architecten, 
gestimuleerd in de Deerns Concept Studio.

•  Aanbieden van meer duurzame projecten dan waar opdrachtgevers 
in eerste instantie om vragen. 

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

•  Ketenanalyse van de 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 
energieefficiëntie 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 zonneenergie. 

• Duurzame herontwikkeling 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 
koudeopslagsysteem. The Edge is in 2015 bekroond met de 
hoogste BREEAMscore (98,36%) ooit.

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

• bGrid TM en Smart Building by Deerns.

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

• PR Gebouw Experts.
• Risicobeoordelingen. 
• Projectmanagement
• Toekomstig leiderschapsprogramma duurzaamheid, DGBC

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

parkeergarages.
• Ingebruikname en validatie.
• BREEAM voor bestaande gebouwen (in gebruik).
• Ontwikkeling van een energiescan voor cleanrooms.

Onze resultaten op het gebied 
van projecten
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Overzicht gecertificeerde  
projecten 
(BREEAM, LEED, GPR, HQE en DGNB)

Mediamarkt
Hengelo,
Nederland
BVO 4.814 m2 
BREEAM In-Use 
Pass

BeterBed
Hengelo,
Nederland,
BVO 627 m2 
BREEAM In-Use 
Good

Praxis
Hengelo,
Nederland,
BVO 7.129 m2

BREEAM In-Use 
Pass

Intersport
Hengelo,
Nederland,
BVO 3.834 m2

BREEAM In-Use 
Pass

COOL 63
Rotterdam,
Nederland
BVO 5.600 m2

BREEAM Excellent

The Edge
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

Nieuwbouw
FOM-DIFFER
Eindhoven,
Nederland
BVO 12.000 m2

BREEAM Excellent

Transport
Sustainable
kantoor 
Amsterdam
Schiphol, Nederland
BVO 12.850 m2

BREEAM Very Good
LEED Platinum

Kingsroad
Den Bosch,
Nederland
BVO 13.940 m2

BREEAM Good

Daalse Kwint
Utrecht,
Nederland
BVO 21.657 m2

BREEAM Very Good

De Smederij
Amsterdam,
Nederland
BVO 4.500 m2

BREEAM Good

Eurojust
Den Haag,
Nederland
BVO 18.515 m2

BREEAM Excellent

Regionaal
Topklinisch
Interventie
Centrum
Heerhugowaard,
Nederland
BVO 50.500 m2

BREEAM Good

Ecomunitypark
Oosterwolde,
Nederland
BVO 55.000 m2

BREEAM 
Communities 
Outstanding

Nederland

Duitsland

Capricorn Haus
Düsseldorf, Duitsland
BVO 42.800 m2

DGNB

Bürogebäude
LVM 5
Münster, Duitsland
BVO 19.800 m2

DGNB Platinum

SEGRO  
Business Park
Düsseldorf, Duitsland
BVO 13.000 m2

DGNB Gold

SEGRO
Business Park
Düsseldorf, Duitsland
BVO 3.400 m2

DGNB Gold

Bewertungssystem
Nachhaltiges 
Bauen
Berlijn, Duitsland
BVO 20.000 m2

DGNB Silver

Gerling Quartier
Keulen, Duitsland
BVO 17.000 m2

DGNB Silver

Neubau
Produktions-
standort
Neuss, Duitsland
BVO 35.000 m2

DGNB Silver

Junghof Plaza
Frankfurt, Duitsland
BVO 25.000 m2

BREEAM Very
Good

Gerling Quartier
Keulen, Duitsland
BVO 58.000 m2

DGNB Gold

Bürogebäude
Alstercampus
1. BA
Hamburg, Duitsland
BVO 8.000 m2

DGNB Silver

Bürogebäude
Alstercampus
2. BA
Hamburg, Duitsland
BVO 12.000 m2

DGNB Silver

Cargo City Süd II
Frankfurt, Duitsland
BVO 9.500 m2

DGNB Silver

Foxconn
Hoofdkantoor
Duitsland
BVO 70.000 m2

LEED Platinum

Bürogebäude/
Winkelcentrum
Mailänder Platz
Freiburg, Duitsland
BVO 57.000 m2

LEED Gold

Friesenplatz
Keulen, Duitsland
BVO 20.000 m2

LEED Platinum

Finanzamt
Solingen
Düsseldorf, Duitsland
BVO 8.000 m2

DGNB Silver

Bewertungssystem
Nachhaltiges 
Bauen
Berlijn, Duitsland
BVO 15.000 m2
DGNB Silver

