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De technologie waarmee we ons omringen, wordt 
steeds complexer en intelligenter. We zien dit in de 
gebouwen waarin we leven en werken en in de 
infrastructuren die we gebruiken om te reizen en 
gegevens uit te wisselen. Deze snel veranderende 
wereld vraagt om ontwerpers met een visie die verder 
strekt dan de uitdagingen van vandaag. We hebben 
ideeën nodig die beantwoorden aan de groeiende 
wereldwijde welvaart en de eisen die steeds meer 
mensen stellen aan een comfortabele en gezonde 
leefomgeving. Deze ideeën moeten expliciet rekening 
houden met de ernstige punten van zorg op het  
gebied van klimaatverandering en uitputting van  
fossiele hulpbronnen.

Als onafhankelijk ingenieursbureau dat duurzaam 
technisch advies en duurzame engineeringoplossingen 
voor de gebouwde omgeving biedt, is Deerns in 
staat deze ideeën in de praktijk te brengen. We gaan 
langdurige relaties aan met onze opdrachtgevers, 
zodat we niet alleen hun vragen begrijpen, maar ook 
de onderliggende behoeften en bedrijfsprocessen. 
Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers hun 
visie te realiseren door de expertise en ervaring van 
ons internationale netwerk te combineren met onze 
lokale ondernemingsgeest en een solide culturele 
verankering in specifieke markten. Dankzij deze 
synergie heeft Deerns uiterst succesvol projectwerk 
uitgevoerd voor vele luchthavens, zorgorganisaties, 
datacenters, gebruikers van laboratoria en cleanrooms 
en vastgoedontwikkelaars. En onze innovatieve 
aanpak op het gebied van gebouwinstallaties, 
energievoorziening en bouwfysica heeft een bewezen 
staat van dienst op elk gebied waarin wij actief zijn. 
Van conceptontwikkeling en technisch ontwerp tot 
uitvoeringstoezicht en nazorg:
Deerns brengt ideeën tot leven

Deerns in het kort

Een onafhankelijk 
ingenieursbureau dat 
duurzaam technisch 
advies en duurzame 
engineeringoplossingen 
voor de gebouwde 
omgeving biedt.

Stap voor stap naar een  
betere wereld
"Wij schermen niet met termen als duurzaamheid, energiebesparing en circulariteit", stelt CEO  

Jan Karel Mak in antwoord op de vraag naar de visie van Deerns op die begrippen. "We schermen er 

toch ook niet mee dat we ons in het verkeer netjes gedragen, of dat we op kantoor onze brandpreventie 

op orde hebben? Bij Deerns is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het fundament en 

DNA van de onderneming. Onze medewerkers en veel van onze opdrachtgevers kiezen bewust voor 

Deerns, omdat ze MVO ook heel belangrijk vinden. Dat helpt ons in onze ambitie internationaal voorop 

te lopen met duurzame oplossingen."

Bij Mak zelf werd dat fundament gelegd in zijn 
jeugdjaren, toen het roemruchte rapport van de 
Club van Rome met zijn alarmerende voorspellingen 
over de wereldwijde afbraak van het milieu diepe 
indruk op hem maakte. Sindsdien was er voor hem 
geen weg meer terug. Hij besloot milieuhygiëne te 
gaan studeren. Bij Deerns vond de milieutechnoloog 
uiteindelijk de 'ideale uitlaatklep' om zijn ecologische 
ambities vorm te geven. MVO-directeur Marcel 
Schellekens voegde zich jaren geleden met dezelfde 
motieven bij Deerns. "Het mooie van werken bij 

Deerns is dat wij met onze oplossingen een directe 
bijdrage leveren aan een veiligere, comfortabelere 
en duurzamere gebouwde omgeving. En van jaar tot 
jaar lukt het ons beter om onze opdrachtgevers en 
andere samenwerkingspartners, zoals architecten, 
aannemers en installateurs daarin mee te krijgen."   

Samenleving staat op het spel
Een speerpunt in het MVO-beleid van Deerns is het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Meer dan veertig 
procent van de CO2-uitstoot komt van gebouwen. 

Jan Karel Mak Chief Executive Officer, Marcel Schellekens CSR Director
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Deerns is er alles aan gelegen om dat omlaag te 
krijgen. "Steeds meer mensen realiseren zich hoe 
verstrekkend de gevolgen zijn van de klimaatverandering. 
Het gaat niet alleen om stijging van de zeespiegel, maar 
ook om bijvoorbeeld voedselzekerheid, economische 
stabiliteit en beschikbaarheid van drinkwater – en daarmee 
de mondiale vluchtelingenproblematiek", legt Mak uit. 
"In Afrika en Midden-Amerika komen stromen 'klimaat-
vluchtelingen' op gang, waarbij de vlucht uit Syrië in het 
niet valt." De urgentie van deze problematiek verklaart 
ook Deerns’ steun aan organisaties als Urgenda, Dutch 
Green Building Council en het kennisplatform Blue 
Building Institute, dat zich sterk maakt voor slimme, 
duurzame en gezonde gebouwen, maar ook voor 
initiatieven om de vluchtelingenproblematiek te lenigen, 
zoals Stichting PitZtop en GreenFieldCities.   

Drie-eenheid duurzaam-gezond-comfortabel
De energie- en klimaatdimensie van gebouwen is 
niet de enige factor waar Deerns op let. Het is ook de 
kunst om vastgoed zo te ontwerpen dat het óók een 
hogere gebruiks- en economische waarde heeft. Mak: 
"We beperken ons dus niet tot duurzaamheid; het 
gaat altijd om de combinatie. Want wie wil er wonen 
in een duurzaam huis waarin je je niet prettig voelt?" 

Volgens Mak en Schellekens gaat het bij het ontwerp 
niet uitsluitend, en zelfs niet in hoofdzaak, om baan-
brekende technische innovaties; het gaat veeleer om 
een slimme, betrouwbare combinatie en afstemming 
van oplossingen, waarin bouwvoor-schriften, 
comforteisen, gezondheid en welbevinden van 
gebruikers, energiebesparing, duurzaam materiaal-
gebruik en lage levensduurkosten samengaan. Met het 
oog op gezondheid en arbeidsproductiviteit maakt 
Deerns steeds vaker gebruik van de WELL-systematiek, 
de nieuwe certificeringsstandaard voor gezonde, 
duurzame en comfortabele gebouwen.  

The Edge als lichtend voorbeeld
Hoe groot het belang is van het werken aan duurzaamheid, 
gezondheid en comfort in onderlinge samenhang, 
bewijst het succes van ‘The Edge’ in Amsterdam, bij 
oplevering het duurzaamste en modernste kantoor-
gebouw ter wereld. Ruim twee jaar na dato staan 

Dat er al veel is bereikt, illustreren ook de snel opeen- 
volgende aanscherpingen van de energie-prestatiecriteria 
voor gebouwen en woningen in diverse landen, 
vertelt Schellekens. "Dit is niet zozeer de verdienste 
van de overheid. De wetgeving volgt alleen wat in 
de praktijk mogelijk is. De geboekte vooruitgang 

is vooral bereikt door wegbereiders als Deerns en 
vooruitstrevende opdrachtgevers en partners die 
hetzelfde nastreven als wij. De wetgeving heb je 
vooral nodig om ook de massa mee te krijgen."

Duurzaamheid levert gewoon geld op
Wat enorm helpt is het groeiende inzicht dat investeren 
in duurzaamheid op termijn gewoon geld oplevert. 
Mak: "Onderzoek door adviesbureau McKinsey toont 
aan dat investeren in verduurzaming op macroniveau 
grote economische voordelen biedt. Het versterkt 
de concurrentiepositie, het onderwijs en de sociale 
en technische infrastructuur." Op microniveau is de 
winst al even aansprekend. Duurzaam vastgoed is 
aantoonbaar rendabeler dan niet-duurzaam vastgoed. 
Schellekens: "Steeds meer beleggers komen erachter 
dat niet-energiezuinige gebouwen heel snel verouderen 
en daardoor minder waard worden, terwijl duurzaam 
vastgoed juist in waarde stijgt." Mak: "En dat gaat niet 
over energie alleen. Vergeet niet hoeveel het oplevert 
als je medewerkers iets lekkerder in hun vel zitten en 
daardoor één procent productiever zijn: dan verdien 
je een flinke investering alleen daarmee al terug."

