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 Ondernemend 
verbonden 

…het motto van onze ontwikkeling in 2012.

Ondernemend verbonden met onze opdrachtgevers bij het realiseren van hun gebouwen en 
technische infrastructuur – steeds toegespitst op hun wensen, zoals die zich door de jaren heen 
ontwikkelen.

Ondernemend verbonden als collega’s in het delen en ontwikkelen van kennis binnen onze 
adviesgroepen, over nationale en kantoorgrenzen heen.

Ondernemend verbonden met de samenleving via onze bijdragen aan oplossingen van klimaat- 
en energievraagstukken.

En tenslotte, ondernemend verbonden via onze kernwaarden en ambities, waarbij we ons 
realiseren dat we onze toekomst en successen danken aan het vertrouwen van onze 
opdrachtgevers.
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‘Met onze 85ste 
verjaardag in zicht zijn 
we ons er sterk van 
bewust dat innovatie 
van onze techno-
logische capaciteiten,  
onze dienstverlening en 
onze kijk op een snel 
veranderende om-
geving absoluut vereist 
is voor voortzetting van 
ons succes. 

Voorwoord

Dit is het verslag van een bijzondere onder
neming. Met een jaaromzet van meer dan 
€ 50 miljoen zijn we geen klein bureau, maar  
toch sterk gespecialiseerd – uitsluitend gericht 
op installatietechnisch advies en het technisch 
ontwerp van gebouwen, duurzame energie
infrastructuur en bedrijfskritische voorzieningen. 

Deerns is niet bekend bij het grote publiek, financiële 
analisten en investeerders, hoewel het een begrip is in 
de bouwsectoren in zijn thuismarkten. De onderneming 
was puur Nederlands tot iets meer dan een decennium 
geleden, maar inmiddels hebben we vestigingen in acht 
landen en zijn we opdrachtgevers van dienst in nog veel 
meer landen. 

Deerns houdt zich aan een aantal eenvoudige principes. 
Waarborging van de kwaliteit, onderlinge samenwerking 
en het inspireren van onze professionals zijn van groot 
belang voor ons; we houden ons bij de diensten die we 
vanuit onze kerncompetenties kunnen leveren; en we 
laten de opdrachtgever nooit met een probleem zitten.

Met onze 85ste verjaardag in zicht zijn we ons er sterk 
van bewust dat innovatie van onze technologische 
capaciteiten, onze dienstverlening en onze kijk op een 
snel veranderende omgeving absoluut vereist is voor 
voortzetting van ons succes. 

Ik nodig u uit om dit verslag te lezen of door te bladeren 
en voor uzelf uit te maken hoe goed we hierin slagen. 
We kunnen altijd meer leren, dus mocht u opmerkingen 
hebben dan horen wij deze graag van u. Bedankt voor uw 
aandacht, veel leesplezier en we zien ernaar uit u te 
ontmoeten in 2013!

Jan Karel Mak
Deerns Groep B.V.
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Deel 1 Deerns in het kort

Deerns is een internationaal, onafhankelijk 
technisch advies en ingenieursbureau. We staan 
particuliere en publieke opdrachtgevers terzijde 
bij het verwezenlijken van een duurzame, 
comfortabele en veilig gebouwde omgeving door 
haalbare oplossingen op basis van innovatieve 
ontwerpen te bieden. Hiertoe ontwerpen we de 
technische, technologische en energieinfra
structuur van gebouwen, infrastructurele 
voorzieningen en gebiedsontwikkeling. We zijn 
betrokken vanaf de eerste conceptuele fase tot 
het gedetailleerde ontwerp en bouwbegeleiding. 
Gedurende de vele jaren dat gebouwen en 
voorzieningen in gebruik zijn, ondersteunen we 
onze opdrachtgevers met onderhoudsmanage
ment, energiebesparing en adequate 
beheersmaatregelen.

Onze benadering en kernwaarden
Deerns ontwikkelt en onderhoudt bestendige relaties 
met zijn opdrachtgevers door hoogwaardige ingenieurs-
diensten te leveren, door de bedrijfsprocessen en de 
daaruit voortvloeiende behoeften van opdrachtgevers te 
doorgronden, en door zijn grondige servicegerichtheid. 
Doordat we duurzame relaties met onze opdrachtgevers 
aangaan, kunnen we ze de best mogelijke adviezen en 
ingenieursdiensten bieden. 

Intern koesteren we een innovatieve en professionele 
werksfeer waarin onze medewerkers tot bloei komen en 
een hoog verantwoordelijkheidsbesef hebben. Daarom 
investeert Deerns veel in het aantrekken, ontwikkelen, 
inspireren en vasthouden van getalenteerde vakmensen, 
met wie we de teams bouwen die topkwaliteit leveren aan 
onze opdrachtgevers. 

Onze medewerkers dragen onze  
kernwaarden uit: DORIS.

We streven naar een werkomgeving waar wederzijds 
respect en minimale hiërarchie hand in hand gaan met 
hoge eisen en normen. Volgens ons is dit de beste manier 
om onze medewerkers professioneel tot hun recht te 
laten komen binnen onze organisatie.

Voor ons investerings- en innovatiebeleid hanteren we 
een langetermijnperspectief dat niet wordt belemmerd 
door kortetermijnverplichtingen of schulden.

Ons ‘One Firm’principe
Binnen ons internationale netwerk werkt Deerns als 
één bureau. We koesteren teamgeest en internationale 
samenwerking om synergieën te creëren bij het uitwis-
selen van kennis, het delen van ervaringen en het snel 
inspelen op veranderingen.

Onze ambitie
We streven er voortdurend naar onze dienstverlening te 
verbeteren en met praktische innovaties bij te dragen aan 
de ontwikkeling van een duurzamere samenleving. We 
zijn er trots op voor onze vele opdrachtgevers elk jaar 
snel en efficiënt honderden technische problemen op te 
lossen. We zijn echter op ons best wanneer we concepten 
tot leven kunnen brengen door het ontwerpen van 
integrale oplossingen voor complexe huisvestings- en 
energievraagstukken in complexe cliëntorganisaties.

Wie zijn we?

D

Deskundigheid

O

Ondernemerschap

R

Reputatiegerichtheid

I

Integriteit

S

Samenwerking
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Het jaar 2012 was een van de meest dynamische 
jaren in de lange geschiedenis van Deerns. Door 
flexibel in te spelen op kansen wist de onderneming 
haar aanwezigheid in alle markten waar ze actief 
was te versterken en bovendien enkele nieuwe 
markt gebieden te betreden. Tegelijkertijd werden 
we geconfronteerd met stagnatie in absolute zin 
in sommige markten, in het bijzonder in onze grootste 
markt, Nederland. In 2012 investeerde Deerns 
fors in zijn internationale ontwikkeling. Via twee 
overnames konden we het aantal vestigingen 
van Deerns uitbreiden. Tegelijkertijd hebben we 
veel aandacht en tijd gestoken in de ontwikkeling 
van de vaardig heden, systemen en structuur die 
onze onderneming in staat moeten stellen de 
komende jaren verder te groeien. Hoewel de 
financiële resultaten teleurstellend waren en ver 
onder die van vorig jaar lagen, wist Deerns toch 
zijn markt positie te verbeteren. Dankzij onze 
deskundige en toegewijde mede werkers konden 
we blijven rekenen op het vertrouwen van veel 
trouwe relaties en ontwikkelden we vrucht bare 
relaties met nieuwe opdrachtgevers.

In onze grootste markt, Nederland, lieten de resultaten 
een daling zien vergeleken met 2011. Dit was het gevolg 
van een algemene economische neergang en een diepe, 
langdurige vastgoedcrisis. We konden niet anders dan 
een lichte omzetdaling accepteren en waren gedwongen 
kostbare maatregelen te nemen om de vaste kosten voor 
de nabije toekomst terug te dringen, maar we bleven wel 
winstgevend in Nederland. In Duitsland kreeg Deerns een 
derde vestiging door de overname van Ingenieurbüro 
Scheer in Stuttgart. De initiële kosten van de integratie 
van Scheer en de samenstelling van de Duitse project-
portefeuille in 2012 – een groot gedeelte van de projecten 
bevond zich in de financieel minder aantrekkelijke 
eindfase – zorgden ervoor dat het resultaat lager uitkwam 
dan vorig jaar. Desalniettemin is ons bureau in de Duitse 
markt – met momenteel 150 medewerkers in onze 
vestigingen in Berlijn, Keulen en Stuttgart – nu uitgegroeid 
tot een van de grootste gespecialiseerde ingenieurs-
bureaus. In Frankrijk had Deerns wederom een uitstekend 
jaar, hoewel het team relatief klein werd gehouden met het 
oog op de onzekere markt. De in 2011 geopende vestiging 
van Deerns in Londen daarentegen, verdrievoudigde dit 
jaar in omvang en leverde een belangrijke bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat. In het voorjaar volgde nog een overname: 
Deerns verwierf de Italiaanse afdeling van een Brits 
ingenieursbureau, en kreeg zo de beschik king over een 
team van 35 hooggekwalificeerde medewerkers. De initiële 
integratie- en reorganisatiekosten resulteerden in een klein 
verlies, maar Deerns Italia is goed op weg om zijn positie 

als gewaardeerd lid van de Deerns Groep te versterken. 
De vestiging van Deerns in de Verenigde Staten onderging 
een fundamentele kwaliteitsverbetering. Met nieuwe, 
hooggekwalificeerde medewerkers en een nieuwe 
vestiging in het centrum van Denver wist Deerns America 
zijn relatienetwerk gestaag te verbreden. Deze investeringen 
in de VS drukten echter wel zwaar op het groepsresultaat. 
Tot slot werden vanuit onze Spaanse vestiging in Barcelona 
geen activiteiten ontplooid, aan ge zien er geen actieve 
klanten waren in 2012. Deze vestiging leverde derhalve 
geen bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Enkele andere belangrijke investeringen in 2012 waren 
de aanschaf van een nieuw ERP-systeem, dat voor een 
gedeelte in 2012 werd geïntroduceerd en geïmplemen-
teerd; de juridische en structurele reorganisatie van de 
Deerns Groep, inclusief de introductie van een formele 
Raad van Commissarissen; en de lancering van een 
uitgebreid organisatieontwikkelingsprogramma waarbij 
de circa veertig senior managers van de Groep betrokken 
waren. Daarnaast investeerden we in de verdere 
ontwikkeling van BIM (Building Information Modeling)-
ontwerp software, de werving van getalenteerde 
managers voor het leiden van vestigingen, stafdiensten 
en International Practices.