Skyline Flachbau 
Stuttgart, Duitsland
BVO 29.000 m2

DGNB Gold

Glacis Galerie 
NeuUlm, Duitsland
BVO 105.000 m2

DGNB Silver

HOC – Hotel and 
Office-Campus 
Berlijn, Duitsland
BVO 26.000 m2

DGNB Silver
Enige kantoor met 
LEED Gold

RWTH
Aken, Duitsland
BVO 14.300 m2

DGNB Gold
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New side
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

In/Out
Parijs, Frankrijk
BVO 33.000 m2

HQE Exceptional
BREEAM Very Good
LEED Platinum

Ermont GMF
ErmontEaubone,
Frankrijk
BVO 12.060 m2

HQE Excellent

Newtime
Neuilly, Frankrijk
BVO 17.000 m2

HQE Excellent
BREEAM Excellent

Sofilo
Reims, Frankrijk
BVO 4.000 m2

HQE Very Good

Kinetik
Boulogne 
Billancourt, Frankrijk
BVO 16.000 m2

HQE Excellent
BREEAM Excellent

230 Saint 
Germain
Parijs, Frankrijk
BVO 1.800 m2

HQE Excellent

Ardeko
Boulogne
Billancourt, Frankrijk
BVO 20.000 m2

HQE Exceptional
LEED Platinum

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

Frankrijk

Internap Data 
Center
Secaucus, NJ
BVO: 10.000 m2

LEED gecertificeerd

Neustar Project
Indigo Data 
Center
Englewood, CO
BVO 5.400 m2

LEED gecertificeerd
One Green Globe

Verenigde Staten

New Corio
offices
Milaan, Italië
BREEAM Very Good

Credito 
Valtellinese
Milaan, Italië
LEED Gold

Palazzo Litta
Milaan, Italië
BVO 2.000 m2

LEED Gold

Porta Nuova
Varesine
Milaan, Italië
BVO 110.000 m2

LEED Gold

Asilo Nido Citylife
Milaan, Italië
LEED Platinum

Nieuwe 
kantoorgebouw 
SKY
Milaan, Italië
LEED Gold

Siemens RE
Milaan, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

SmartCity
Malta, Ricasoli
BVO 50.000 m2

LEED Silver

Nieuw kantoor-
gebouw Alcatel
Milaan, Italië
LEED Gold

CityLife Hadid 
Tower
Milaan, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

Prodeco Office 
Center
Yerevan, Armenië
BREEAM Very Good

The Gate
Milaan, Italië
LEED Platinum

Cascina Merlata
winkelcentrum
Milaan, Italië
BVO 45.000 m2

BREEAM Very Good

Nieuw kantoor-
gebouw BNP
Rome, Italië
LEED Gold

Palazzo del
Lavoro
Turijn, Italië
BVO 45.000 m2

BREEAM Very Good

Maximo 
winkelcentrum
Rome, Italië
BVO 60.410 m2

BREEAM Very Good

Banca Profilo
Milaan, Italië
LEED Silver

Porta Nuova 
Isola
Milaan, Italië
BVO 30.000 m2

LEED Gold

Nieuw hoofd-
kantoor ENI
Rome, Italië
BVO 40.000 m2

LEED Gold

Wholedata Data 
center
Milaan, Italië
LEED Platinum

Italië
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Deerns Multiplier

Nog steeds kunnen we onze duurzaamheid het beste 
vergroten door de CO2uitstoot van onze projecten te 
beperken met behulp van onze geavanceerde en innova
tieve energieconcepten. Met de Deerns Multiplier kunnen 
we onze prestaties ten opzichte van de impact die onze 
activiteiten op het milieu hebben inzichtelijk maken. In 
2015 waren de CO2besparingen in onze duurzaamste 
projecten voor de gehele technische levensduur 1.249 

maal hoger dan onze eigen jaarlijkse CO2uitstoot. Hoewel 
de bijdrage van alle landenvestigingen is toegenomen, 
heeft met name de vestiging in het Verenigd Koninkrijk een 
opvallend hoge bijdrage geleverd met diverse grote innova
tieve datacenters. We kunnen stellen dat we op de goede 
weg zijn om ons organisatiebrede doel van een Multiplier 
van 1.500 voor 2017 te realiseren.