Zelf het goede voorbeeld geven
Wie zo hoog inzet op duurzaamheid en welbevinden, 
geeft uiteraard zelf het goede voorbeeld. Schellekens: 
"We mogen onze eigen voetafdruk niet vergeten, 
al is die beperkt." Het aantal reiskilometers van de 
Deerns-medewerkers wordt tot een minimum beperkt. 
Hetzelfde geldt voor het materiaalverbruik, met name 
papier. Het leasewagenpark bestaat uit energiezuinige 
auto's, de bedrijfsauto’s zijn elektrisch en worden met 
groene stroom geladen, alle vliegkilometers worden 
'groen' gecompenseerd, overleg geschiedt steeds 
vaker online (video conferencing) en de eigen kantoren 

“Steeds meer beleggers 
komen erachter dat 
niet-energiezuinige 
gebouwen heel snel 
verouderen en 
daardoor minder 
waard worden, terwijl 
duurzaam vastgoed 
juist in waarde stijgt.”
worden geklimatiseerd met groene energie. "Onze 
nieuwe kantoren moeten dan ook voldoen aan de 
actuele internationale duurzaamheidsrichtlijnen."

Deerns heeft zich ten doel gesteld de CO2-uitstoot door de 
eigen bedrijfsvoering in 2018 met 20% terug te brengen 
ten opzichte van 2009. "Het wordt nog spannend of 
we dat gaan halen, maar we zijn goed op weg."

Smart Building heeft de toekomst
Wat Deerns in petto heeft voor de toekomst is nog 
ongewis. Mak: "Dat is nu eenmaal het kenmerk van 
innovaties." Wel voorspelt het tweetal een grote invloed 
van het zelf ontwikkelde Smart Building-systeem bGrid®, 
een innovatief, zelflerend concept, waarmee gebouwen 
zo efficiënt, productief, energiezuinig en veilig mogelijk 
kunnen worden beheerd en medewerkers hun 
werksituatie zo veel mogelijk naar eigen hand kunnen 
zetten. Schellekens: "Je ziet bijna real time hoe een 
gebouw wordt gebruikt en waar de knelpunten zitten. 
Hierdoor kunnen we in onze ontwerpen steeds sneller 
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en daarmee de 
duurzaamheid en het comfort van gebouwen verder 
verhogen. Stap voor stap."

mensen in de rij om er te mogen werken. Schellekens: 
"Er is echt sprake van een Edge-effect. Het gebouw werkt 
als een magneet op jong talent. Er werken nu dan ook 
veel meer mensen dan ooit was gepland. Daardoor kun 
je andere panden afstoten en gaan het energie-verbruik 
en de kosten per medewerker nog verder omlaag."

Succesvolle duurzame projecten als The Edge hebben 
een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze helpen opdracht-
gevers bij het kiezen voor de duurzame optie. Mak: "Wij 
laten ermee zien dat wat we op de tekentafel bedenken 
echt haalbaar en betaalbaar is en dat de beloofde 
prestaties in de praktijk echt worden geleverd. Ook 
internationaal brengen we er onze oplossingen mee aan 
de man. Zo introduceren we de manier waarop warmte/
koudeopslagtechniek is toegepast in The Edge op dit 
moment in Frankrijk." Schellekens: "Het is de kunst de 
opdrachtgever ertoe te verleiden steeds een stapje 
verder te gaan op het gebied van duurzaamheid. 
Gelukkig staan de meeste cliënten daarvoor open."

Kleine stappen
Als pionier in duurzaam ontwerpen is Deerns een 
belangrijke schakel in de ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen. Mak: "Die nieuwe oplossingen liggen 
soms in technische doorbraken, maar vaak ook in 
de juiste toepassing en afstemming van al bestaande 
technologieën, in samenwerking met opdrachtgevers, 
de industrie en andere partners. Kleine stappen die 
een gebouw steeds wat duurzamer, efficiënter en 
comfortabeler maken. Maar zoals gezegd: soms 
realiseren we ook sprongsgewijze technische 
vernieuwing. Een innovatieve koeltechnologie voor 
datacenters die inmiddels wereldwijd wordt gebruikt, 
komt bijvoorbeeld toch echt bij ons vandaan." 
De praktische stap-voor-stap-werkwijze kenmerkt al 
jaren Deerns' marsroute naar de ideale duurzame, 
gezonde werk- en woonomgeving. Schellekens: 
"Met innovatieve technologie kan van alles. Maar 
is dat alles ook nuttig en betaalbaar? Daar gaat 
het om." Mak: "Met onze oplossingen willen wij 
met zo weinig mogelijk euro's en kunstgrepen zo 
veel zo veel mogelijk kilo's CO2 uit de lucht halen 
en zo veel mogelijk vastgoedwaarde bieden."  

Klanteisen ter discussie durven stellen
Dat Deerns op zijn weg naar een duurzame gebouwde 
omgeving niet alleen maar medestanders vindt, 
laat zich raden. "Maar we zien het als onze taak 
om de eisen van de opdrachtgever ter discussie te 
stellen, als wij vinden dat die een optimale duurzame 
oplossing in de weg staan", stelt Schellekens. "Onze 
consultants rekenen dan bijvoorbeeld voor dat als 
hij met een fractie minder klimaatcomfort genoegen 
neemt, hij enorm kan besparen op energie. Gelukkig 
gaan duurzaamheid en comfort steeds vaker hand in 
hand. Toepassing van natuurlijke ventilatie in plaats 
van mechanische draagt bijvoorbeeld aantoonbaar 
bij aan het welbevinden van gebruikers."

Deerns Multiplier maakt besparingen zichtbaar
Sinds 2010 worden de gerealiseerde besparingen 
op de CO2-uitstoot in de Deerns-projecten elk jaar 
zichtbaar gemaakt met de Deerns Multiplier.  
In 2016 is daar eenzelfde methodiek voor 
materiaalgebruik aan toegevoegd: de Materialen 
Multiplier. In de multipliers worden gerealiseerde 
besparingen in de projecten afgezet tegen Deerns' 
eigen footprint. Samen geven ze een totaalbeeld 
van de bereikte besparingen aangaande de 
ecologische voetafdruk de gebouwen waaraan 
Deerns in dat jaar heeft meegewerkt.  
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De toekomst volgens 
Deerns: gezond, slim en  
klimaatneutraal
De wereld verandert snel en gebouwen hebben een groot effect op hun omgeving. Elke dag 

werken we er bij Deerns hard aan om de negatieve gevolgen daarvan voor het milieu te beperken 

en het positieve effect op de gebruikers te maximaliseren, waarbij onze deskundige innovatie en 

focus op samenwerking goed van pas komen. We brengen ideeën tot leven - ideeën die tot 

gezonde en slimme gebouwen en klimaatneutrale bedrijven leiden.

De gebouwde omgeving, waarin we 90 procent  
van onze tijd doorbrengen, heeft een enorme invloed 
op zowel mensen als onze planeet. Zo moeten 
we bijvoorbeeld 40 procent van de wereldwijde 
CO2-uitstoot op het conto van gebouwen schrijven. 
Een 'ongezond' gebouw heeft een negatieve 
invloed op het comfort en welzijn van zijn 
gebruikers, wat extra kosten tot gevolg heeft.

Deerns streeft ernaar dat gebouwen een positief effect 
hebben op mensen en de aarde als geheel. We richten 
ons op kantoorgebouwen die ertoe bijdragen dat de 
mensen die er werken fit en gezond blijven. Daarnaast 
willen we slimme ziekenhuizen creëren die de hoogste 
normen voor gezondheidszorg, veiligheid en comfort 
ondersteunen en luchthavens die reizigers gastvrij 
ontvangen en optimaal begeleiden. En we streven naar 
extreem energie-efficiënte datacenters die desondanks 
volkomen betrouwbaar zijn. Om dit alles te bereiken, 
zijn niet alleen heldere technologische concepten en 
kaders nodig, maar bovenal een duidelijke visie.