Na een jaar van intensieve ontwikkeling van ons bureau 
en van geïnspireerd, toegewijd advies- en ontwerpwerk 
voor opdrachtgevers over de hele wereld, presenteren 
we u met trots dit jaarverslag over 2012. Dit is het eerste 
jaarverslag opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de Deerns Groep B.V., in plaats van zijn Nederlandse 
grondlegger Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V. (nu 
Deerns Nederland B.V.).

De gerapporteerde resultaten komen voort uit de 
inzet, toewijding en samenwerking van onze ruim 
550 medewerkers: collega’s die alle lof verdienen voor 
hun harde werk – vaak geconfronteerd met uitdagende 
economische omstandigheden of fundamentele 
veranderingen in hun werksituatie. 

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in 2013, het jaar 
waarin we onze 85ste verjaardag vieren!

Jan Karel Mak
Deerns Groep B.V.
Voorzitter Raad van Bestuur 

Inleiding
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Deel 1 Deerns in het kort

Deerns streeft naar verdere versterking van zijn 
positie als toonaangevend internationaal bureau 
gespecialiseerd in het ontwerp van gebouw
installaties en bedrijfskritische voorzieningen, 
ondersteund door uitgebreide adviesvaardig
heden op terreinen als bouwfysica en energie
systemen. Centraal in ons werk staat onze 
ambitie om de ecologische voetafdruk te 
beperken van de gebouwen die we ontwerpen. 
Als adviseur, ontwerper en projectmanager op 
het terrein van gebouwinstallaties, bouwfysica 
en energievoorziening bouwen wij aan een 
onderscheidende wereldwijde aanwezigheid in 
geselecteerde marktsegmenten en aan een 
leidende positie in Europa.

Daartoe stellen we ons de volgende drie 
strategische doelen:
1  Opbouwen van een wereldwijd consistente superieure 

kwaliteit van de diensten die we aanbieden via onze 
International Practices.

2  Ontwikkelen van een volledig dienstenaanbod in onze  
Europese vestigingen.

3  Vestigen van een solide aanwezigheid in belangrijke 
markten buiten Europa.

1  Naar een consistente superieure kwaliteit in  
onze International Practices

In 2012 stonden de volgende thema’s centraal in de 
uitvoering van onze strategie:
	 •	 	We	investeerden	in	de	verdere	ontwikkeling	van	onze	

International Practices, die hun activiteiten wisten uit 
te breiden dankzij de instroom van senior consultants 
in ons groeiende netwerk van internationale 
vestigingen.

	 •	 	Daarnaast	investeerden	we	wederom	fors	in	de	
ontwikkeling van de vaardigheden benodigd om 
effectief te kunnen werken met de nieuwe computer-
programma's en binnen samenwerkingsverbanden 
die integrale ontwerpprocessen op basis van 
bouwinformatiemanagement mogelijk maken.

	 •	 	De	investeringen	in	nieuwe	systemen	omvatten	
onder andere de voorbereiding en invoering van een 
nieuw bureaubreed ERP-softwarepakket en verdere 
investeringen in BIM-software.

	 •	 	De	juridische	en	bestuursstructuur	van	de	
onderneming werden fundamenteel gewijzigd; 
Deerns veranderde van een Nederlands bedrijf in een 
internationale onderneming. 

2  Ontwikkelen van een volledig diensten 
aanbod in onze Europese vestigingen 
Door onze historie als Nederlands bureau is onze 
dienstenportefeuille in Nederland (zes vestigingen) goed 
ontwikkeld; hier zijn wij goed bekend en hebben we 
sterke posities op terreinen als gezondheidszorg, 
luchthavens, kantoorvastgoed, culturele instellingen, 
laboratoria, industriële faciliteiten en datacentra, met 
een enorm scala aan technische competenties, 
variërend van energie-efficiënt gevelontwerp tot 
akoestisch advies, en van brandveiligheidsadvies en 
daglichtonderzoek tot het ontwerp van BSL4-
laboratoria. We hebben op veel gebieden aan verdere 
competentieontwikkeling gewerkt: LEED/BREEAM/
HQE/DGNB-ontwerp en -certificering, de functionele 
transformatie van bestaande kantoorgebouwen  
en renovatie van historische monumenten. 
 
Traditioneel is Deerns zijn klanten in Nederland van 
dienst over de volle breedte van zijn dienstenaanbod, 
en ondanks een noodzakelijke capaciteitsvermindering 
hebben we deze reikwijdte weten te behouden op het 
vereiste kwaliteitsniveau. Ons dienstenaanbod in 
Duitsland is verbreed, niet het minst door de 
toevoeging van Scheer in Stuttgart. Onze overname 
van een bureau in Italië bracht ons daar niet alleen een 
solide positie in het ontwerp van commercieel en 
kantoorvastgoed en hoogbouw; er zijn ook al initiatieven 
gestart om het dienstenaanbod in Italië te verbreden 
met ondersteuning van andere landen vestigingen. 
Onze Franse vestiging, hoewel nog steeds beperkt in 
omvang, heeft zijn dienstverlening op succesvolle en 
winstgevende wijze uitgebreid door waar nodig de 
competenties van collega’s binnen de onderneming in 
te zetten.

Andere vermeldenswaardige initiatieven gericht op 
het versterken van ons Europese netwerk en onze 
marktpositie zijn de volgende:
	 •	 	Samen	met	onze	partner	Marecon	werd	in	de	

Russische Federatie een rechtspersoon opgericht ter 
ondersteuning van lokale opdrachtverwerving.

	 •	 	Er	werd	fors	geïnvesteerd	in	het	onderzoeken	van	
onze kansen op de Turkse markt.

	 •	 	Tegen	het	einde	van	het	jaar	vond	een	strategische	
heroriëntatie van onze Spaanse vestiging plaats; 
deze vestiging was voor het tweede opeenvolgende 
jaar slapend.

Strategie



9

Ondernemend verbonden

3  Vestigen van een solide aanwezigheid in 
belangrijke markten buiten Europa  
In de Verenigde Staten hebben veel nieuwe initiatieven 
geleid tot een grondige verversing en kwaliteits verbe-
tering van het Amerikaanse team. Inspanningen om 
de markt te ontwikkelen in bepaalde marktsegmenten 
(bijv. de federale overheid) werden stopgezet om ons te 
kunnen concentreren op een beperkt aantal prioriteiten. 
Net als in 2011 leden we een aanzienlijk verlies, nu 
wegens de herstructurering en investeringen in nieuw 
personeel en een nieuwe vestigingslocatie in het 
centrum van Denver. De resultaten lieten tegen het 
einde van het jaar echter een stijgende lijn zien; het 
accent ligt op luchthavens, datacentra en duurzame 
gebouwen. Een uitgebreide eerste marktverkenning 
vond plaats in Brazilië, waarbij contact werd gelegd 
met een mogelijke partner in São Paulo voor 
samenwerking in de markt voor datacentra. Aan China 
en andere mogelijk belang rijke markten in Zuidoost-Azië 
schonken we in 2012 slechts zeer beperkt aandacht.

‘Centraal in ons werk 
staat onze ambitie 
om de ecologische 
voetafdruk te 
beperken van  
de gebouwen 
die we ontwerpen’
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De belangrijkste marktsegmenten waarin 
Deerns actief is:
•	 	Publieke	en	private	gebouwontwikkeling	voor	kantoor-,	

multifunctioneel en commercieel gebruik, hotels, 
recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld zwembaden, 
stadions), culturele voorzieningen (musea, theaters) en 
onderwijsgebouwen (universiteiten, hogescholen en 
voortgezet onderwijs).

•	 	Huisvesting:	wooncomplexen,	hoogbouwapparte-
menten en stedelijke woongebieden.

•	 	Luchthavens:	zowel	algemene	gebouwinstallaties	als	
gespecialiseerde voorzieningen zoals landingsbaan-
verlichting, navigatiehulpmiddelen, vliegtuigbrandstof- 
en ontijzingssystemen, 400-Hz-stroomvoorziening 
(voor toestellen aan de pier), verkeerstorens, bagage-
afhandeling, douanefaciliteiten, passagiers-
informatiesystemen en veiligheidsvoorzieningen.

•	 	Gezondheidszorg	(academische	en	algemene	
ziekenhuizen, klinieken en poliklinische voorzieningen, 
revalidatiecentra): ook hier combineren we algemeen 
technisch advies en ontwerp met sterk gespecialiseerd 
werk op terreinen als de klimaatbeheersing van 
operatiekamers, verlichting, hygiëne, röntgenkamers, 
apotheken en een reeks andere specifieke 
technologieën voor ziekenhuizen.

•	 	Bedrijfskritische	voorzieningen	zoals	datacentra,	
cleanrooms, onderzoekslaboratoria en streng 
beveiligde faciliteiten.

•	 	Advies	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	concept-
ontwik keling en ontwerp van duurzame gebouwen 
en certificering voor gemeenten, gebouweigenaren 
en vastgoed ontwikkelaars.

•	 	Stedelijke	en	regionale	industriële	infrastructuren	
waarbij in het advies, het ontwerp en de uitvoering het 
accent ligt op energie-efficiëntie en duurzaamheid.

•	 	Advies	en	toezicht	met	betrekking	tot	bouwplaats-
veiligheid.

We ontwerpen niet alleen nieuwe gebouwen maar 
houden ons ook bezig met herontwikkeling, renovatie 
en functionele transformatie of opwaardering van de 
bestaande gebouwde omgeving. Veel van onze projecten 
worden gekenmerkt door een sterk accent op het 
beperken van de ecologische voetafdruk en daardoor het 
bereiken van de hoogste bouwstandaarden (tot en met 
‘LEED Platinum’, ‘BREEAM Outstanding’, en vergelijkbare 
nationale normen in verschillende landen).

In Nederland, Duitsland en Italië hebben de Deerns-
vestigingen een relatief lange geschiedenis – de 
Nederlandse vestiging werd in 1928 opgericht – en 
het bureau heeft hier dan ook een lange traditie van 
dienstverlening aan vooraanstaande publieke en private 
opdrachtgevers, in sommige gevallen decennia 
achtereen. In onze nieuwere vestigingen, bijvoorbeeld in 
de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 
ontwikkelt Deerns geleidelijk zijn reputatie en aan-
wezigheid. In al onze vestigingen verbreedt Deerns zijn 
dienstenaanbod, met gebruikmaking van de vaardig-
heden en ervaringen die elders eerder werden opgedaan 
in combinatie met een grondig begrip van de lokale 
regels, bouwpraktijk en prijscondities. 