In 2015 hebben voor de tweede keer een gezamenlijke Deerns Multiplier berekend voor alle 
vestigingen van de Deerns Groep. Net als vorig jaar zijn we erin geslaagd om deze duurzaam-
heidsparameter met 25% te verhogen, tot een Multiplier van 1.249.

Deerns Multiplier (CO2-besparing)

1.249
De CO2-besparingen in onze 
belangrijkste projecten is  
gelijk aan 75% van de CO2-
doelstelling voor 20201) 
van Parijs.

 63%

3%

1%

1%

%

 3%

15%

14%

1)    Plan 2012 Climat Énergie de Paris: Parijs wil de CO2uitstoot  
die wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving in 2020  
met 5,6 miljoen ton hebben verlaagd.

Deerns Multiplier: bijdrage per landenvestiging

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Frankrijk

Spanje

Italië

Duitsland

Nederland
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Persoonlijke ontwikkeling 

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 om 
uitmuntende resultaten te behalen, optimaal gebruik te 
maken van hun talenten en op een plezierige manier 
samen te werken met collega’s.

Prestaties medewerkers
Belangrijk voor de ontwikkeling van medewerkers zijn: 
een zorgvuldige, eerlijke benadering bij de ontwikkeling 
van leiderschap, carrièreplanning en beoordelingen,  
het geven van feedback over recente prestaties en het 
ontwikkelen van technische en niettechnische vaardigheden 
door middel van training en het uitwisselen van kennis.

Om ervoor te zorgen dat alle vestigingen wereldwijd op 
één lijn zitten, hebben we in 2015 een geharmoniseerde 
aanpak voor prestatiebeoordelingen en een uniforme 
competentietaal ontwikkeld. Het beoordelen van prestaties 
en het bespreken van mogelijke verbeteringen is een 
regelmatig terugkerende activiteit. Zo geeft de manager 
de leden van zijn team regelmatig adviezen, tips en 
feedback. Daarnaast voeren we één keer per jaar een 
uitgebreide, formele beoordeling uit, zodat we geen 
belangrijke aspecten vergeten. Samen met de medewerker 
evalueren we de prestaties en stellen we ontwikkelingsacties 
en doelen op voor het komende jaar. Als onderdeel van 
het harmonisatieproces hebben we vijf functiegroepen 
gedefinieerd met een duidelijke loopbaanontwikkeling. De 
kenmerken van deze functiegroepen hebben we vervolgens 
vertaald naar competenties.

Onze kernwaarden (DORIS) vormden de basis 
voor de competenties die volgens ons relevant 
zijn voor elke functiegroep:
•  Teamwerk – het vermogen om op productieve wijze 

samen te werken om een gezamenlijk doel te behalen.
•  Initiatief – het vermogen om kansen te herkennen en 

zelf het initiatief te nemen om hierop in te spelen.
•  Kwaliteitgerichtheid – het vermogen om hoge eisen te 

stellen aan het eigen werk en te voldoen aan deze eisen.
•  Aanpassingsvermogen – het vermogen om gedrag aan 

te passen aan veranderende omstandigheden, behoeften, 
verantwoordelijkheden en mensen.

Ontwikkeling talenten
De persoonlijke ontwikkeling van een medewerker speelt 
een belangrijke rol tijdens de prestatiebeoordeling. We 
bekijken hoe de medewerker zich het afgelopen jaar heeft 
ontwikkeld en welke verbeteringen het komende jaar 
worden gevraagd op organisatorisch en persoonlijk vlak. 