10 miljard mensen in 2050
De huidige wereldbevolking van 7 miljard mensen zal  
in 2050 zijn gegroeid tot 10 miljard. De bevolkingsgroei 
gaat hand in hand met toenemende welvaart en een 
stijgende gemiddelde levensverwachting: sinds  
2000 is de levensverwachting bij geboorte met 5 jaar 
toegenomen. Bovendien verhuizen miljarden mensen 
naar de stad. Vandaag de dag woont meer dan de  
helft van de wereldbevolking in steden, en het aantal 
megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners is  
sinds 1995 verdubbeld.

Deze ontwikkelingen, die zich voltrekken tegen de 
achtergrond van klimaatverandering en grondstoffen-
schaarste, eisen dat we zo slim mogelijk te werk gaan 
wat betreft de materialen en energie die gebruikt 

worden in de gebouwde omgeving en het binnen-
klimaat van de gebouwen.

Deerns beschouwt gebouwen niet gewoon als ruimten 
waar we voor allerlei doeleinden moeten zijn, maar  
ook als een kans om een prettige, uitnodigende 
binnenervaring aan te bieden. Daarbij kan het om zeer 
gespecialiseerde ruimten gaan - variërend van de 
'hotfloor' in een ziekenhuis tot de vloeroppervlakte van 
een cleanroom - of multifunctionele gebouwen waar 
werk- en woonruimtes of cultuur- en onderwijsruimtes 
gecombineerd worden. We streven ernaar gebouwen  
te ontwerpen die zich flexibel kunnen aanpassen aan 
verschillende functies en eisen van de gebruikers.  
Om dit te realiseren putten we al vanaf het vroegste 
stadium van het ontwerpproces uit onze conceptuele 
vaardigheden, ongeacht of het om nieuwbouw of om 
transformatie van een bestaand gebouw gaat.

Onze cruciale rol bij de transitie
Met onze kennis, vaardigheden en ervaring brengen we 
een duurzame toekomst dichterbij. De opwarming van 
de aarde is momenteel een van de meest urgente en 
bedreigende problemen - een gegeven waar we terdege 
rekening mee houden bij onze ontwerpen. Ons doel: 
duurzame energieopwekking en gebouwen zonder 
CO2-uitstoot.

Bijdragen aan wereldwijde duurzaamheids- 
doelstellingen
In 2015 formuleerde de VN haar Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), gericht op 
een wereld zonder armoede in 2030, met eerlijke 
arbeid en handel en verantwoorde consumptie. 
Deerns levert een bijdrage aan het realiseren 
van de doelen 9 (Infrastructuur voor duurzame 
industrialisatie), 11 (Maak steden veilig, veerkrachtig 
en duurzaam) en 13 (Aanpak klimaatverandering).

Wat we om ons heen zien                                      

100%

70%

40%

30%

90%

26%

...van onze tijd brengen  
we door in gebouwen

...beter cognitief  
vermogen  in een  
gezond gebouw

...van de CO2-uitstoot komt 
van de  

gebouwde omgeving

...gemiddeld energieverlies 
in gebouwen als gevolg 

van inefficiency

...van alle gebouwen  
moet energieneutraal  

zijn in 2050

...van de wereldbevolking 
leeft in een stad in 2015
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Installatie- 
advies Deskundigheid

Bouwfysisch 
ontwerp voor 
comfort en 
gezondheid

Regeltechniek

BIM Design &  
3D LaserScan

Slimme  
gebouwen  

en verbonden 
steden

Onze  
producten

Kern- 
waarden

Advies- 
verlening over  
prestaties van  
gebouwen en  
duurzaamheid

reputatie

Integriteit

Samenwerking

Ondernemer-
schap

Megatrends

Gezond

Internationale 
overeenkomsten

Urbanisatie en 
vergrijzing

Digitalisering

+50 miljard op 
internet aangesloten 
apparaten in 2020

>50% woont in 
stedelijke gebieden

Bij Deerns streven we naar  
gebouwen die een positief effect  

hebben op mensen en op onze planeet. 
We brengen ideeën tot leven. En onze 
ideeën voor de toekomst krijgen op dit 

moment vorm. De toekomst met Deerns 
is gezonder, slimmer en duurzamer.

EnergieneutraalSlim

Digitalisering
Wereldwijd zijn al meer dan 50 miljard apparaten 
'verbonden', dankzij het Internet of Things (IoT). 
Ook de gebouwde omgeving wordt steeds slimmer. 
Dankzij nieuwe technologie die verband houdt met 
smart utility networks en verbonden steden kunnen 
we gebouwen in staat stellen het gedrag van hun 
gebruikers te analyseren en op hun behoeften 
in te spelen. Op die manier worden gebouwen 
adaptieve, flexibele dienstverleners voor hun 
gebruikers, wat voor een optimale benutting zorgt

Het antwoord op een veranderende wereld
Deskundigheid, ondernemerschap, reputatie, 
integriteit en samenwerking staan bij ons hoog in het 
vaandel. Dat zijn de waarden waarmee we werken 
aan oplossingen voor de veranderende behoeften 
van de markten die we bedienen. We helpen bij het 
realiseren van klimaatneutrale gebouwen die meer dan 
accommodatie voor mensen en dingen bieden. Binnen 
de gezondheidszorg ondersteunen onze oplossingen 
nieuwe behandelingsmethodes en benaderingen 
van patiëntenservice, veiligheid en welzijn, terwijl ze de 
werkdruk van het ziekenhuispersoneel verminderen. Op 
luchthavens bevorderen onze diensten het comfort en 
de veiligheid van reizigers en zorgen ze voor efficiënte 
passagiersstromen en een prettig binnenklimaat - met 
een aanzienlijk lager energie- en materiaalgebruik.

Betrokkenheid en toegevoegde waarde
Wat ons bureau uniek maakt, is onze schat aan kennis 
en ervaring binnen ons expertisegebied. Die passen 
we toe gedurende het hele bouwproces; van concept 
tot definitief ontwerp en van de uitvoering tot de 
programmering van het gebouwbeheer. Om onze 
opdrachtgevers en de wereld het beste te kunnen 
bieden, concentreren we ons op het leveren van 
uiterst innovatieve en duurzame oplossingen.

Met onze teams van geïnspireerde technici en adviseurs 
willen we als ontwikkelingsprofessionals een maximaal 
positief effect hebben op de gebouwde omgeving en 
een zinvolle bijdrage leveren, nu en in de toekomst.

We brengen ideeën tot leven. En onze ideeën voor  
de toekomst krijgen op dit moment vorm. De toekomst 
met Deerns is gezonder, slimmer en duurzamer.
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Deerns Multiplier (CO2-besparing)

1.565
In onze grootste 
projecten bespaarden 
we 1.565 keer de  
CO2-uitstoot die  
we zelf als bedrijf 
veroorzaken

Deerns CO2-voetafdruk

4,45
Deerns materialen multiplier

397
Gecertificeerde projecten

110

Projecten

667
Omzet

64
miljoen euro

Aanwezigheid in 12 landen

Omzet per marktsegment in miljoenen euro's

Markten

Medewerkers

554
fte

Gemiddelde leeftijd

43

Ziekteverzuim

1,84%

Beoordelingsgesprekken

90%

Landen             Projectlocaties

België
Brazilië

Frankrijk
Duitsland

Italië
Spanje

Verenigd koninkrijk 
Verenigde Staten

Rusland
VAE

 

25%

75%

Luchthavens 8.7

Clean Technology 7.1

Datacenters 13.7

Gezondheidszorg 4.9

Vastgoed 29.6

2016  
in cijfers

 

 

 

 

Luchthavens

Clean Technology

Datacenters

Gezondheidszorg

Vastgoed

ton netto  
CO2-uitstoot  
per fte

In onze projecten 
bespaarden we 397  
keer zo veel materialen  
als geproduceerd door 
onze eigen panden.