Markten en 
opdrachtgevers

‘Veel van onze 
projecten
worden gekenmerkt 
door een sterk 
accent op 
het beperken van 
de ecologische 
voetafdruk’



11

Ondernemend verbonden

Kerncijfers 
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Deel 2 Ondernemingsbestuur

Verslag van de 
Raad van Bestuur

Markten en landenvestigingen

Crisis in grootste markt van Deerns
De Nederlandse vastgoedmarkt laat al sinds 2008/2009 
een neergang zien. De commerciële vastgoed-zeepbel 
spatte uiteen in de nasleep van de banken crisis, wat leidde 
tot een enorm overschot aan kantoorruimte en daarmee het 
wegvallen van de vraag naar nieuwbouw en renovatie in dit 
segment. Anderzijds is de bouw van woningen gestagneerd 
door de aanhoudende onzekerheid over de hypotheek-
renteaftrek en scheefgroei in de huurprijzen in de sociale 
sector – dit alles in combinatie met de algemene economi-
sche neergang. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een 
sterk gedaalde vraag naar vastgoedontwerp. Dankzij een 
sterke en groeiende marktpositie in het ontwerp van 
duurzaam vastgoed en in de herontwikkeling/renovatie van 
bestaande gebouwen is Deerns NL erin geslaagd zijn 
orderportefeuille tot 2012 goed gevuld te houden, toen 
ook wij uiteindelijk de druk van de snel krimpende markt 
begonnen te voelen. Aangezien de orderportefeuille op 
andere terreinen – gezondheidszorg, internationale 
luchthavens, bedrijfskritische voorzieningen – relatief 
stabiel bleef, was de totale omzetdaling zeer beperkt. De 
hevige concurrentie en veelvuldige onderbrekingen van 
projecten, vaak om financiële redenen, hebben echter 
geresulteerd in een sterke daling van de resultaten. Als 
gevolg hiervan moesten we vrijwel alle medewerkers met 
een tijdelijk contract laten gaan. Zelfs enkele gedwongen 
ontslagen waren in de laatste maanden van het jaar 
onvermijdelijk. Het betrof een groep van 15 medewerkers 
met een vast contract – een pijnlijk en frustrerend proces 
dat we met de grootst mogelijke zorg hebben begeleid en 
afgerond. Enkele van deze medewerkers konden we een 
plek bieden in een van de vestigingen buiten Nederland. 
We namen ook andere kostenbesparende maatregelen, 
waaronder een herstructurering van de bestaande twaalf 
bedrijfsonderdelen naar tien onderdelen. We ontplooiden 
verschillende initiatieven om de omzet te vergroten; we 
probeerden projecten in het buitenland te verwerven, in 
landen waar Deerns geen vestigingen heeft, zoals Turkije 
en de Russische Federatie. Afgezien hiervan konden we 
gelukkig blijven rekenen op het vertrouwen van vele 
jaren lange trouwe Nederlandse klanten en nieuwe 
opdracht gevers werven, bijvoorbeeld in de gezondheids-
zorg.

Duitsland op dreef
De orderportefeuille van onze Duitse vestigingen in Keulen 
(Schmidt Reuter) en Berlijn (P2B) is goed gevuld. Een 
groot deel van de orderportefeuille bestond uit grote, 
langlopende projecten die in 2012 in de laatste uitvoe-

ringsfase kwamen. Deze latere fases zijn doorgaans het 
minst winstgevend, waardoor dit deel van de portefeuille 
een aanzienlijk lager bedrijfsresultaat genereerde dan 
vorig jaar. De R&D-groep in Keulen werd gereorganiseerd 
om de resultaten te verbeteren en tegelijkertijd betraden 
we vanuit deze vestiging een nieuw marktsegment in 
Duitsland: de ontwikkeling van laboratorium- en clean-
roomtechnologie. Een geschil over een groot vastgoed-
project in Berlijn dwong ons tegen het einde van het jaar 
om een grote voorziening (€ 700.000) te treffen voor 
openstaande debiteuren. Deze omstandigheden, in 
combinatie met de hoge kosten voor het aanpassen van 
de nieuwe ERP-software voor gebruik in Duitsland, 
drukten zwaar op de resultaten van deze verder uitste-
kend presterende vestigingen. Zowel in Berlijn als in 
Keulen werden veel projecten binnengehaald zonder 
deelname aan aanbestedingen in concurrentie. We 
hebben wederom de nodige voorzichtigheid betracht bij 
het inschrijven op projecten en zo de wurgcontracten 
vermeden waardoor ook in 2012 weer enkele van onze 
lokale concurrenten failliet zijn gegaan.

In maart werd contact gelegd met ingenieursbureau 
Scheer, een familiebedrijf in Stuttgart dat net failliet was 
verklaard. Na een snel maar grondig onderzoek en 
bijeenkomsten met medewerkers en belangrijke klanten, 
gevolgd door vruchtbare onderhandelingen met de 
curator, hebben we de onderneming eind april overgeno-
men, met inbegrip van alle medewerkers en projecten. De 
financiële problemen van Scheer werden hoofdzakelijk 
veroorzaakt door ondeugdelijk project- en financieel 
beheer, tekortkomingen die konden worden verholpen 
door Deerns. Na een doorstart waarbij bijna alle klanten 
de onderneming trouw bleven, volgde een periode van 
snelle integratie en modernisering. In de zomer werden 
de eerste gezamenlijke projecten met P2B in Berlijn en 
Schmidt Reuter in Keulen gestart; in november werden 
de twee bestaande vestigingen in Stuttgart samen-
gevoegd. Het goede professionele team, de uitstekende 
reputatie met indrukwekkende referenties en de goede 
positie in de levendige markten van Baden-Württemberg 
en Beieren hebben Scheer weer op de kaart gezet. Het 
droeg bij aan een aantal prestigieuze projecten. Zo 
verhuisde het Ministerie van Cultuur in Baden-Württem-
berg naar de heringerichte kantoren in het ‘Postquartier’ 
in Stuttgart. Dit gebouw, dat is herontwikkeld aan de 
hand van ontwerpen van Scheer, is het eerste bestaande 
gebouw in de stad dat een LEED Gold-certificering 
ontvangt. En tijdens de internationale vastgoedbeurs 
Expo Real ontving het nieuwe hoofdkantoor van Blocher 
Blocher Partners in Stuttgart, eveneens een project van 
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Scheer, de hoogst haalbare certificering van de DGNB, 
de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen.
 
Een nieuwe aanwezigheid in Italië
Ondanks de macro-economische problemen in sommige 
landen heeft Deerns vastgehouden aan zijn strategische 
doel een solide marktpositie in de grootste EU-markten 
op te bouwen. Toen de gelegenheid zich voordeed 
hebben we ons dus gevestigd in Italië door de overname, 
op 30 maart, van het in Milaan gevestigde bureau Hilson 
Moran Italia SpA van Altran Technologies SA. De 
overname van deze onderneming en haar voltallige 
personeelsbestand (35 medewerkers) en projectporte-
feuille werd gefinancierd uit Deerns’ kasstroom, evenals 
de inrichting van de nieuwe vestiging waarheen Deerns 
Italia aan het eind van het jaar verhuisde. Deerns Italia, 
oorspronkelijk opgericht in 1980 onder de naam 
Milanoprogetti SpA, kan bogen op uitstekende referenties 
in het ontwerpen van grootschalig commercieel en 
kantoorvastgoed, met veel aandacht voor duurzaamheids-
certificeringen. Tot zijn klantenkring behoorden in 2012 
onder andere vastgoedontwikkelaars als Corio, Hines en 
Prelios, industriële ondernemingen als Finmeccanica en 
Reggione Val d’Aosta, en hotelontwikkelaars als NH 
Hoteles. Voor deze klanten verzorgden we ontwerp- en 
ingenieursdiensten, zoals LEED- en BREEAM-certifice-
ringen en advies over energiestrategie. Bovendien haalde 
Deerns zijn eerste opdracht voor het ontwerp van een 
datacentrum in Italië binnen. De kwaliteit en reputatie van het 
team in Milaan werden onderstreept door een aantal 
artikelen en presentaties voor symposia, hoofdzakelijk over 
duurzaam gebouwontwerp, en door LEED-trainingen, 
verzorgd voor de Italiaanse Green Building Council.
 
Successen in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk
In januari verhuisde onze Parijse vestiging van haar 
tijdelijke locatie in Neuilly-sur-Seine naar een permanent 
kantoor in het 2e arrondissement, net om de hoek van 
de effectenbeurs. Vanuit deze locatie leverde ons zeer 
effectieve en vakkundige team diensten aan particuliere 
vastgoedontwikkelaars, zowel in ontwerp opdrachten als in 
duurzaamheidsadvies en -certificering. Bovendien werden 
de eerste stappen gezet in het marktsegment luchthavens.

Halverwege het jaar, op 2 juli, verhuisde onze jonge Britse 
vestiging van haar eerste tijdelijke locatie naar een mooi 
heringericht kantoorpand in Southwark, vlakbij de London 
Bridge. Deze verhuizing kwam geen moment te vroeg; 
het aantal medewerkers van de vestiging groeide in 2012 
spectaculair van 11 tot 25. Het toegewijde team heeft 

zich het hele jaar buitengewoon ingezet voor een zeer 
grote opdrachtgever op het gebied van bedrijfskritische 
voorzieningen, waarvoor we 90 MegaWatt aan datacentra-
capaciteit hebben ontwikkeld gedurende het jaar. Deerns 
UK verleende ook diensten aan Britse telecomaanbieders 
en haalde zijn eerste cleantechproject binnen. 

Deerns elders in Europa
Buiten genoemde landen heeft Deerns ook een vestiging 
in Spanje, welke helaas het hele jaar in winterslaap bleef; 
aangezien er geen diensten aan klanten konden worden 
verleend, waren er geen medewerkers, en het kantoor-
pand werd onderverhuurd. In verschillende andere 
Europese landen werden projecten uitgevoerd in 
uiteenlopende marktsegmenten, van luchthavens tot 
datacentra en van laboratoria tot universiteitsgebouwen. 

Deerns America vindt zichzelf opnieuw uit
Deerns’ vestiging in de Verenigde Staten heeft enkele 
moeilijke jaren achter de rug. In het najaar van 2011 werd 
een nieuwe vestigingsdirecteur aangesteld en na verdere 
investeringen in de vestiging in Denver begon het tij in 
2012 langzaam te keren. De vestiging bleef in het rood, 
maar de verliezen werden kleiner tegen het einde van 
2012 en de omzet begon toe te nemen en steeg 
gedurende het jaar met 120%. Het team onderging een 
metamorfose en verdubbelde in omvang, terwijl het 
kantoor verhuisde van een enigszins alternatieve, 
creatieve buitenwijk naar een meer representatieve locatie 
in het zakelijk centrum van Denver. De relatie met onze 
belangrijke luchthaven-opdrachtgever Denver Internatio-
nal Airport werd uitgebreid en we legden veel contacten 
in de datacentramarkt. Dit leidde onder andere tot een 
opdracht voor de ontwikkeling van een 24 MegaWatt-
faciliteit in de staat New York. Met nauwe banden tussen 
Deerns America en de Europese vestigingen, goed 
geïntegreerde ondersteunende systemen en een 
getalenteerd en toegewijd professioneel team is Deerns 
America nu uitstekend gepositioneerd voor verdere 
ontwikkeling en groei. We willen kansen in de marktseg-
menten luchthavens en in bedrijfskritische voorzieningen, 
en op het gebied van innovatieve en duurzame ontwerpen 
benutten.
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Activiteiten elders in de wereld
Onze kleine vestiging in Dubai fungeerde als een efficiënt 
lokaal projectkantoor ter ondersteuning van een aantal 
luchthavenprojecten die Deerns uitvoerde in het Midden-
Oosten (bijv. Abu Dhabi). We voerden ook projecten uit 
(datacentra, cleanroom-technologie, kantoorgebouwen) in 
China, het Caribisch gebied en – voor het eerst – Turkije.