Zowel technische kennis of vaardigheden als niet
technische vaardigheden (beschreven als waarneembaar 
gedrag) zijn hierbij van belang. In het persoonlijke 
ontwikkelingsplan moeten de ontwikkelingsgebieden 
duidelijk worden gedefinieerd. Medewerkers moeten 
inzien hoe ze nieuwe vaardigheden en kennis kunnen 
verwerven, hoe ze deze moeten toepassen in hun huidige 
functie en wat het belang ervan is voor toekomstige functies. 
De gedefinieerde vaardigheden spelen een belangrijke  
rol in dit proces. De verschillende prestatieniveaus die 
voor elke vaardigheid zijn beschreven geven duidelijk  
de ontwikkelingsrichting voor de huidige functie aan  
en bieden ook handvatten voor de verdere loopbaan
ontwikkeling. 

In 2015 zijn de talentbeoordelingen voor het eerst in alle 
landenvestigingen uitgevoerd. Zo kregen we inzicht in de 
talenten en mogelijke opvolgers voor managementposities 
en konden we een eventueel tekort aan talenten en 
managers vaststellen. Op basis van deze resultaten en 
met hulp van HR gaan we de ontwikkeling van talenten 
nauwkeuriger volgen. Waar nodig bieden we persoonlijke 
ontwikkelingstests aan, zodat medewerkers beter inzicht 
krijgen in hun ontwikkelingsbehoeften. In 2015 hebben 
diverse medewerkers een interne promotie gemaakt. Van 
posities binnen de directies van landenvestigingen en een 
directeur van de International Practice (datacenters) tot 
regionale managers, managers van de adviesgroep 
(Duitsland, Italië, Nederland en Spanje) en een aantal 
managers van stafafdelingen (HR, Financiën). In Nederland 
hebben we voor 2016 een campagne voorbereid om 
jonge ingenieurs te werven. We beschouwen deze campagne 
als een van onze prioriteiten; niet alleen om de talentpool 
te verjongen en uit te breiden, maar ook om ervoor te 
zorgen dat ervaren medewerkers kunnen doorgroeien. 

Training en ontwikkeling
Op groepsniveau zijn de volgende trainings en ontwik
kelingsprogramma’s noemenswaardig: Deerns Concept 
Studio (DCS) is een intern internationaal trainings
programma dat is gericht op het ontwikkelen van creatief 
denken en communicatievaardigheden om ontwerp
processen op integrale wijze te kunnen benaderen. In 
2015 deden er 17 medewerkers (van wie 35% vrouwen) 
uit acht verschillende landenvestigingen mee aan dit 
programma. Tijdens het programma komen deelnemers 
gedurende twaalf maanden zes keer bij elkaar. Elke 
sessie heeft een ander thema, vaak met externe trainers, 
architecten of vertegenwoordigers van opdrachtgevers. 
Zo leren deelnemers ‘out of the box’ denken en ontwerpen. 
Het eerste uitgebreide en groepsbrede Commitment in 
Actiontalentontwikkelingsprogramma (CIA) werd in 
20132014 gehouden. In 2015 hebben we voor deze 
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Medewerkers

569 fte
21%

79%

Ziekteverzuim

3,01%

Diversiteit in functies

Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Andere technische kennis
Support

26%
40%
17%
17%

26

40
17

17

Talentontwikkeling

Innovatiewedstrijd RSL-programma Deerns Concept Studio

18 innovaties
  5 nationaliteiten

38 deelnemers
   1 nationaliteit

16 deelnemers
  8 nationaliteiten

De ontwikkeling van nieuwe concepten 

stimuleren om de juiste oplossingen 

aan onze opdrachtgevers te leveren.

Om leiderschap en probleemoplossend 

vermogen in onze vestiging in Duitsland  

te ontwikkelen.

Om creatief denken te ontwikkelen en 

in te zetten binnen de firma.