Nederland
Turkije
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Het verschil maken door  
ons werk
Volgens rapporten van de EU zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 

36% van de CO2-uitstoot in Europa. Daarom eist de Europese Commissie dat alle nieuwe gebouwen in 

2020 en alle bestaande gebouwen in 2050 vrijwel geheel energieneutraal zijn. Sinds onze oprichting in 

1928 hebben we voor veel opdrachtgevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze expertisegebieden, 

gebouwinstallaties en bouwfysica, kunnen een enorme bijdrage leveren aan de duurzaamheid van 

een gebouw. Onze energieconcepten zijn nog altijd de belangrijkste factor voor het realiseren van 

een aanzienlijke CO2-vermindering. Ons doel is om alle projecten die we doen dusdanig duurzaam 

uit te voeren dat ze in aanmerking komen voor erkende certificering. Dit willen we bereiken door onze 

opdrachtgevers duurzamere oplossingen aan te bieden dan waar ze in eerste instantie om vragen. Met 

meer dan 110 BREEAM-, LEED-, GPR-, HQE- en DGNB-projecten zijn we een toonaangevende adviseur 

op het gebied van duurzaamheid in Europa. We hebben duurzaam ontwerpen op een hoger plan 

gebracht en zorgen voor gebouwen die gezond zijn voor zowel onze planeet als de bewoners. We willen 

de voordelen voor de volksgezondheid maximaliseren en tegelijk het energieverbruik minimaliseren. In dat 

kader hebben we inmiddels onze eerste gebouwen met het WELL-certificaat gerealiseerd.

Een gezond hoofdkantoor 
voor ASICS
Sport- en lifestylemerk ASICS verwacht de komende 
jaren een aanzienlijke groei en heeft een nieuw  
hoofdkantoor nodig om dit mogelijk te maken. De 
uitgangspunten voor het nieuwe hoofdkantoor waren 
sport, gezondheid, samenwerking en transparantie. 
Deerns vertaalde de aspiraties van ASICS in een 
dusdanig ontwerp, dat het gebouw een LEED- en 

WELL Gold-certificaat kon krijgen. Het ontwerpteam 
creëerde een gebouw dat bijdraagt aan een betere 
leefomgeving, dankzij een beperkt energie- en 
waterverbruik en een lage CO2-uitstoot. Doordat de 
nadruk ligt op een gezond binnenklimaat en comfort 
en variatie in de werkomgeving, draagt het gebouw 
ook bij aan het welzijn van de medewerkers. Dat 
laatste wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door het 
gebruik van de trappen in het gebouw te stimuleren, 
maar ook door optimale luchtkwaliteit en de keuze 
van materialen.

 International BREEAM 
Award voor Agio Cigars
Royal Agio Cigars is een 112 jaar oud familiebedrijf met 2.500 
medewerkers. Het hoofdkantoor, de productiehallen en het 
distributiecentrum voldeden niet meer aan de huidige eisen. 
Agio Cigars koos voor de meest toekomstvaste en meest 
energie-efficiënte oplossing: renovatie van het hoofdkantoor  
in combinatie met nieuwbouw van de productiefaciliteit. Het 
ambitieuze duurzaamheidsdoel van onze klant resulteerde in 

een ontwerp dat is bekroond met een BREEAM Outstanding 
certificaat. Er is meer dan 4.000 vierkante meter aan zonne-
panelen geplaatst. Ook is er gebruikgemaakt van LED-verlichting 
in combinatie met bewegings- en daglicht-sensoren. Warmte-
pompen onttrekken energie aan de buitenlucht en zetten die 
om in warmte. Ook zijn er waterbesparende toiletten. Al deze 
maatregelen hebben geleid tot 50% CO2-reductie. Het 
energieverbruik is met 20% gedaald. Agio Cigars won de 
Internationale BREEAM Award 2017 in Londen in de categorie 
Mixed Use.

Credits: Powerhouse Company

Credits: Tycho’s Eye Photography
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100% energieneutrale  
studentenaccommodatie
Maison de l’île de France, een nieuwe studentenflat in 
Parijs, is een lichtend voorbeeld van een ambitieus 
duurzaam gebouw waarin een algemene strategie voor 
een hoge energieprestatie en monitoring van het 
gebruikersgedrag is geïmplementeerd. Het bouw-
kundige concept (door ANMA architecten) en het 
technische en milieuontwerp (door Deerns) werden 
ontwikkeld om een 'ZEN efficiencytarget' (Zero Energy, 
Zero Carbon, Zero Nuclear Waste) te behalen. Het 
ontwerp van het gebouw biedt een oplossing voor de 
beperkingen van de locatie en voldoet aan de hoge 
energieprestatie-eisen voor 2020. Het gebouw maakt 
alleen gebruik van zonne-energie, die wordt opgewekt 

door zonnepanelen die een oppervlakte van bijna 600 m2 
beslaan. Een warmteopslaginstallatie (seizoensopslag) 
met 160.000 liter water zorgt ervoor dat de lage-
temperatuurradiatoren gevuld worden en dat het 
gebouw van warm kraanwater wordt voorzien. De  
twee watertanks worden verwarmd door zonnepanelen 
en hebben diverse temperatuurniveaus, zodat de  
warmte kan worden gebruikt voor zowel lagetemperatuur-
verwarming als douchewater. De watertanks zijn 
zichtbaar achter een glazen façade en vormen de 
architectonische blikvangers van het gebouw. 
Overtollige warmte wordt aan het stadsverwarmingsnet 
geleverd. Het project was de winnaar van de PREBAT-
wedstrijd, een erkenning voor de innovatie en hoge 
prestaties van het gebouw.

Verzekeraar a.s.r.  
halveert energieverbruik  
en huisvestingskosten
Met 85.000 m2 is het hoofdkantoor van verzekeraar 
a.s.r. een van de grootste kantoorgebouwen in Nederland. 
In 2011 besloot a.s.r. het complex duurzaam te renoveren 
en geschikt te maken voor flexibel werken, conform  
zijn eigen Nieuwe Generatie Werken-concept. De 
hoofddoelstelling was dat het energieverbruik en de 
huisvestingskosten in 2020 gehalveerd moesten zijn. 
Deze renovatie is onderscheiden met een BREEAM-NL 
Excellent-certificaat voor ontwerp en implementatie  
en is beloond met een energielabel A++ (terwijl het 
voorheen een G-label had).

De nieuwe dubbele glazen klimaatgevels, die ook als 
een luchtspouw fungeren, spelen een belangrijke rol bij 
de energiebesparing. De capaciteit van de warmteop-
slaginstallatie is meer dan verdubbeld. Door een 
warmte- en koudeopslag (WKO) te combineren met een 
warmtepomp, ontwikkelde Deerns een systeem voor 

hogetemperatuurkoeling en lagetemperatuurverwarming 
voor koelen en verwarmen via klimaatplafonds en 
vloerverwarming. Omdat de WKO in vrijwel de gehele 
energiebehoefte voorziet, is een kleine centraleverwar-
mingsketel voldoende om pieken en storingen op te 
vangen. Ook de andere maatregelen, zoals hoogfrequente 
verlichting, aanwezigheidsdetectie, ventilatie met frisse 
buitenlucht via klimaatplafonds, zonnepanelen op de 
daken, waterefficiënte toiletten en kranen en hergebruik 
van kantoorapparatuur en -vloerbedekking dragen bij 
aan de hoge mate van comfort en duurzaamheid die 
BREEAM-NL Excellent vereist.

Gebruik van grondstoffen en andere materialen werd 
tot een minimum beperkt. Bijna 23.000 ton afval- 
materiaal werd hergebruikt. De medewerkers zitten op 
opgeknapte stoelen uit het oude kantoor. Het schuim 
van de oude stoelen is gebruikt voor de isolatie. De 
vloerbedekking (42.000 m2) is gemaakt van recyclebaar 
materiaal. De oude vloerbedekking heeft een tweede 
leven gekregen als garen respectievelijk grondstof  
voor wegenbouw en dakbedekking.