Drie klantsegmenten zijn ondergebracht in International 
Practices om een efficiënte uitwisseling van kennis en 
ontwerpcapaciteit mogelijk te maken en optimale 
kwaliteitsbewaking te waarborgen: Airports, Data Centres 
en Clean Technology. Wereldwijd hebben deze drie 
Practices zich goed ontwikkeld. De International Airports 
Practice was succesvol in het verwerven en uitbreiden 
van grote projecten op drie van de vier grootste Europese 
luchthavens en vele andere luchthavens, groot en klein. 
Onze International Data Centres Practice leverde vol trots 
het nieuwe mega-datacentrum voor de Sberbank in 
Moskou (eerste winnaar van de Green Enterprise IT Award 
op het Europese continent), evenals het ontwerp voor de 
nieuwe T-Systems-faciliteit in Duitsland, een van de 
grootste telecom-datacentra in Europa, met Deutsche 
Bank als één van de klanten. De International Clean 
Technology Practice werd ingezet voor verschillende 
projecten op het gebied van elektronica, biotechnologie, 
farmaceutica, zonne-energie en het “high containment” 
segment. We hebben opdrachten uitgevoerd voor grote 
klanten als ASML (’s werelds grootste producent van 
apparatuur voor de productie van halfgeleiders), IMEC 
(wereldwijd toonaangevend onderzoekscentrum op het 
gebied van nano-elektronica en nanotechnologie), Philips 
Solliance (zonne-energietechnologie), DSM (life sciences), 
Banner (farmaceutica), RIVM (Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu) en het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam. 

‘Onze ‘One Firm’-
strategie vormt 
de basis voor 
persoonlijke 
en loopbaan-
ontwikkeling. We 
beschouwen al 
onze vestigingen 
als gelijkwaardige 
onderdelen van 
onze organisatie 
en al onze mede-
werkers zijn voor 
ons gelijkwaardig, 
ze maken een 
wezenlijk deel 
uit van Deerns.’
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Personeelsbeleid 

Groepsbeleid
Ons bureau streeft ernaar getalenteerde, gemotiveerde 
mensen aan te trekken, te inspireren en vast te houden, 
en ze te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling  
in lijn met de doelstellingen van onze organisatie. Onze 
‘One Firm’-strategie vormt de basis voor persoonlijke 
en loopbaanontwikkeling. We beschouwen al onze 
vestigingen als gelijkwaardige onderdelen van onze 
organisatie en al onze medewerkers zijn voor ons 
gelijkwaardig, ze maken een wezenlijk deel uit van 
Deerns. Samenwerking en het delen van kennis zijn van 
belang om onze opdrachtgevers optimaal van dienst 
te kunnen zijn. Dit wordt weerspiegeld in een open en 
niet-hiërarchische werksfeer, met samenwerking door 
teamwerk.

Om de beste mensen aan te trekken en te inspireren 
hanteren we een meritocratie. We investeren in de 
ontwikkeling en groei van mensen uitsluitend op basis 
van hun capaciteiten, ongeacht hun persoonlijke, 
professionele of geografische achtergrond. We inspireren 
onze medewerkers om te werken in overeenstemming 
met onze kernwaarden: DORIS – Deskundigheid, 
Ondernemerschap, Reputatiegerichtheid, Integriteit en 
Samenwerking.

Ontwikkeling management
We hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
leiderschapsvaardigheden met een organisatie-
ontwikkelingsprogramma waaraan zo’n veertig leden van 
ons management deelnamen in 2012. Het doel van dit 
programma is drieledig: bouwen van ‘One Firm’; 
ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden (waaronder 
communiceren in een internationale omgeving en 
omgaan met culturele verschillen); en verbeteren van het 
bedrijfsresultaat. De groei van het bureau heeft geleid tot 
de toetreding van een aantal nieuwe managers. Binnen 
de ondernemingen die onderdeel zijn geworden van 
Deerns (in 2012 onze vestigingen in Milaan en Stuttgart) 
is het management aangebleven. Op Groepsniveau 
werden managementposities voor stafafdelingen en 
managers en andere functies binnen International 
Practices vervuld door talenten die we buiten de 
onderneming hebben geworven. In onze bestaande 
landenvestigingen zijn enkele managementfuncties om 
verschillende redenen overgedragen. In Duitsland trad 
Dieter Jakobi, directievoorzitter van Schmidt Reuter in 
Keulen, terug aan het eind van het jaar en droeg het 
voorzitterschap over aan Lars Mostert, die al lid van de 
raad van bestuur was. We zijn Dieter veel dank 
verschuldigd voor de vele jaren waarin hij de onderneming 

met succes heeft geleid en voor de begeleiding van 
Schmidt Reuter in de Deerns Groep. Lars Schumacher 
werd benoemd als nieuw lid van de directie van Schmidt 
Reuter.

Ontwikkeling medewerkers
In 2012 werd het beleid voor de ontwikkeling van 
mede werkers nog grotendeels bepaald door de afzon-
derlijke landenvestigingen. In de tweede helft van het jaar 
is een groepsbreed HR-team opgezet en werden 
voorbereidingen getroffen voor een ondernemingsbreed 
HR-beoordelingsproces om getalenteerde medewerkers 
te traceren, opvolging te plannen en een goede kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikkeling van professionele 
stafmedewerkers binnen alle landenvestigingen te 
waar borgen. Opleidingsprogramma’s van de landen-
vestigingen richten zich op de ontwikkeling van technische 
vaardigheden (bijv. het gebruik van BIM hulpmiddelen) en 
vaardigheden in presentatie, rapportage en project-
management. We verwachten van al onze medewerkers 
dat ze hun collega’s coachen en zelf ook openstaan voor 
coaching door collega’s. Tegen het einde van het jaar 
werd een Mobiliteitsteam opgericht om de internationale 
uitwisseling van medewerkers te ondersteunen, op basis 
van openstaande vacatures, projectvereisten of persoon-
lijke ontwikkelingsbehoeften. De eerste drie uitwisselingen 
hebben inmiddels plaatsgevonden tussen de Britse, 
Nederlandse en Italiaanse vestigingen.

Gezondheid en veiligheid
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de Deerns Groep 
over het jaar 2012 was 2,2%, uiteenlopend van 0% tot 
2,6% per landenvestiging. In Nederland, veruit de 
grootste vestiging, werkte Deerns nauw samen met 
Rienks Arbodienst om de effectiviteit van HR-
ondersteuning en lijnmanagement bij het voorkomen van 
verzuim te verbeteren. Het verzuimpercentage was hier in 
2012 aanzienlijk lager dan het gemiddelde over 2011 
(4,3%), namelijk 2,6%. Er zijn geen bedrijfsongevallen 
gemeld in 2012.
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Deerns Groep B.V.
Vestigingen 15
Medewerkers (fte) 543

Nederland
Vestigingen: 6
Medewerkers: 327

Italië
Vestigingen: 1
Medewerkers: 32

Duitsland
Vestigingen: 3
Medewerkers: 140

Dubai
Vestigingen: 1
Medewerkers: 1

Spanje
Vestigingen: 1
Medewerkers: 1

VS
Vestigingen: 1
Medewerkers: 10

Verenigd 
Koninkrijk
Vestigingen: 1
Medewerkers: 24

Frankrijk
Vestigingen: 1
Medewerkers: 8
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Sabrina Marina
In april 2012 nam de Deerns Groep de internationale 
onderneming waar ik voor werkte in Italië over. De term 
‘overname’ wordt vaak geassocieerd met ‘faillissement’ 
en deze twee woorden samen betekenen vaak ‘ontslag’, 
gedwongen verhuizing en algemene ontevredenheid 
onder personeel. Maar omdat ik een nieuwsgierig en 
positief ingesteld persoon ben, zag ik dit overnameproces 
als een kans voor de onderneming om er sterker uit te 
komen en financieel en professioneel te groeien.

Sinds de eerste kennismaking met de Deerns Groep via 
een presentatie die voor de overname werd gegeven,
had ik een heel positief gevoel, en al een paar weken later 
kwam ik erachter wat werken voor een internationaal 
bureau betekent.

Ondanks de goede relatie met mijn oude collega’s
vroeg ik snel na de overname overplaatsing naar Londen 
aan. Dat leek me een uitgelezen kans om meer te leren 
over industrieel ontwerpen en om mijn carrière
een impuls te geven.

Ik werk pas sinds afgelopen augustus in Londen,
maar ik realiseerde me al snel dat ik een geweldige kans
heb gekregen om te leren mezelf te ontwikkelen en mijn 
kennis met mijn nieuwe collega’s te delen zonder het 
contact met de Italiaanse vestiging te verliezen, aangezien 
we voortdurend ervaringen uitwisselen.

In Londen heb ik veel geleerd over industrieel ontwerp 
(al weet ik dat er nog veel meer te leren is, en dat wil ik 
graag). Ik ben betrokken geweest bij drie grote, uitdagende 
projecten met verschillende soorten ontwerpen en met 
elk project heb ik mijn professionele kennis vergroot, mijn 
grenzen verlegd en ontdekt dat ze steeds ruimer worden: 
ik groei!

Wat ik prettig vind aan werken voor de Deerns Groep, en
in het bijzonder aan werken voor Deerns UK, is dat ik me 
echt onderdeel voel van een professioneel en hecht team 
en vooral dat ik het gevoel heb dat ik word omringd door 
mensen op wie ik kan rekenen.
Dus … bedankt.