 

281 fte

153 fte

48 fte

40 fte

19 fte

18 fte

Aantal medewerkers per land

Nederland

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Italiè

Spanje

Frankrijk

 21 fte Overige landen

Achtergrond in %
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CIAdeelnemers een voortgangsbijeenkomst gehouden 
waarin ze hun persoonlijke ontwikkeling en nieuwe inzichten 
in hun eigen functioneren en dat van het bureau konden 
bespreken. Met de hulp van twee externe adviseurs 
hebben de deelnemers de resultaten van hun 360 graden 
feedback en Big Fivepersoonlijkheidstest geïnterpreteerd 
en een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Op basis 
van de resultaten van deze tests kon iedereen zijn favoriete 
leiderschapsstijl bepalen en dit als uitgangspunt gebruiken 
om persoonlijke en teamprestaties te verbeteren. 

Elke landenvestiging heeft op nationaal niveau in trainingen 
en programma’s geïnvesteerd. In Nederland waren de 
trainingen in 2015 voornamelijk gericht op het ontwikkelen 
van verkoop en projectmanagementvaardigheden, met 
trainingsmodules op het gebied van senior project
management, basisbeginselen van projectmanagement 
en inkoop en verkoop. Vier medewerkers hebben 
bovendien deelgenomen aan het Future Leadership 
Program 2015 van de Dutch Green Building Council  
dat gericht is op het ontwikkelen van toekomstige 
‘duurzaamheidsleiders’. Als onderdeel van de harmonisatie 
van drie regionale vestigingen zijn we in 2014 in Duitsland 
begonnen met een nationaal organisatieontwikkelings
programma. In 2015 hebben we dit programma afgerond 
en een groot aantal van de in 2014 geïdentificeerde Break 
Through Initiatives uitgevoerd. 

Medewerkers van bijna alle landenvestigingen hebben 
individuele trainingsprogramma’s gevolgd in diverse 
technische en niettechnische vakgebieden. Gevolgde 
cursussen waren onder andere een cursus Engels 
(Duitsland, Italië, Nederland en Spanje), een cursus over 
het gebruik van ons ERPsysteem ‘Vision’ en een cursus 
over projectleiderschap (Duitsland, Nederland). In de VS 
behaalden medewerkers hun LEEDcertificaat en licentie 
als professioneel ingenieur. Daarnaast hebben we aan 
diverse medewerkers die intern promotie hebben gemaakt 
een aantal persoonlijkheids tests voorgelegd om hun 
ontwikkeling als leider te stimuleren.

Mobiliteit 
Mobiliteit van medewerkers binnen landenvestigingen 
wordt steeds belangrijker. Op deze manier kunnen we  
de juiste kennis en ervaring naar opdrachtgevers brengen 
en ervoor zorgen dat meer kennis en informatie wordt 
gedeeld. In 2015 hebben we de tijdelijke internationale 
uitwisseling van medewerkers verder gestimuleerd. Zo 
gingen medewerkers van Turkije naar Nederland, van 
Nederland, Italië en Frankrijk naar Abu Dhabi, van Brazilië 
naar Italië, van het Verenigd Koninkrijk naar Turkije en van 
Nederland naar Duitsland om gedurende een korte of 
langere periode projecten uit te voeren of trainings

programma’s te volgen. Ook het aantal projecten dat 
wordt uitgevoerd door virtuele internationale teams,  
die via beveiligde interne webplatformen met elkaar 
communiceren, nam toe. 

Talenten en managers aantrekken en behouden 
Bijna alle landenvestigingen hadden behoefte aan jonge 
talenten en ervaren managers. Deerns Duitsland 
verwelkomde een nieuwe CEO, terwijl in meerdere 
landenvestigingen diverse managers voor stafafdelingen 
(Duitsland, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk)  
en projectmanagers (Nederland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk) werden benoemd. Deerns is voor veel 
technische talenten een interessante werkgever, omdat 
we hen een internationale carrière, uitdagende projecten, 
voldoende ontwikkelingskansen en een goede balans 
tussen werk en privé bieden (bijvoorbeeld door flexibele 
werktijden). 