Credits: Herman de Winter

Credits : ANMA / ©Maison Générale
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Stel je een gebouw voor dat je bij binnenkomst éxact 
vertelt wat voor jou de fijnste plek is om te werken en 
waar je die plek vindt. Een gebouw dat je voor vertrek 
van huis al heeft gemeld of er nog een parkeerplek vrij 
is voor jou als je op kantoor komt. En een gebouw dat 
de klant waarmee jij ’s middags een afspraak hebt 
geheel autonoom ontvangt, middels een virtual lobby 
experience. Klinkt als toekomstmuziek? Dat is het 
allerminst. Een ingrijpende renovatie maakt van  
The Outlook een van de slimste gebouwen die er is. 

Filosofie van The Outlook  
Het concept van The Outlook is gebaseerd op de 
theorieën en het boek 'Busy: how to thrive in a world of 
too much' van Tony Crabbe, vertelt Digital Advisor  
Chris Nouveau van Microsoft. Van hem is de uitspraak: 
‘Define your aspired impact, then choose you activity 
and workplace’. De ruimtes in The Outlook zijn indachtig 
die uitspraak zo verdeeld en ontworpen dat gebouw-
gebruikers er hun dag optimaal kunnen besteden. Er 
komen concentratieruimtes, ontspanningsruimtes, 

Microsoft The Outlook:  
van het nieuwe werken naar 
het nieuwe netwerken
Het idee over werkplekken is de afgelopen tien jaar radicaal veranderd. Kantoorgebouwen en binnen-

ruimtes zijn veel comfortabeler geworden, socialer en vooral slimmer. Microsoft’s hoofdkantoor in 

Nederland, The Outlook, liep op dit gebied al ver voorop, maar brengt met een ingrijpende renovatie 

het concept smart buildings naar een next level. Van het Nieuwe Werken naar het Nieuwe Netwerken. 

bGrid® van Deerns speelt een centrale rol in deze digitale transformatie.

ruimtes voor telecommunicatie, ontmoetingsplekken en 
natuurlijk flexplekken. Nouveau: “We onderscheiden 
twee stromen mensen in ons gebouw: de medewerkers  
en de bezoekers. Beide willen wij middels slimme 
technologie zo goed mogelijk faciliteren. Van het 
moment dat mensen hier naartoe afreizen en parkeren, 
tot de ontvangst van onze gasten, het prettig kunnen 
werken en de hosting van een meeting tot aan het 
vertrek toe.”

Een gebouw als een smartphone
De ruggengraat van de slimme toepassingen in  
The Outlook wordt gevormd door bGrid®, een integraal 
en open IoT-platform voor gebouwen ontwikkeld door 
Deerns en Evalan. In het gebouw worden draadloze 
sensors van bGrid® geplaatst die 24/7 informatie 
doorgeven over bijvoorbeeld de bezettingsgraad, 
geluidsdruk en luchtkwaliteit in het gebouw. Microsoft 
maakt vervolgens gebruik van eigen cloud-technologie 
(Azure Cloud) om alle data te koppelen en analyseren, 
zodat die gebruikt kunnen worden om de beste user 
experience te bieden; door de accurate indoor positione-
ring kan een scala van location based services geboden 
worden. Hierdoor functioneert het gebouw als een 
persoonlijke assistent voor de medewerkers en bezoe-
kers. Dat moet leiden tot tevredener medewerkers, een 
hogere productiviteit, minder energiegebruik, minder 
afval en een verbetering van het welzijn.
 

De upgrade van The Outlook levert Microsoft niet alleen 
een state-of-the-art hoofdkantoor op, het opent ook 
nieuwe mogelijkheden en markten in smart buildings, 
vertelt Chris Nouveau van Microsoft. “The internet of 
Things (IoT) zorgt voor een exponentiële groei aan data 
en technologieën als bGrid® en Azure Cloud zorgen 
ervoor dat wij die data kunnen benaderen en analyse-
ren, om vervolgens uiteenlopende gebouwoplossingen 
te bieden voor alle stakeholders. Van energiemanage-
ment, tot preventief onderhoud, een efficiënte gebouw-
exploitatie en meer comfort en welzijn voor gebouwge-
bruikers: hier is een enorme behoefte aan in het hele 
ecosysteem van de bouw.” Het is vanuit deze visie dat 
samen met Schiphol dit smart building platform nu 
verder wordt uitgerold over het Central Business District 
van Schiphol.

Maar het geboden comfort en gemak - en de allure van 
een next level smart building - moet ook voor een 
geweldige Microsoft-ervaring zorgen op merkniveau. 
De nieuwe Outlook biedt de beleving die werknemers 
en bezoekers verwachten van het tech-bedrijf. Het 
gebouw is daarmee een extra wapen in de war on 
talent in de IT-sector. Dus ook in dit opzicht neemt 
Microsoft met de digitale transformatie van hun hoofd-
kantoor een voorschot op de toekomst. In dat licht 
bezien is The Outlook niet alleen een smart building,  
het is tegelijkertijd een smart business case. 

Klant: Schiphol Real Estate
Gebruiker: Microsoft
bGrid Ecosystem: bGrid, CGI and MAPIQ
Installatieadviseur: Deerns

Credits: Schiphol Real Estate
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Het is Deerns’ streven om getalenteerde, enthousiaste medewerkers aan te trekken en te behouden. 

We geloven in voortdurende persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, wat we stimuleren  

door een omgeving te creëren waarin ze zich prettig en gewaardeerd voelen en waar hun talenten  

tot bloei kunnen komen. We helpen hen om betere adviseurs te worden, die onze opdrachtgevers  

optimaal bedienen en op die manier bijdragen aan de duurzame groei van ons bureau. "Persoonlijke 

groei is de sleutel tot duurzaam succes," aldus Linda Heuperman, HR-manager Groep.

“Met diverse programma's ondersteunen we onze 
medewerkers in hun ontwikkeling,” legt ze uit. “Collega's 
van diverse landenvestigingen vertellen daar meer over 
(zie pag. 20-21). Tijdens de International Management 
Team Meetings helpen we de deelnemende directeuren 
om hun leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. 
Zelf ben ik intensief betrokken bij het Value Based 

Leadership Programme. Het doel is om medewerkers 
van Deerns te inspireren en op die manier bij te dragen 
aan de doelstellingen van Deerns. Bovendien stimuleren 
we onze landenvestigingen om succesvolle program-
ma's en best practices te delen met collega's van 
andere vestigingen.”

“Persoonlijke groei is de  
sleutel tot duurzaam succes”

Als CEDRIC-ambassadeurs vinden wij het belangrijk om 
onze kernwaarden - Deskundigheid, Ondernemerschap, 
reputatie, Integriteit en Samenwerking tot leven te brengen. 
Dit zijn de waarden waarmee we doeltreffend met elkaar 
en onze partners kunnen samenwerken om met passie 
onze opdrachtgevers te kunnen bedienen. Samen vormen 
we een internationaal team van enthousiaste collega's en 
'verbinden' vormt de kern van wat we doen. Onze taak is 
de dialoog te stimuleren en bruggen te bouwen tussen 
collega's, afdelingen en landenvestigingen, om ons als 
One Firm te kunnen positioneren in de markt.

Aangezien we de afgelopen jaren steeds internationaler 
zijn geworden, is de diversiteit van ons personeel 
toegenomen. Daarom is het nog belangrijker om een 
gemeenschappelijk beeld te hebben van wie we als 
organisatie willen zijn en hoe we onderling en met onze 

opdrachtgevers willen samenwerken. Ons team heeft 
contact gezocht met 70 collega's in alle landenvestigingen 
om over dit thema in gesprek te gaan. Door middel van 
zinvolle gesprekken hebben we een grondig inzicht gekregen 
in de drijfveren van onze collega's, waarom ze elke dag 
naar hun werk gaan, hun aspiraties voor onze firma en het 
gewenste collectieve gedrag dat nodig is om deze doelen 
te realiseren. Zoals een collega het zo mooi verwoordde: 
'Ik wil de wereld inspireren door steeds duurzamere 
gebouwen te creëren, gebouwen waar mensen over praten 
en die ze zich over tientallen jaren nog steeds herinneren.' 
Deze inzichten vormen een waardevolle basis voor de 
ontwikkeling van onze strategische richting voor de komende 
jaren, om nog maar te zwijgen van de waarde van de 
gesprekken op zich, die tot een hechtere band tussen 
collega's leiden, over afdelings-, geografische en culturele 
grenzen heen.