‘Ik heb een geweldige 
kans gekregen om te 
leren mezelf te 
ontwikkelen en 
mijn kennis met mijn 
nieuwe collega’s 
te delen’
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Michiel van Wijk
Terwijl ik hier zit te schrijven, denk ik onwillekeurig terug 
aan de afgelopen weken. Nadat ik met veel plezier voor 
de adviesgroep Gezondheidszorg in Rijswijk had gewerkt, 
gaf Deerns me de kans om mijn carrière voort te zetten in 
onze Italiaanse vestiging. Ik heb mijn halve leven in het 
buitenland gewoond en was klaar voor een nieuw avontuur. 
Ik vind werken in een andere cultuur spannend, alles is 
nieuw. Het stimuleert je om overal voor open te staan, te 
communiceren en dingen te waarderen. Het vergroot je 
vermogen om verder te kijken dan het bekende, iets waar 
je zowel in persoonlijke als professionele situaties veel 
aan hebt.

Dus met veel enthousiasme, en ook een beetje zenuw
achtig, vertrok ik begin maart naar Milaan. Daar werd ik 
ontvangen door een dynamische groep collega’s. Het is
geweldig om het enthousiasme en de toewijding hier te 
zien. Meteen vanaf het begin werd ik gevraagd mee te 
werken aan een project, waarbij we elkaar aanvulden en 
van elkaar leerden bij de inschrijving op een aanbesteding
en bij het opzetten van Building Information Modeling 
voor de nabije toekomst in Italië. De collega’s hebben me 
geholpen om al mijn papierwerk te regelen en ik voelde 
me direct thuis. Het is echt een inspirerende vestiging om 
te werken, met geweldige collega’s.

Op dit moment ben ik voor tien dagen op werkbezoek bij 
onze Franse vestiging. Daar werk ik samen met een 
andere groep toegewijde ingenieurs. Ik leer elke dag bij en
dat heeft Deerns mogelijk gemaakt.

Ik wil iedereen bedanken die deze overplaatsing mogelijk 
heeft gemaakt. Het is een heel intensieve tijd geweest en 
ik heb van elke minuut genoten. En trouwens, die 
lunchpauzes van twee uur in Italië en Frankrijk waar 
iedereen het over had, daar blijkt niets van te kloppen. 
Maar ik denk dat iedereen daar zelf achter moet komen.

‘Werken in een 
andere cultuur 
vergroot je vermogen 
om verder te kijken 
dan het bekende’
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Innovatie

Innovatie en R&D
Zoals altijd is het moeilijk om precies vast te stellen 
hoeveel Deerns het afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling, aangezien veel innovatiewerk 
niet afzonderlijk wordt geregistreerd maar verweven is 
met normale opdrachten voor klanten – en het zijn deze 
klanten die daar direct van profiteren. Afgezien daarvan 
bedroegen de kosten die direct kunnen worden 
toegeschreven aan R&D-werk, inclusief patenterings-
kosten in Nederland, circa € 200.000.

Enkele voorbeelden van innovaties ontwikkeld in 2012 
– hoofdzakelijk voor opdrachten – zijn:
•	 	Een	snel	reagerend	klimaatsysteem	voor	nieuwe	

passagierspieren op de luchthaven Schiphol die niet 
regelmatig worden gebruikt (alleen bij aankomst van 
niet-Schengenvluchten), dat het energieverbruik tijdens 
de stille uren tot een minimum beperkt en het klimaat 
snel volgens de gewenste parameters reguleert vlak 
voor een vliegtuig binnenkomt.

•	 	De	ontwikkeling	van	‘smart	thermal	grid’-strategieën	en	
-methoden op de campus van de TU Delft (het 
IPIN-project).

•	 	Verschillende	innovaties	in	lichtontwerp,	in	nauwe	
samenwerking tussen architecten en lichtontwerpers 
van Deerns.

•	 	De	winning	van	energie	uit	drinkwaterreserves	voor	
gebruik in een datacentrum.

•	 	Operationele	duurzaamheidscertificering	voor	
datacentra (gericht op betrouwbaarheid).

•	 	Infrastructuurbeheer	datacentrum:	een	nieuwe	
managementlaag boven de infrastructuur-
automatisering, die een naadloze integratie mogelijk 
maakt van belangrijke prestatieparameters in de 
organisatie- en rapportagestructuur van de exploitant 
van het datacentrum.

•	 	Een	volledig	geprefabriceerde	datacentrum-infrastruc-
tuur die zeer snel en hoogwaardig bouwen mogelijk 
maakt, zonder afhankelijkheid van een leverancier.

•	 	Het	ontwerp	van	een	“energieplusgebouw”	(het	
LVM5-kantoorpand in Münster, Duitsland): een gebouw 
waarvan de energieopbrengst groter is dan het 
energieverbruik, dankzij een geïntegreerd ontwerp met 
systemen zoals een gedecentraliseerd, in de vloer 
gebouwd HVAC-systeem, betonkernactivering, 
toepassing van faseovergangsmaterialen, een 
WKK-eenheid op biogas, 100 kW-PV-cellen en 
reversibele warmtepompen met energiecollectoren. 

•	 	Verdere	ontwikkeling	van	een	hybride	operatiekamer	
voor de gezondheidszorg.

Risicobeheersing

Onze grootste ondernemingsrisico’s zijn gelegen in:
•	 	Gedwongen	langdurige	werkonderbreking	in	één	of	

meer vestigingen ten gevolge van brand, ernstige 
ICT-storingen, uitval van elektriciteit, internet of 
telefonie. 

•	 	Kasstroomproblemen	als	gevolg	van	ernstige	
administratieve problemen die facturering of financiële 
transacties belemmeren.

•	 	Aanzienlijke	reputatieschade	in	een	belangrijk	
marktsegment veroorzaakt door ernstige 
projectincidenten.

De verhuizing van vier van onze vestigingen (Denver, 
Londen, Parijs en Milaan) en de herinrichting van een 
vijfde vestiging (Stuttgart) in 2012 heeft bijgedragen aan 
het terugdringen van het eerste soort risico’s. De 
bureaubrede introductie van nieuwe ERP-software, 
inmiddels ingevoerd in de helft van onze vestigingen, 
helpt om op de middellange termijn het tweede soort 
risico's terug te dringen. In 2013 zal de software in de 
overige vestigingen worden ingevoerd. Dit nieuwe 
ERP-pakket vereenvoudigt het financieel beheer op zowel 
groeps- als vestigingsniveau, en biedt een krachtig 
instrument voor projectmanagement en mogelijkheden 
voor bureaubreed klantenbeheer.

We beperken de reputatierisico's zoveel mogelijk door 
ons te richten op de kwaliteit van ons project management 
en op kennisuitwisseling. Dit wordt mogelijk gemaakt via 
onze International Practices en door onze medewerkers 
voor ogen te houden dat we één bureau zijn, en ze in 
staat te stellen en aan te moedigen hulp en advies te 
vragen van collega's. Onze investeringen in systemen 
voor kennisopslag en -uitwisseling hebben nog niet geleid 
tot een echt bruikbaar, internationaal toepasbaar 
hulpmiddel.

‘Ons nieuwe 
ERP-pakket 
vereenvoudigt 
het financieel
beheer op zowel 
groeps- als 
vestigingsniveau’
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Aanpassingen ondernemingsstructuur
Sinds 1928 was de voormalige Nederlandse 
onderneming Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V. de 
sturende entiteit binnen de Groep. In oktober 2012 nam 
de houdstermaatschappij Deerns Groep B.V. deze rol 
over om de structuur aan te passen aan de groei en het 
meer internationale karakter van het bureau. De 
Nederlandse onderneming is een landenvestiging 
geworden, net als de andere landenvestigingen in 
Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Italië, en heeft daarom de naam Deerns 
Nederland B.V. gekregen. Een internationaal 
samengestelde Raad van Bestuur is officieel ingesteld, 
evenals een externe Raad van Commissarissen, die als 
tweede bestuurslaag de voormalige Stichting 
Administratiekantoor Deerns Groep BV vervangt. Door 
deze juridische transformatie is de traditionele vaste 
verbinding tussen aandeelhouderschap en leiderschap 
verbroken, hoewel net als in het verleden geen aandelen 
mogen worden gehouden door niet-medewerkers.
Los daarvan werd de juridische structuur van onze Duitse 
ondernemingen aan het einde van het jaar aangepast ter 
voorbereiding op de samenvoeging van de drie 
bestaande ondernemingen in één landenvestiging. 
Deerns Holding GmbH werd in Berlijn opgericht als 100% 
dochteronderneming van Deerns Nederland B.V. 
Vervolgens nam Deerns Holding GmbH 100% van de 
aandelen van zowel Schmidt Reuter Integrale Planung 
und Beratung GmbH in Keulen als Scheer Beratende 
Ingenieure GmbH in Stuttgart over van de Deerns Groep 
B.V., en 100% van de aandelen van Planungsgruppe 
Berlin-Brandenburg GmbH in Berlijn van Deerns 
Nederland B.V.

‘We beperken de  
reputatierisico’s 
zo veel mogelijk 
door ons te richten 
op professioneel  
projectmanagement 
en op kennis-
uitwisseling’
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In 2012 zijn we er weer in geslaagd onze CO2-voetafdruk 
aanzienlijk te verkleinen. Verder verbeterden we onze 
duurzaamheid door onze kantoren efficiënter te maken, 
bewuster te reizen en minder grondstoffen te gebruiken. 
In 2012 resulteerde dit in een CO2-reductie van bijna 8% 
vergeleken met 2011. Als we ook onze CO2-compensatie 
voor gevlogen kilometers meetellen, kwam de reductie 
zelfs uit op 16%.
Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar in onze rol als 
adviseur is wat we bereiken voor onze opdrachtgevers 
belangrijker. Deerns gebruikt al enkele jaren de ‘Deerns 
Multiplier’ om dat te meten. Deze geeft aan hoeveel CO2 
we besparen met onze energie-efficiënte ontwerpen bij 
opdrachtgevers, gedeeld door onze eigen CO2-uitstoot. 
Tot voor kort werd een dergelijke maatstaf voor CO2-
resultaten niet erkend door bestaande duurzaamheids-
certificeringsmethoden. Maar in de nieuwe versie van de 
CO2-prestatieladder (gebruikt door verschillende 
Nederlandse overheidsinstanties)1 tellen onze resultaten 
wat betreft energie-efficiëntie van onze gebouwontwerpen 
voor opdrachtgevers als onderdeel van onze 
duurzaamheidsscore via een sectorgerichte score 
specifiek voor ingenieursadviesdiensten. Dit leidt tot een 
zinvollere beoordeling van onze resultaten; het zijn 
tenslotte de energieconcepten die we ontwikkelen voor 
onze opdrachtgevers die het grote verschil maken, niet 
de invloed die we kunnen uitoefenen op het 
duurzaamheidsbeleid van onze eigen leveranciers.
Desalniettemin blijven we kritisch bezien in hoeverre onze
leveranciers, zowel bestaande als nieuwe, maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.
We zijn ons ervan bewust dat ingenieurs een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan duurzaam bouwen, daarom 
communiceren we regelmatig over onze inspanningen op 
het gebied van duurzaamheid om ook alle belang-
hebbenden daarvan bewust te maken en te betrekken 
bij de discussie.