In 2015 hebben we met circa dertig nieuwe medewerkers 
van verschillende landenvestigingen gesproken om een 
beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen en ervaringen 
met het werken bij Deerns. Op deze manier kunnen  
we beter inspelen op hun behoeften en voorkeuren en 
achterhalen hoe ze de waarden van Deerns binnen hun 
dagelijkse werkzaam heden waarderen. Bij Deerns 
Nederland hebben we met 80 medewerkers gesproken. 
In een open sfeer hebben we op constructieve wijze 
gediscussieerd over thema’s zoals werktevredenheid, 
flexibiliteit, productiviteit, ontwikkelingsbehoeften en 
feedback over prestaties. Deze gesprekken en discussies 
leveren niet alleen belangrijke verbeterpunten op voor  
de interne organisatie, maar ook waardevolle input voor  
de waardepropositie van Deerns op de arbeidsmarkt en  
de verdere ontwikkeling van ons werkgeversmerk. 

Medewerkers
Aan het einde van het jaar telde de Deerns Groep 569 
medewerkers (fte) onder wie 21% vrouwen (International 
Management Team: 17% vrouwen). De gemiddelde 
leeftijd van de medewerkers is 43. Het gemiddelde 
ziekteverzuim in 2014 was 2,87%, en dit is in 2015 
toegenomen tot 3,01%.
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Ondersteuning  
maatschappelijke doelen

Frankrijk

1  Seminar tijdens de World 
Green Building Week      

2  Bijna energieneutrale 
gebouwen promoten 
tijdens de Klimaattop

Brazilië

3   Lezing over BIM op de 
Universidade Federal 
Fluminense – Campos  
in Brazilië

Duitsland

4  Lezingen op Duitse 
universiteiten

Italië

5 Politecnico di Milano

Nederland

6 Dutch Design Week

Evenement gericht op het delen van kennis en het promoten van 
strategieën om het energieverbruik van bestaande gebouwen te 
beperken.

Tijdens een evenement dat rond de Klimaattop in Parijs werd 
gehouden, heeft Deerns koolstofarme gebouwen gepromoot 
door een presentatie te geven over Maison Île de France, een 
bijna energieneutraal gebouw. Dit studentenhuis is ontworpen 
voor de Parijse regio Région Île. 

Een internationaal team van Deerns heeft in het kader van de week 
van de Architectuur en Stadsplanning een lezing gegeven tijdens 
het congres ‘Cities for All’. Met deze lezing wilde Deerns studenten 
bewust maken van de mogelijkheden van Building Information 
Modelling (BIM) bij het ontwerpen en beheren van duurzame 
gebouwen en slimme steden.

Deskundigen van Deerns Duitsland hebben lezingen gegeven 
op de Hogeschool RWTH Aachen (architectuur) en  
de Bergische Universität Wuppertal (projectmanagement).

Medewerkers van Deerns Italië hebben op het Politecnico di Milano 
(Universiteit van Milaan) lezingen gegeven over ASHRAE 
90.1energiemodellering en over LEED.

Dutch Design Week (DDW) werkt met steun vanuit de Eindhovense 
designcommunity aan een stimulerend en dynamisch ontwerp
klimaat op cultureel, sociaal en economisch gebied in de regio 
Eindhoven. In 2015 heeft Deerns DDW ondersteund door wederom 
haar deuren voor het publiek open te stellen en de tentoonstelling 
‘Nooit Gebouwd’ te organiseren.  
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Nederland

7 Living Daylights

8  Prinses Christina  
Concours   

9 YES!Delft

10  Boijmans  
Business Club

11   Zakenkring Diergaarde 
Blijdorp

12   Technische studies 
onder jonge meisjes 
promoten

13 Head First Race

14 Dierenasiel Rijswijk

De stichting Living Daylights zet zich in voor het juist toepassen 
van daglicht in de gebouwde omgeving. Deerns is hoofdsponsor 
van deze stichting. 

Het Prinses Christina Concours wil klassieke muziek en jazz 
promoten onder jongeren. Deerns is een van de begunstigers
van dit concours.

YES!Delft is de bedrijfsincubator van de TU Delft. Dit centrum 
promoot technisch ondernemerschap en biedt gedurende het 
gehele proces ondersteuning. 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.

Boijmans Business Club is het highend bedrijvennetwerk van 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. 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.

Als lid van de Zakenkring steunt Deerns Diergaarde Blijdorp.