Door zinvolle gesprekken komen 
onze kernwaarden tot leven

Linda Heuperman HR-manager Groep
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StrengthsFinder

“Nadat ik het boek StrengthsFinder had gelezen, gaf ik een 
workshop over de sterke punten van mensen. Samen met  
zo'n 40 collega's lazen we het boek en vulden we de online 
beoordeling in – een hulpmiddel waarmee je je potentiële sterke 
punten (talentgebieden) kunt bepalen. Het doel is deze talenten 
verder te ontwikkelen, omdat dit doeltreffender is dan je zwakke 
punten te verbeteren. Bovendien kijken we hoe we in ons  
dagelijks werk kunnen profiteren van onze sterke punten.”

Marten Valk
Adviseur intergrale projecten en concepten

Deerns Concept Studio

“Deerns Concept Studio (DCS) is een internationaal intern 
programma gericht op het ontwikkelen van vaardigheden.  
Elk jaar daagt DCS een groep collega's uit om creatief te  
denken, problemen op een innovatieve manier op te lossen en  
hun oplossingen te presenteren en te visualiseren. In 2015 waren 
we deelnemers en in 2016 programma-managers van DCS.  
We hebben diverse workshops gegeven en praktijkopdrachten 
gedaan samen met opdrachtgevers.”

Riccardo Diaferia
LEED AP BD+C en duurzaamheidsadviseur

Charles Mahieu
Adviseur gezondheidszorg

Mentorprogramma Projectmanagers

“Dankzij ons mentorprogramma kunnen we het Project Management 
(PM) binnen het bureau verbeteren. Het creëert een structuur 
waarin projectmanagers ervaringen uitwisselen, een netwerk 
opbouwen en collega's helpen. Die structuur bestaat uit mentorcirkels 
in elke landenvestiging. Iedere cirkel bestaat uit 10 à 12 project-
managers en een mentor. Binnen de cirkel bespreken we 
praktische situaties en het gebruik van vaardigheden of specifieke 
taken. Daardoor helpen we projectmanagers inzicht te krijgen,  
hun eigen benadering aan te passen of leerdoelen te stellen.”

Heleen Geerligs
Projectleider Project Management Circle

Deerns paspoort voor technici

“Het Deerns paspoort voor technici is een aan de functieomschrijving 
gekoppelde checklist, conform het anciënniteitsniveau. Zo kunnen 
onze technische medewerkers controleren of hun vaardigheden in 
overeenstemming zijn met de diverse anciënniteitsniveaus. 
Bovendien krijgen ze een indruk welke cursussen of trainingen  
ze nodig hebben om het volgende niveau te bereiken. We staan 
op het punt het paspoort in Italië en daarna in Frankrijk te 
introduceren. Als dat goed gaat, gaan we het ook met andere 
landenvestigingen delen.”

Raffaella Fontana
HR & Communicatie Manager Deerns Italië en HR-manager  
Deerns Frankrijk

Value Based Leadership Programme

“Value Based Leadership is leiderschap dat appelleert aan en 
gefundeerd is op intrinsieke motiverende waarden om een gemeen-
schappelijk gevoel van doelgerichtheid te creëren. In het Value 
Based Leadership Programma bieden we managers de gereed-
schappen die ze nodig hebben om dit te bewerkstelligen. Het 
programma is gebaseerd op drie principes. Gezamenlijke doelen 
stellen: samen die stip aan de horizon vaststellen en laten zien 
waarom we doen wat we doen. Gedeeld leiderschap: managers 
ondersteunen de mensen in hun teams, stimuleren bottom-up 
ideeën en proberen het beste in mensen naar boven te halen. 
Authentiek leiderschap tonen: je handelingen worden consequent 
aangestuurd door je innerlijke gevoelens, overtuigingen en waarden.”

Linda Heuperman
HR Manager Deerns Groep 

Training & development programme

“We hebben een ontwikkelingsplan voor alle niveaus opgezet, 
zodat medewerkers de benodigde vaardigheden hebben om hun 
taken succesvol te kunnen uitvoeren en te blijven groeien in hun 
vak. We geven onze medewerkers trainingen op terreinen die 
belangrijk zijn voor hun huidige functie en die hen kunnen helpen 
om verder te komen in hun loopbaan. De sessies zijn een mix van 
zogenaamde Expresso Sessions, sessies van een halve dag en 
e-learning.”

Sheilah Bain
Operations Director Deerns Verenigd Koninkrijk
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Onze eigen ecologische voetafdruk verminderen
Terwijl we onze opdrachtgevers helpen om energie-
efficiënte gebouwen te realiseren, dagen we onszelf uit 
om onze totale CO2-voetafdruk te verminderen. Deerns 
beschikt over een internationaal MVO-team dat 
activiteiten ondersteunt, implementeert en meet.

Het afgelopen jaar hebben we onze totale CO2-
voetafdruk teruggebracht tot 4,451 ton per fte. We zijn 
dan ook goed op weg om onze doelstelling van 3,8 ton 
per fte voor 2017 te halen. Onze reiskilometers zijn 
verantwoordelijk voor het grootste deel van onze 
CO2-uitstoot. Ondanks een toenemend gebruik van 
videoconferentiefaciliteiten, maken we nog steeds veel 
reiskilometers. Deze uitstoot compenseren we via de 
Klimaat Neutraal Groep voor de totale CO2-uitstoot die 
wordt veroorzaakt door de gemaakte vliegreizen. 
Daarnaast stimuleren we het gebruik van het openbaar 
vervoer door zowel de kosten voor woon-werkverkeer 
als zakenreizen met het openbaar vervoer volledig te 
vergoeden. Bovendien gebruiken we uitsluitend 
bedrijfsauto's met energielabel A en hebben we het 
aantal elektrische poolauto's voor zakenreizen 
uitgebreid. Op dit moment onderzoeken we de 
mogelijkheid van een mobiliteitsbudget om bewust 
gebruik van vervoermiddelen te stimuleren.

Ook het gebruik van 'groene energie' in onze 
vestigingen is aanzienlijk toegenomen. Veel vestigingen 
zijn verhuisd (Parijs, Keulen) naar duurzamere en 
energie-efficiëntere gebouwen of hebben het aantal 
vierkante meters teruggebracht (Nederland). We 
hebben een Programma van Eisen opgesteld voor de 
toekomstige huisvesting van Deerns-vestigingen. Dit 
programma omvat aanbevelingen en eisen voor o.a. 
HVAC-systemen, energielabels, waterbesparende 
sanitaire voorzieningen en de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer.

Hoewel we binnen onze vestigingen weinig materialen 
gebruiken, hebben we onze prestaties op dit gebied 
toch verbeterd. We vragen onze leveranciers om aan 
onze normen te voldoen en hebben hiervoor een 
inkoopbeleid geformuleerd; verder stimuleren we onze 
medewerkers om verantwoord met energie en 
grondstoffen om te gaan en voeren we een strikt beleid 
ten aanzien van het gebruik van duurzaam 
geproduceerd papier.

CO2-voetafdruk van onze opdrachtgevers 
verminderen
Nog steeds kunnen we onze duurzaamheid het best 
vergroten door de CO2-uitstoot van onze projecten te 
beperken met behulp van onze geavanceerde en 
innovatieve energieconcepten. De Deerns Multiplier 
maakt onze prestaties inzichtelijk ten opzichte van de 
impact die onze activiteiten op het milieu hebben. In 
2016 waren de CO2-besparingen in onze duurzaamste 
projecten voor de gehele technische levensduur 1.565 
maal hoger dan onze eigen jaarlijkse CO2-uitstoot. 
Sinds 2010 publiceert Deerns de Deerns Multiplier, die 
laat zien hoeveel CO2-uitstoot we besparen met onze 
duurzame projecten vergeleken met de CO2-uitstoot 
die onze bedrijfsactiviteiten genereren. Dit getal vormt 
een indicatie voor de relevantie van onze ontwerpen 
voor de maatschappij in het algemeen en voor onze 
opdrachtgevers in het bijzonder.