Reikwijdte van ons duurzaamheidsbeleid
Tot dit jaar hebben we onze inspanningen hoofdzakelijk 
gericht op de Nederlandse vestigingen – tot voor kort het 
enige onderdeel dat volledig eigendom van de Deerns 
Groep was. Vanaf 2013 zullen we onze duurzaamheids-
richtlijnen geleidelijk bureaubreed invoeren. De 
onderstaande gegevens hebben nog uitsluitend 
betrekking op Deerns Nederland.
 
Onze kantoren
We nemen energiebesparende maatregelen in de 
gebouwen die we zelf in gebruik hebben en gebruiken zo 
veel mogelijk duurzame energie.
Bovendien beperken we waar mogelijk het gebruik van 
grondstoffen, in ons geval vooral papier. Het papier dat 
we gebruiken is duurzaam geproduceerd.
•			Waar	mogelijk	gebruiken	we	gecertificeerde	groene	

energie in onze kantoren.
•				We	passen	een	BREEAM-beoordeling	voor	bestaande	

gebouwen toe (Dutch Green Building Council) voor 
onze eigen kantoren om te zien hoe deze zich 
verhouden tot vergelijkbare kantoren en om verdere 
verbeter mogelijkheden in kaart te brengen (Deerns is 
huurder en geen eigenaar van zijn kantoorpanden).

Zakenreizen
Het grootste deel van onze CO2-voetafdruk wordt 
bepaald door onze reiskilometers. De maatregelen die we 
op dit vlak hebben genomen, zijn vooral gericht op de 
beperking van het aantal gereisde kilometers en op de 
CO2-reductie per kilometer.
•		We	beperken	vliegen	tot	een	minimum.	Alle	CO2-

uitstoot als gevolg van noodzakelijke vliegreizen wordt 
gecompenseerd via de Klimaat Neutraal Groep (Gold 
Standard Credits).

•			We	houden	voortdurend	toezicht	op	het	
brandstofverbruik van bedrijfsvoertuigen en geven 
medewerkers regelmatig feedback en coaching over 
zuinig rijden.

•			We	doen,	voor	de	derde	achtereenvolgende	keer,	mee	
aan de rijstijlcompetitie “Greendriver Challenge”.

Onze ontwerpprojecten
Sinds 1928 hebben we voor veel opdrachtgevers 
duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze energie-
concepten zijn veruit de belangrijkste bepalende factor 
voor onze CO2-voetafdruk. Daarom hebben we onszelf 
tot doel gesteld dat minstens 20% van de relevante 
ontwerpprojecten die we per jaar uitvoeren zodanig 
duurzaam moet zijn dat ze in aanmerking komen voor 
een erkende certificering.

1  De CO2prestatieladder
  is een middel om 

ondernemingen 
bewust te maken van 
hun eigen CO2uitstoot 
en die van hun 
leveranciers. 
De CO2prestatieladder 
is oorspronkelijk 
ontwikkeld door 
ProRail.
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Externe certificering
De CO2-voetafdruk van Deerns houdt rekening met alle 
directe uitstoot van broeikasgassen (categorie 1); alle 
indirecte uitstoot door verbruik van ingekochte energie 
(categorie 2); en de indirecte uitstoot veroorzaakt door 
de winning en productie van ingekochte materialen, als
gevolg van vervoersprestaties voor Deerns door voertuigen 
niet in ons eigendom of beheer, enz. (categorie 3). Deze 
voetafdruk wordt nu bepaald conform de richtlijn van de 
CO2-prestatieladder (zie hieronder), en kwam in 2012 uit 
op circa 4.000 kg per fte, wat 16% lager is dan in het 
voorgaande jaar. Net als vorig jaar (na compensatie van 
zakelijk gevlogen kilometers) is deze reductie vooral te 
danken aan een afname van het aantal zakelijke 
kilometers.

Interne toetsing: de ‘Deerns Multiplier’
We bereiken het grootste effect in de reductie van 
CO2-uitstoot door verwerking van duurzame 
energieconcepten in onze ontwerpprojecten. Onze 
inspanningen op dit gebied komen tot uitdrukking in de 
Deerns Multiplier. Deze factor geeft aan in hoeverre wij 
met onze projecten CO2 weten te besparen voor onze 
opdrachtgevers over de gemiddelde levensduur van hun 
installaties (25 jaar), afgezet tegen de wettelijke prestatie-
eisen, ten opzichte van onze eigen voetafdruk. De 
duurzame oplossingen die we in 2012 ontwierpen, 
hebben geresulteerd in een CO2-reductie van ruim 
982.000 ton, meer dan 726 keer zoveel als de jaarlijkse 
uitstoot van Deerns.

CO2uitstoot (ton) 2009 2010 2011 2012

categorie 1

Auto zakelijk 723,10 626,70 599,20 554,60

Gasverbruik (kantoren) 62,10 65,20 57,70 72,60

Airconditioning (kantoren) 10,20 10,30 10,00 10,00

categorie 2

Elektriciteit 190,80 175,40 155,60 105,00

Vliegtuig 141,40 113,80 159,30 126,60

Zakelijke km privé-auto 162,90 137,70 108,80 122,60

categorie 3

Openbaar vervoer  5,10 13,30 9,80 15,50

Papier 12,40 11,10 9,90  7,60

Waterverbruik 0,55 0,54 0,580 0,56

Auto woon-werkverkeer 346,40 330,80 351,70 337,40

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

Totale CO2 per fte 4,65 4,57 4,35 4,02

Totale CO2-uitstoot na compensatie van zakelijk gevlogen kilometers 1.226 
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Ondersteuning van andere maatschappelijke 
doelen
CO2-reductie is één van de belangrijkste MVO-doelen
van Deerns en is een belangrijk onderdeel van onze 
ambitie om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te nemen. Deerns ondersteunt daarnaast ook andere 
initiatieven ter verwezenlijking van maatschappelijk 
relevante doelstellingen. Hieronder een greep uit de meer 
dan twintig doelen die jaarlijks alleen al in Nederland 
worden ondersteund.

•			Deerns	ondersteunt	de	Stichting	“Living	Daylights”,	een	
organisatie die een goede toepassing van daglicht in 
de gebouwde omgeving bevordert (belangrijkste 
donateur).

•			YES!Delft:	het	ondernemerscentrum	van	de	TU	Delft	
dat technisch ondernemerschap uitdraagt en in al zijn 
fasen ondersteunt; het inspireert studenten, profes-

sionals en wetenschappers tot ondernemerschap en 
biedt praktische ondersteuning bij het oprichten en 
ontwikkelen van nieuwe bedrijven. Deerns ondersteunde 
het centrum op verschillende manieren.

•			Deerns	ondersteunt	het	jaarlijkse	sponsorgaladiner	van	
het Rode Kruis in Den Haag.

•			Deerns	is	al	jarenlang	sponsor	van	het	Prinses	Christina	
Concours, een nationale competitie voor jong muzikaal 
talent.

•			Deerns	is	lid	van	en	levert	in	sommige	gevallen	een	
bestuurlijke bijdrage aan organisaties als NL Ingenieurs; 
werkgeversorganisatie De Groene Zaak; de Neder-
landse “Green Building Council” en vergelijkbare 
organi saties in Duitsland, Frankrijk en de VS; de 
Vereniging van Milieuprofessionals (Nederland); en het 
European Network of Environmental Professionals 
(Brussel).

CO2-besparingen

CO2besparing in 
onze projecten:  

726 x de jaarlijkse 
uitstoot van Deerns

Deerns: in 2012 hebben we ruim 1.200 
ton CO2 uitgestoten door onze bedrijfs-
activiteiten, 16% minder dan in 2011.
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Vooruitblik 2013 

Europa
Zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk voorzien 
we een voortzetting van onze succesvolle ontwikkeling. 
We zullen onze drie bestaande Duitse ondernemingen 
samenvoegen tot één onderneming, Deerns Deutschland 
GmbH, en we verwachten enkele relatief nieuwe markt-
segmenten te kunnen ontwikkelen, zoals cleanroom-
technologie. In het Verenigd Koninkrijk is al duidelijk dat 
we sterke groei zullen zien in het data centra segment. 
Tegelijkertijd zullen we investeren in de ontwikkeling van 
andere segmenten die behoefte hebben aan diensten 
van het kwaliteitsniveau dat wij bieden. Aangezien veel 
projecten in 2012 hier feitelijk opdrachten in het buitenland 
behelsden, zullen we ons in 2013 ook meer richten op de 
Britse thuismarkt. In Nederland gaan we door met de 
organisatorische consolidatie, gericht op verbetering van 
de efficiëntie in sommige van onze vestigingen, en zijn er 
aanwijzingen dat de omzet zich zal stabiliseren en dat de 
instroom van projecten zelfs een lichte stijging zal laten 
zien. Hoewel dit op zichzelf bemoedigend is, zou het al te 
optimistisch zijn om dit als een voorbode te beschouwen 
van een breder markt herstel. Daarom is de grootst 
mogelijke scherpte en alertheid vereist om onze doelen 
voor 2013 te behalen. 

Ook in Italië en Frankrijk is het huidige economische 
klimaat zorgwekkend en vraagt dit om een even 
voorzichtige benadering. Diversificatie naar nieuwe 
nichemarkten en nauwe grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen ons helpen onze afhankelijkheid 
van de onder druk staande commercieel-vastgoed-
markten te verminderen. In landen waar Deerns een 
kleinere aanwezigheid heeft of uitsluitend projecten 
verwerft die worden uitgevoerd door andere 
landenvestigingen (bijv. in België, Turkije en Rusland) 
verwachten we een betrekkelijk groot volume aan 
opdrachten te genereren in 2013. Hier zal vooral de 
Nederlandse vestiging van profiteren. 

Niet uit de jaarrekening blijkende gegevens 

De volgende vermeldenswaardige gebeurte
nissen vonden plaats na afsluiting van het 
verslagjaar 2012 en vóór vaststelling van dit 
jaarverslag op 4 april 2013.
•	 	Voorbereidingen	zijn	getroffen	voor	de	oprichting	van	

een onderneming in Antwerpen, Deerns België BVBA, 
die nauw zal samenwerken met de plaatselijke 
vestiging van constructiebureau ABT.

•	 	Tevens	zijn	voorbereidingen	gestart	voor	de	oprichting	
van een onderneming in Istanbul, Turkije, ter 
ondersteuning van de eerste projecten die hier zijn 
verworven en verdere marktontwikkeling.