Medewerkers hebben jonge meisjes op zowel basisscholen  
als middelbare scholen verteld over de mogelijkheden van 
technische studies.

Deze roeiwedstrijd wordt georganiseerd om geld in te zamelen 
voor het onderzoek naar Alzheimer. Deerns heeft met een team 
meegedaan aan deze race.

De vestiging in Rijswijk heeft geld ingezameld voor het opknappen 
van een lokaal dierenasiel. Dankzij deze opknapbeurt hoefde het 
asiel zijn deuren niet te sluiten.
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Spanje

15   CRAE La Serra, 
kindertehuis

Samenwerkingsverbanden

1 Green Building Council

2 Duurzaam bouwen

3 Stichting Refill

Verenigd Koninkrijk

16 Better Bankside

CRAE La Serra in Barcelona is een project waarbij kinderen in  
de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen, 
worden ondersteund tijdens hun ontwikkeling. Afgelopen zomer 
hebben 25 medewerkers van de vestigingen in Madrid en 
Barcelona meegeholpen bij deze lokale liefdadigheidsinstelling. 
Samen hebben ze een veranda voor het tehuis gebouwd.

Deerns is in zes landen lid van de nationale Green Building Council. 
Green Building Councils zijn onafhankelijke nonprofitorganisaties 
die streven naar een duurzame 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

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

Refill is een netwerk van vooraanstaande grote en kleinere 
innovatieve bedrijven. De stichting voorziet leegstaande 
kantoorgebouwen in kennissteden van een duurzame, multi
functionele invulling. Deerns is medeoprichter van deze organisatie.

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 2015 heeft Deerns UK kleren en voedsel 
gedoneerd voor de daklozen in deze wijk.

FOUNDING PARTNER
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Elk jaar reserveert Deerns de achterkant van het MVOverslag voor een advertentie ten behoeve van een van de maatschap
pelijke organisaties die door Deerns wordt gesponsord of die een excellent duurzaam initiatief heeft ontwikkeld. Dit jaar is de 
ruimte gereserveerd voor PaperWise.

Samenwerkingsverbanden

4  CO2-prestatieladder

5 Climate Neutral Group

6 The Waste Transformers

De CO2prestatieladder is een instrument om bedrijven die 
deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren om CO2bewust
te handelen bij hun eigen bedrijfsactiviteiten en bij de uitvoering 
van projecten.

De Climate Neutral Group is een social venture met een 
maatschappelijk doel: een 100% klimaatneutrale wereld 
bereiken. Via deze organisatie compenseert Deerns alle 
CO2uitstoot die wordt veroorzaakt door de zakelijke 
vliegreizen.

Stichting The Waste Transformers zet zich in om afval decentraal 
in energie om te zetten. Daarvoor werkt de stichting samen met 
onder andere overheden, ingenieursbureaus, universiteiten, het 
bedrijfsleven en particuliere en institutionele investeerders. Deerns 
is sinds 2012 partner van The Waste Transformers.
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KOPIEERPAPIER

KARTON VOOR VERPAKKINGEN PAPIER VOOR PRINTERS

BRIEFPAPIER

paperwise.eu   |   info@paperwise.eu   |   +31 (0)492 849 575

PaperWise is de volgende generatie papier en karton. Stengels en 
bladeren die overblijven na de oogst worden verwerkt tot grondstof 
voor papier en karton, waarbij uitsluitend groene energie wordt gebruikt. 
PaperWise geeft landbouwafval een tweede leven. Het papier en karton 
is van hoogwaardige kwaliteit en de milieu-impact is 47% lager dan 
bij FCS-papier van houtvezels en 29% lager dan bij gerecycled papier. 
PaperWise gelooft in bewustwording en wil mensen en organisaties 
samenbrengen en in beweging brengen voor een duurzame samen-
leving. Deerns gelooft in een circulaire economie en heeft al bewust voor 
alle voordelen van PaperWise gekozen. Wees ook ‘Wise With Waste’ en 
neem contact met ons op voor meer informatie www.paperwise.eu

LANDBOUWAFVAL
ALS GRONDSTOF OM
DE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK MET 
47% TE VERLAGEN!

Dit MVO-verslag is 