Beheersing van  
onze milieueffecten

Deerns Multiplier (CO2-besparing)

1.565
De CO2-besparingen binnen  
onze belangrijkste projecten  
zijn gelijk aan de jaarlijkse  
CO2 reductie van   
57 km² zonnepanelen 

Deerns Carbon Footprint

4,45
Ton netto CO2  
emissie per fte

57 km2

11.400 
 voetbalvelden

=

Het materiaalgebruik minimaliseren 
Naast energiebesparingen en vermindering van de 
CO2-uitstoot heeft ook het gebruik van materialen een 
aanzienlijk effect op de milieuzorg binnen de gebouwde 
omgeving. In onze rol als professioneel adviesbureau 
nemen we onze verantwoordelijkheid door de relevantie 
van verstandig materiaalgebruik bij bouwprojecten te 
benadrukken. Daarom hebben we analoog aan onze 
CO2 Multiplier de Materials Multiplier ontwikkeld, om de 
besparingen op materiaalgebruik inzichtelijk te maken. 
Onze meest recente projecten leverden een Materials 
Multiplier van 397 op. Met andere woorden: met onze 
adviezen op het gebied van materiaalgebruik bij 

projecten hebben we bijna 400 maal het milieueffect 
bespaard dat we op onze eigen bedrijfsterreinen 
genereerden.

Onze aanpak om te besparen op de milieueffecten van 
materiaalgebruik is vergelijkbaar met die van de Trias 
Energetica en wordt ook wel de Trias Materialica genoemd: 
Zoveel mogelijk besparen op het gebruik van materialen. 
Vervolgens hernieuwbare materialen gebruiken die of 
duurzaam of recyclebaar zijn. En ten slotte de overige 
materialen zo efficiënt mogelijk gebruiken, met andere 
woorden: met minimale milieueffecten, minimaal 
energieverbruik en minimaal vervoer.

Infographic: Richard de Bruin

1 Berekening van de CO2-voetafdruk van Deerns op pagina 29.
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Wij gebruiken onze kennis en ervaring en ons advies om sociale en klimatologische vragen op  

te lossen in projecten die gericht zijn op toekomstige generaties. 

Deerns is partner van PitZtop, een stichting die 
nieuwkomers letterlijk een plek wil geven in onze 
samenleving. Met Marten Valk, adviseur integrale 
projecten en directeur Sjoerd Hora Siccama van  
Deerns spreken we over dit unieke concept.   

Diana (gefingeerde naam) is in 2015 een van de vele 
Syriërs die haar door oorlog verscheurde land 

ontvlucht. Ze komt terecht in Rotterdam waar een 
medevluchter haar in contact brengt met Marten Valk, 
adviseur en conceptontwikkelaar bij Deerns. Tijdens  
een kop koffie ontstaat het idee om de technische 
geschoolde Diana stage te laten lopen bij Deerns. En zo 
gebeurt het. "Het heeft haar geholpen relevante ervaring 
op te doen en om haar klaar te stomen voor een baan in 
de techniek in Nederland", blikt Marten terug.

Geworteld in de samenleving
Bed & breakfast
Dat is ook de essentie van PitZtop, het Hospitality 
Community-concept waaraan Deerns deelneemt. 
PitZtops zijn plekken waar nieuwkomers en burgers 
samen wonen, werken en recreëren. Ze bieden 
woonruimte, restaurants, een hotel, podia voor het delen 
van cultuur en kennis, expositieruimten en ruimten voor 
startups. "PitZtop kijkt verder dan huisvesting zoals we in 
Nederland gewend zijn te doen. Natuurlijk willen 
nieuwkomers een dak boven hun hoofd, maar nog liever 
willen ze zich nuttig maken. Het accent in PitZtop ligt 
daarom op werk want werk emancipeert, brengt mensen 
samen en draagt bij aan de economie", licht Marten toe. 
De stichting achter PitZtop hoopt later dit jaar de eerste 
locatie te openen; een bed and breakfast. "Er zijn nog 
veel praktische en juridische hordes te nemen maar we 
hebben de juiste contacten en zijn goed op weg."

Partner van het eerste uur
Deerns is vanaf het begin bij PitZtop betrokken. "Louk 
Burgers, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van 
PitZtop, heeft ons in 2015, toen de vluchtelingenkwestie 
op zijn hoogtepunt was, uitgenodigd om mee te denken 
over het concept", verklaart Sjoerd Hora Siccama het 
ontstaan van de samenwerking. "We brengen onze 
technische kennis en ons netwerk in. Zo adviseren we 

voor de B&B bijvoorbeeld over de brandveiligheidseisen, 
onze medewerkers van de Deerns Concept Studio 
(intern opleidingsinstituut voor innovatie) denken  
mee over conceptontwikkeling en we hebben 
architectenbureau Inbo erbij gehaald als partner."

Maatschappelijk bewust
Toen Sjoerd de uitnodiging van Louk Burgers ontving, 
twijfelde hij geen moment. "Deerns is altijd al een 
maatschappelijk geëngageerd bedrijf geweest. Omzien 
naar elkaar zit ons als familiebedrijf in de genen. Niet 
voor niets namen we deel aan REFILL. Deze coalitie van 
ketenpartijen pakte de kantorenleegstand en het woning-
tekort aan door de kantoren tot woningen te trans-
formeren", aldus Sjoerd. Zelf is hij bestuurslid van de 
Stichting PitZtop. Marten Valk is operationeel actief voor 
het project: "Het is hartstikke mooi om me met mijn werk 
ook voor de samenleving in te kunnen zetten." 

Sociale incubator
PitZtop stimuleert ondernemerschap bij nieuwkomers. 
Sjoerd: "PitZtop is een sociale incubator, een kraam-
kamer voor bedrijven van nieuwkomers. We helpen ze 
hun business op te zetten met advies en met financiële 
steun van onder meer het Kansfonds. Dankzij die steun 
en de steun van PitZtop-partners kunnen ze langzaam 
en veilig uitgroeien tot volwassen, gezonde bedrijven. 
PitZtop bedrijven moeten zich uiteindelijk zelf commercieel 
gaan bedruipen. Alleen dan kan er sprake zijn van een 
duurzame continuïteit van opvang en integratie in onze 
samenleving."  

Hordes te nemen 
Het COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en 
gemeenten hebben veel belangstelling voor PitZtop. 
Marten: "Op dit moment is de vraag naar opvang minder 
urgent, maar de pieken zoals in 2015 gaan gegarandeerd 
terugkomen want migratie is van alle tijden. Het is 
verstandig om te zorgen dat er dan voldoende opvang 
en werkgelegenheid is en PitZtop biedt dat." Er is nog 
wel een aantal praktische hordes te nemen, weet 
Marten. "Wet- en regelgeving staan langer stagelopen 
bijvoorbeeld in de weg. Gelukkig hebben we met veel 
moeite de stage van Diana met drie maanden kunnen 
verlengen. Dat toont ook de kracht van PitZtop: met 
partijen uit de hotelwereld zoals de Hotelschool The 
Hague, AEF (bureau voor maatschappelijke vraagstukken, 
red.), politieke contacten en natuurlijk statushouders zelf, 
kunnen we dit soort kwesties oplossen."

Diana is inmiddels via een detacheringsbureau 
voorgedragen bij een opdrachtgever. Twee van Martens 
vrienden hielpen haar om te solliciteren. Marten: "Ze 
trekken ook in privétijd met haar op, want ze gaf aan 
dat ze nog weinig sociale contacten had met 
Nederlandse vrouwen. Dit toont voor mij aan hoe 
belangrijk het is dat PitZtop een succes wordt. Ik ben er 
trots op dat we ons daar bij Deerns hard voor maken."

PitZtop geeft nieuwkomers een vliegende start

Marten Valk adviseur integrale projecten, Sjoerd Hora Siccama Lid executive board
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Ik zet de verwarming standaard 
op de minimumstand (18 graden). 
Mijn huisgenoten worden er gek 
van.

Roman

Ik ben lid van een niet-speculatieve 
COOP die momenteel twee 
appartementencomplexen bouwt 
van CLT-hout (kruislaaghout). Deze 
gebouwen zijn zo'n 20% energie-
efficiënter dan de meest recente 
Franse regelgeving voorschrijft.  