•	 	Er	wordt	overleg	gevoerd	met	een	Spaans	
ingenieursbureau over een mogelijk samenwerkings-
verband of overname om Deerns’ aanwezigheid in 
Barcelona nieuw leven in te blazen en de Spaanse 
markt weer actief te betreden, vooruitlopend op  
een geleidelijk economisch herstel en de behoefte 
aldaar aan hoogwaardige ingenieursdiensten in 
specifieke nichemarkten.

•	 	Sinds	het	vierde	kwartaal	van	2012	worden	gesprekken	
gevoerd met een potentiële Braziliaanse partner over de 
oprichting van een gezamenlijke onderneming voor één 
specifiek marktsegment, in São Paulo. We onderzoeken 
nog verschillende mogelijkheden om deze markt te 
betreden.

•	 	In	februari	werd	een	nieuwe	rekening-courant-	
financieringsovereenkomst voorbereid met Rabobank 
Nederland, welke een sterk verbeterde kredietfaciliteit 
tegen iets gunstigere tarieven zal bieden. 
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Amerika
In de Verenigde Staten is het vertrouwen gerechtvaardigd 
dat we de moeilijkheden die ons in 2012 nog parten 
speelden hebben overwonnen. Met een goed team, in een 
goed kantoor en in een geleidelijk verbeterend marktklimaat 
is Deerns America in staat gebleken de operationele 
resultaten te verbeteren. De intensieve marketinginspan-
ningen van vorig jaar beginnen langzaam vruchten af te 
werpen in de vorm van een grotere instroom van projecten. 
Rekening houdend met de beperkte huidige omvang van 
de vestiging Denver is een uitdagende maar haalbare 
omzetdoelstelling voor 2013 geformuleerd. Met inter-
nationale ondersteuning en verder onderzoek naar 
passende groeimogelijkheden voor Deerns in deze 
immense markt verwachten we de doelstelling te halen 
en het jaar af te sluiten met een klein positief resultaat 
voor Deerns America. 

Nieuwe markten
Het is moeilijk te voorspellen welke van onze huidige 
pogingen ons in nieuwe landen te vestigen in 2013 
resultaat zullen opleveren. Het ziet ernaar uit dat we in 
België en Turkije vestigingen zullen openen; of we ook 
de enorme Braziliaanse markt zullen betreden is minder 
duidelijk. Hoewel er in Brazilië zeker kansen liggen voor 
Deerns en uit een eerste marktverkenning is gebleken dat 
er belangstelling is voor de diensten en kwaliteit die we 
leveren, liggen er nogal wat drempels. Zoals altijd blijven 
we openstaan voor mogelijkheden en zullen we snel 
reageren op kansen die zich voordoen in landen en 
segmenten die aansluiten bij onze strategische visie.

Strategie 2013
Ook in 2013 zal Deerns zich verder ontwikkelen – 
ondernemend verbonden met onze collega’s en 
opdrachtgevers. Net als in de afgelopen jaren zal het 
management zich richten op het volgende:
•	 	Aandacht	voor	kwaliteit	en	klantbehoeften,	gebaseerd	

op een goed begrip van hun bedrijfsprocessen.
•	 	Handhaven	van	onze	sterke	positie	in	Nederland	en	

verdere ontwikkeling van onze andere 
landenvestigingen, verbreden van ons dienstenaanbod 
en vergroten van onze marktaanwezigheid.

•	 	Zorgvuldig	ontwikkelen	van	posities	in	andere	relevante	
regio’s (Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië).

•	 	Het	in	stand	houden	van	een	gemeenschap	waar	
mensen voldoening uit hun werk halen en waar ze hun 
potentieel ten volle kunnen benutten.

•	 	Het	richten	van	onze	projecten	en	onze	eigen	
bedrijfsprocessen op het minimaliseren van de 
ecologische voetafdruk en van het gebruik van 
niet-hernieuwbare energie.

Specifieke strategische doelen voor 2013 zijn:
•	 	Investeren	in	de	invoering	van	belangrijke	bureaubrede	

ondersteunende systemen, waaronder afronding van 
de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

•	 	Zorgvuldig	benutten	van	overnamekansen:	in	Duitsland	
om onze marktaanwezigheid hier in lijn te brengen met 
onze reputatie en kwaliteit, eventueel in andere 
Europese landen om de schaal en efficiëntie van onze 
huidige beperkte aanwezigheid te vergroten, en in de 
Verenigde Staten om een effectiever volume te 
realiseren.

•	 	Voortzetten	van	onze	organisatieontwikkeling,	waarbij	
grotere groepen medewerkers voortbouwen op de 
basis gelegd door de top 40 in 2012.

Verwacht resultaat
Op voorwaarde dat we de hierboven beschreven 
strategie met succes kunnen uitvoeren en dat het 
internationale economische klimaat ons niet voor 
onvoorziene grote obstakels stelt, verwachten we 
aanzienlijk betere resultaten dan in 2012. We voorzien 
een omzet van circa € 58 miljoen te realiseren en de 
EBIT-marge ten opzichte van 2012 te verdubbelen.
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De Raad van Commissarissen is officieel 
ingesteld op 16 oktober 2012. Zijn voor ganger, 
de Stichting Administratiekantoor Deerns 
Groep B.V., waarin de externe leden van het 
bestuur zitting hadden, hield voorheen alle 
aandelen en fungeerde als toezichthoudend 
orgaan voor de Raad van Bestuur1 tot 
16 oktober 2012. 

De jaarrekening over 2012 is gecontroleerd door BDO 
Accountants en door hen goedgekeurd op 4 april 2013. 
De Raad van Commissarissen gaat akkoord met het 
voorstel van de Raad van Bestuur om het dividend over 
2012 te beperken tot het interimdividend van € 430.000 
uitgekeerd in januari 2013 en om het overige 
nettoresultaat aan de reserves toe te voegen. Wij 
adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
hierbij om dit jaarverslag vast te stellen en de Raad van 
Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn 
taken gedurende het verslagjaar 2012.

In 2012 kwam de Raad van Commissarissen zes keer 
bijeen met de Raad van Bestuur: op 10 april, 5 juni, 4 juli, 
18 september, 11 oktober en 6 december. De Raad van 
Commissarissen woonde ook een algemene vergadering 
van aandeelhouders bij op 18 december. Tijdens een 
speciale vergadering op 6 maart werd de voorgestelde 
nieuwe juridische structuur uitgebreid besproken. Tijdens 
deze vergaderingen hebben de Raad van Commissa-
rissen en zijn voorganger het bestuur van de Stichting 
Administratiekantoor Deerns Groep B.V. alle belangrijke 
aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van Deerns 
en zijn markten zoals hieronder uiteengezet diepgaand 
besproken.

Financiën
De jaarcijfers over 2011 werden besproken tijdens de 
vergadering in april, terwijl de cijfers over de eerste helft 
van 2012 in september werden besproken. De 
aanhoudende financiële crisis en daaruit voortvloeiende 
onrust in de eurolanden, en de zeer slechte situatie op de 
Nederlandse bouw- en vastgoedmarkten vroegen om 
extra aandacht voor en analyse van de instroom van 
opdrachten en maandelijkse resultaatontwikkeling.
Al eerder in 2012 werd duidelijk dat de financiële 
resultaten van het bureau zouden achterblijven bij de 
doelen gesteld voor 2012. De verwachtingen vereisten 
doortastende maatregelen om de resultaatontwikkeling te 
verbeteren. 
Tegen het einde van het jaar werd bijzondere aandacht 
besteed aan de kasstroomontwikkeling met het oog op 
de grote kostenposten in verband met vertraagde 
betalingen van bepaalde opdrachtgevers, 

financieringsbehoeften van enkele landenvestigingen ter 
ontwikkeling en reorganisatiekosten in Nederland. Daar 
kwam ook nog een aantal eenmalige kosten bij in 
verband met bijvoorbeeld de introductie van een nieuw 
ERP-systeem en de overname van de resterende 
aandelen van de twee Duitse dochterondernemingen die 
nog niet in bezit waren. Wij verwachten dat de genomen 
maatregelen zullen leiden tot een aanzienlijke verbetering 
van de financiële resultaten in 2013.

Strategie en doelstellingen
De juridische en organisatorische reorganisatie van de 
Deerns Groep B.V., die in oktober is afgerond, is in het 
eerste halfjaar uitvoerig besproken. De nieuwe 
organisatiestructuur weerspiegelt de ontwikkeling van 
Deerns van een hoofdzakelijk Nederlands bureau tot een 
internationale onderneming met belangrijke vestigingen 
buiten haar oorspronkelijke thuismarkt. Het instellen van 
een Raad van Commissarissen, om toezicht te houden 
op de Raad van Bestuur van de Deerns Groep B.V., was 
onderdeel van dit proces. De nieuwe structuur maakt ook 
de verdere ontwikkeling van de onderneming en haar 
leiderschap mogelijk.

Deerns’ strategie is gericht op internationale ontwikkeling 
en versterking van bestaande posities. Daaruit 
voortvloeiend werden de overnames van twee 
ingenieursbureaus in Milaan en Stuttgart besproken en 
goedgekeurd. De onderneming profiteert al meteen van 
deze overnames; één van de bureaus draagt al positief bij 
aan het resultaat, het andere is goed op weg.

De Nederlandse tak van de onderneming vereiste onze 
aandacht wegens de slechte omstandig heden in de 
markt. Ook aan Deerns America, waar gebrek aan groei 
een probleem vormde, werd bijzondere aandacht 
besteed. Aan het begin van het jaar werd de vestiging in 
Denver door sommige potentiële klanten nog steeds als 
te klein beschouwd om er grote opdrachten aan toe te 
vertrouwen. Daarnaast bleek het voor een klein, 
onbekend bedrijf moeilijk om de juiste, gekwalificeerde, 
professionele medewerkers aan te trekken. Het bestuur 
stelde een rigoureus herstelplan op en tegen het einde 
van het jaar waren de eerste tekenen van verbetering 
zichtbaar.

Verslag van de Raad 
van Commissarissen

1  Op deze datum
   werden de aandeelbe

wijzen van de Deerns 
Groep ingetrokken, de 
aandelen werden 
overgedragen  
aan de eerdere 
certificaathouders, en 
de genoemde stichting 
werd ontbonden.
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Andere strategische onderwerpen die werden 
behandeld door de Raad van Commissarissen 
tijdens de verschillende vergaderingen waren:
•	 Blootstelling	aan	en	beheersing	van	risico's
•	 	Marktontwikkelingen	en	de	concurrentiepositie	 

van de onderneming
•	 	Bankovereenkomsten	en	andere	

financieringsregelingen

De Raad van Commissarissen heeft ook uitgebreid 
stil ge staan bij de langetermijnstrategie van Deerns en 
de gevolgen daarvan voor de organisatie, het diensten-
aanbod en de ontwikkelingsprioriteiten van de 
onderneming.