Ian

Een avond per week help ik in een 
Resto VanHarte-restaurant, een 
ontmoetingspunt voor mensen in 
de gemeenschap, waar ze 
contacten kunnen leggen om uit 
hun sociale isolement te komen. 

Ragna

Ik woon al jaren bewust in een 
klein huis. Het is mijn droom om in 
een zelfvoorzienend minihuisje in 
de natuur te wonen.

Jeanette

Ik neem mijn dagelijkse lunch mee 
in een luchtdichte doos, gebruik 
geen plastic zakken en hergebruik 
mijn waterfles.  

Marco

In het voorjaar en de zomer maak 
ik zo min mogelijk gebruik van de 
auto of het openbaar vervoer om 
naar kantoor te gaan, maar ga ik 
met de fiets.

Francesco

Ik gebruik een gratis draadloze 
router via de freifunk-gemeenschap 
om tien mensen in mijn buurt gratis 
internet te bieden.

Dominik

Op vakantie ondersteun ik graag 
ecotoerisme waarmee lokale 
gemeenschappen in hun 
levensonderhoud voorzien door 
een bijdrage te leveren aan hun 
omgeving, terwijl ze vroeger  
hun geld verdienden met 
activiteiten die bijdroegen aan  
de vernietiging ervan.

Carolien

Naast mijn werk bij Deerns werk  
ik bij de bezoekdienst van een 
ziekenhuis en van tijd tot tijd 
ondersteun ik een Berlijnse 
organisatie die dak- en  
thuislozen helpt.  

Anne

We hebben ons huis geïsoleerd, 
waardoor het in plaats van een 
G-label nu een energielabel B 
heeft.

Jan Karel

Wij compenseren onze vliegreizen 
met besparingen thuis en bewust 
gedrag (zonnepanelen, de fiets 
pakken, minder vlees eten, etc.).

Vincent

We vangen regenwater op om de 
tuin te sproeien en al het water dat 
we gebruiken wordt gefilterd en 
hergebruikt.

Pere

De afgelopen 10 jaar hebben we 
ons huis aangepast voor off-grid 
wonen. Die levensstijl wordt 
mogelijk door de combinatie van 
oude en nieuwe technologie: 
ledverlichting, elektronische 
apparatuur met een ultralaag 
stroomverbruik en verwarmen met 
hout en pellets.

Juan

Als ik iets koop, kijk ik altijd bij de 
tweedehands, biologische of 
fairtrade-opties. Ik lease mijn 
jeans bij Mud Jeans en mijn 
tassen zijn van Freitag, gemaakt 
van vrachtwagenzeil, afgedankte 
fietsbinnenbanden en autogordels.

Marten

Onze persoonlijke verhalen

Een groot deel van de  
meubels, het speelgoed en de 
kleding die we kopen (of ruilen!)  
is tweedehands.

Renske

Dankzij het gebruik van zonne-
panelen, energie-efficiënte 
apparatuur en omdat ik geen 
apparaten zoals een wasdroger 
gebruik, heb ik een energieneutraal 
huishouden.

Ralph

Om biodiversiteit in de stad en 
stadslandbouw te bevorderen, zijn 
mijn kinderen en ik betrokken bij 
een gemeenschapsinitiatief om 
kleine stukjes grond in onze stad te 
vergroenen, door groente en fruit 
te planten op een rotonde bij ons in 
de buurt, waar iedereen uit onze 
gemeenschap groente kan halen.

Ana

Home for Peace
Het innovatieve Home for Peace-project, een idee van 
architect Mario Cucinella, was een geschenk aan het 
World Centre of Compassion for Children van Betty 
Williams, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Deze 
stichting zet zich in voor de opvang, bescherming en 
integratie van mensen die gedwongen hun land van 
herkomst moeten ontvluchten. Het Home for Peace, 
gebouwd in de vorm van vlindervleugels, is een goedkoop 
milieuvriendelijk huis met hoogwaardige woonomstandig-
heden dat als een model kan dienen voor gebieden waar de 
opvang van vluchtelingen al een structureel fenomeen van 
deze tijd is. Deerns was een van de partners bij dit project.

Samenwerkingsverbanden
In veel landen zijn we lid van de nationale Green 
Building Council (GBC). GBC's zijn onafhankelijke 
nonprofitorganisaties die streven naar een duurzame 
gebouwde omgeving. Verder is Deerns lid van 
vergelijkbare lokale initiatieven, zoals Duurzaam 
Gebouwd, een Nederlands kennisplatform voor 
duurzaam bouwen, Blue Building Institute en de 
Nederlandse Klimaatcoalitie voor duurzame ondernemers. 
Bovendien delen we in veel landen onze kennis tijdens 
lezingen op universiteiten om studenten te informeren.

Credits: Mario Cucinella Architects



2928

Beter leven met gezonde, slimme en energieneutrale gebouwenMVO-jaarverslag 2016

Deerns CO2-voetafdruk

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

Bedrijfsauto's 0.00 0.00 1.88 0.00 0.70 0.03 0.00

Gasverbruik vestigingen 0.71 0.33 0.35 0.34 0.18 0.00 0.00

Airconditioning vestigingen 0.18 0.03 0.05 0.03 0.05 0.02 0.02

Totaal Categorie 1 0.89 0.36 2.28 0.37 0.93 0.05 0.02

Elektriciteit 4.25 6.23 0.61 1.00 0.27 0.81 0.18

Vliegreizen 0.76 2.04 0.54 0.90 0.79 2.15 1.85

Zakenreizen privé-auto's 0.65 0.10 0.45 0.00 0.06 0.60 0.38

Stadsverwarming 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00

Totaal categorie 2 5.66 8.37 1.59 1.90 1.81 3.56 2.40

Openbaar vervoer 0.12 0.25 0.03 0.27 0.15 0.42 0.04

Woon-werkverkeer 0.00 0.75 1.44 1.12 1.47 1.08 0.19

Papier 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01

Waterverbruik 0.07 0.00 0.02 0.00 0.05 0.03 0.00

Totaal categorie 3 0.19 1.02 1.49 1.41 1.67 1.53 0.24

Totale bruto CO2-uitstoot 6.74 9.75 5.37 3.68 4.42 5.14 2.67 5.31

Compensatie vliegreizen 0.76 2.04 0.54 0.90 0.79 2.15 1.85 0.86

Totale netto CO2-uitstoot 5.98 7.71 4.83 2.78 3.63 2.99 0.82 4.45

CO2-uitstoot (ton/FTE) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bedrijfsauto's 2.08 1.89 1.83 1.70 1.77 1.06 1.05 1.14

Gasverbruik vestigingen 0.22 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28 0.30 0.29

Airconditioning vestigingen 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Totaal Categorie 1 2.34 2.14 2.11 2.01 2.09 1.38 1.39 1.47

Elektriciteit 1.63 1.63 1.51 1.37 1.34 1.56 1.08 1.08

Vliegreizen 0.43 0.36 0.50 0.39 0.67 1.11 1.16 0.86

Zakenreizen privé-auto's 0.48 0.42 0.34 0.38 0.33 0.33 0.39 0.30

Stadsverwarming 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.16

Totaal categorie 2 2.54 2.41 2.35 2.14 2.34 3.06 2.69 2.40

Openbaar vervoer 0.01 0.04 0.03 0.05 0.04 0.06 0.08 0.12

Woon-werkverkeer 1.16 1.16 1.26 1.12 1.25 1.19 1.27 1.29

Papier 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01

Waterverbruik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.02

Totaal categorie 3 1.23 1.25 1.33 1.20 1.31 1.30 1.40 1.44

Totale bruto CO2-uitstoot 6.11 5.79 5.79 5.35 5.74 5.75 5.48 5.31

Compensatie vliegreizen 0.43 0.36 0.50 0.39 0.67 1.11 1.16 0.86

Totale netto CO2-uitstoot 5.68 5.43 5.29 4.96 5.07 4.64 4.32 4.45

Deerns CO2-voetafdruk 2016 Ontwikkeling CO2-voetafdruk

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 drie categorieën.

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