Functioneren en samenstelling van 
de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen in 2012
Aangezien de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen pas recent officieel zijn ingesteld, heeft 
de Raad van Commissarissen het functioneren van de 
beide raden in 2012 niet uitgebreid kunnen beoordelen. 
De Raad van Commissarissen is echter van mening dat 
de Raad van Bestuur goed toegerust is om te voldoen 
aan de hoge eisen van aandeelhouders, medewerkers en 
opdrachtgevers. De Raad van Commissarissen bestond 
in eerste instantie uit de twee externe leden van het 
bestuur van de Stichting Administratiekantoor Deerns 
Groep B.V., Paul Smits en Mirjam Nouwen, en is versterkt 
met een nieuw lid, Boudewijn Dessing2. De 
organisatorische overgang was goed voorbereid, 
waardoor de Raad van Commissarissen vanaf de eerste 
vergadering zijn verantwoordelijkheden kon nemen. Alle 
leden waren goed op de hoogte van de stand van zaken 
dankzij hun eerdere functies binnen Deerns.

Het schema van aftreden van de 
Raad van Commissarissen is als volgt:

Paul Smits  treedt af in oktober 2014,  
niet herkiesbaar

Boudewijn Dessing  treedt af in oktober 2015, 
herkiesbaar

Mirjam Nouwen  treedt af in okober 2016, 
herkiesbaar

Oordeel over de resultaten 
en verwachtingen van Deerns
In 2012 werd Deerns geconfronteerd met uitdagende 
marktomstandigheden voortvloeiend uit de wereldwijde 
financiële en economische situatie, en in het bijzonder de 
Nederlandse economische malaise en vastgoedcrisis. 
Deze omstandigheden, in combinatie met een aantal 
eenmalige kostenposten, leidden tot tegenvallende 
financiële resultaten voor de onderneming. 

In weerwil van deze resultaten heeft Deerns wederom 
laten zien dat het in staat is, in lijn met zijn bewezen 
succesvolle strategie, de noodzakelijke maatregelen te 
treffen om kosten terug te dringen en tegelijkertijd zijn 
marktaandeel te vergroten en de organisatie als geheel 
te ontwikkelen. De onderneming is derhalve goed 
gepositioneerd om de vruchten te plukken van de 
genomen maatregelen en gedane investeringen.

Dit alles was en is alleen mogelijk dankzij de gezamenlijke 
inspanningen van medewerkers en management van 
Deerns. De Raad van Commissarissen spreekt zijn 
waardering uit voor deze inzet en bedankt alle 
medewerkers voor hun collectieve bereidheid en ambitie 
om de uitdagingen op een professionele wijze het hoofd 
te bieden. 

De leden van de Raad van Commissarissen hebben het 
jaarverslag en de jaarrekening ondertekend ter voldoening 
aan hun wettelijke verplichting op grond van artikel 2:101 
lid 2 BW.

Rijswijk, 4 april 2013,
Raad van Commissarissen van de Deerns Groep B.V.,

Paul Smits, voorzitter 
Mirjam Nouwen 
Boudewijn Dessing

2  Boudewijn Dessing 

kende Deerns al  

in zijn hoedanigheid als 

lid van de onofficiële 

externe Raad van 

Advies van Deerns NL.

‘De nieuwe 
organisatiestructuur
weerspiegelt de 
ontwikkeling van 
Deerns van een  
hoofdzakelijk 
Nederlands bureau 
tot een internationale 
onderneming’
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Geconsolideerde balans  
per 31 December 2012

Activa (x € 1.000) 31 –12 – 2012 31 –12 – 2011

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill 1.443 –

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.757 1.794

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen 64 65

Vlottende activa
Onderhanden projecten 7.214 2.235

Vorderingen
Handelsdebiteuren 15.022 11.633
Vorderingen op participanten en op 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen 26 132
Overige vorderingen en overlopende activa 1.640 959

16.688 12.724

Liquide middelen 1.334 7.085

Totaal activa 29.501 23.903
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Passiva (x € 1.000) 31 –12 – 2012 31 –12 –2011

Eigen vermogen 10.561 10.191

Aandeel derden 73 1.248

Voorzieningen 872 470

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 3.912 ––
Schulden aan leveranciers 
en handelskredieten 3.406 1.905
Schulden aan participanten en aan  
maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.426 1.419
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.008 4.205
Overige schulden en overlopende passiva 6.244 4.464

17.994 11.993

Totaal passiva 29.501 23.903
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Deel 3 Jaarcijfers

Geconsolideerde winst en 
verliesrekening over 2012

(x € 1.000) 2012  2011

Netto-omzet 52.061 52.044
Wijziging in onderhanden werk 3.534 135
Opbrengsten 55.595 52.179

Kosten uitbesteed werk 4.069 3.559
Overige externe kosten 1.746 1.003
Loon en salarissen 27.532 23.794
Sociale lasten 4.688 3.602
Pensioenlasten 1.503 1.467
Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa 48 178
Overige bedrijfskosten 14.699 12.261
Som der bedrijfslasten 54.285 45.865

Bedrijfsresultaat 1.310 6.314

Rentelasten en soortgelijke kosten -64 -66
Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1.245 6.248

Belastingen over resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -234 -1.925

1.011 4.323

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen 11 -217

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen

1.022 4.106

Resultaat aandeel derden -46 -839

Groepsresultaat na belastingen 976 3.267
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Geconsolideerd  
kasstroomoverzicht over 2012

(x € 1.000) 2012 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.310 6.314

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa 26 744
Resultaat uit deelnemingen niet via deelnemingen 11 -217
Voorzieningen 95 126
Valutaomrekeningsverschillen -39 -13

93 640

Veranderingen in werkkapitaal:
Onderhanden projecten -3.660 -135
Vorderingen -1.293 -2.162
Kortlopende schulden (exclusief banken) 640 246

-4.313 -2.051
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -2.910 4.903

Betaalde interest -64 -66
Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening -234 -1.925
Resultaat deelnemingen/aandeel derden -400 -349

-699 -2.340
Kasstroom uit operationele activiteiten -3.608 2.563

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële activa -1.443 –––
Investeringen materiële vaste activa -1.703 -954
Desinvesteringen materiële vaste activa 35 425
Desinvesteringen financiële vaste activa 1 26
Nieuwe consolidaties -2.374 –––

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.484 -503

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend -570 -450

Mutatie geldmiddelen 9.663 1.609

Mutaties in liquide middelen

Stand per begin boekjaar 7.085 5.475
Mutaties in boekjaar -9.663 1.609

Stand per eind boekjaar 2.578 7.085
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Deel 3 Jaarcijfers

Toelichting op de  
geconsolideerde balans  
per 31 december 2012

Activa (x € 1.000)

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2012 –––

Mutaties:
Investeringen 1.443

Saldo mutaties 1.443

Stand per 31 december 2012
Aanschaffingswaarde 1.443

Boekwaarde per 31 december 2012 1.443

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2012
Aanschaffingswaarde 6.159
Cumulatieve afschrijvingen -4.363
Cumulatieve omrekeningsverschillen -2

Boekwaarde per 1 januari 1.794

Mutaties:
Investeringen 1.703
Nieuwe consolidaties 139
Afschrijvingen -847
Desinvesteringen aanschaffingswaarde -200
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen 165
Valutaomrekeningsverschillen 3
Saldo mutaties 964

Stand per 31 december 2012
Aanschaffingswaarde 8.149
Cumulatieve afschrijvingen -5.392
Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen 1

Boekwaarde per 31 december 2012 2.757

Financiële vaste activa 31 –12 – 2012 31 –12 – 2011

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming Schmidt Reuter Telematic Consult GmbH 
(100%), indirect belang 30 30
Deelneming Bouw Commissioning Nederland B.V. (50%) 1 1
Deelneming Yxion Deerns Pharma B.V. (50%) 10 9
Deelneming Deerns Marecon LLC (50%) 5 –––
Deelneming Deerns Naco B.V. (50%) 16 26
Deelneming Consorzio Red (9%) 3 –––

64 65
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Activa (x € 1.000) 31 ––12 –– 2012 31 ––12 –– 2011

Vlottende activa

Onderhanden werk
Onderhanden werk 7.214 2.235

Onderhanden werk
Onderhanden werk met een positieve waarde 8.973 3.477
Onderhanden werk met een negatieve waarde -1.759 -1.242

Onderhanden werk 7.214 2.235

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren 16.543 12.273
Voorziening dubieuze debiteuren -1.522 -640

15.022 11.633

Vorderingen op participanten en op 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vordering op Bouw Commissioning Nederland B.V. 26 113
Vordering op Deerns Naco B.V. ––– 18
Vordering op Deerns DHV v.o.f. ––– 1

26 132

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen 185 116
Overige vorderingen en overlopende activa 1.455 843

1.640 959

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting 185 –––
Latente belastingvordering ––– 116

185 116

Liquide middelen
Kas 6 13
Unicredit 336 –––
Kreissparkasse Köln 300 1.893
Banque HBSC 281 371
HypoVereinsbank AG 264 890
Volksbank AG 85 –––
ING Bank N.V. 8 11
Deutsche Bank N.V. 6 –––
Deutsche Bank AG 5 1.106
Rabobank 1 46
ABN AMRO Bank N.V. ––– 2.587
Overige banken 43 168

1.334 7.085
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Toelichting op de  
geconsolideerde balans  
per 31 december 2012 (vervolg)

Passiva (x € 1.000) 31 –12 – 2012 31 –12 – 2011

Aandeel derden
Aandeel derden in P2B Planungsgruppe 
Berlin Brandenburg GmbH –– 296
Aandeel derden in Schmidt Reuter Integrale 
Planung und Beratung GmbH –– 858
Aandeel derden in Deerns France SASU 73 94

73 1.248

Voorzieningen
Voor latente belastingen 489 470
Overige voorzieningen 383 ––

872 470

Kortlopende schulden

Schulden aan participanten en aan 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V. 809 809
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V. 610 610
Rekening-courant Deerns Naco B.V. 7 ––

1.426 1.419

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 1.910 1.711
Loonbelasting 902 669
Vennootschapsbelasting –– 1.324
Pensioenpremies 170 500
Overige belastingen 25 ––

3.008 4.205

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld en -dagen 1.621 1.854
Reorganisatiekosten 758 109
Reservering winstuitkering 250 1.714
Overige schulden 3.614 788

6.244 4.464
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(x € 1.000) 2012 2011

Omzet

Nettoomzet
Netto-omzet 52.061 52.044

Geografische verdeling omzet
Nederland 28.560 34.257
Duitsland 11.585 12.120
Italië 2.365 –––
Midden-Oosten 1.906 1.202
Frankrijk 1.461 1.178
België 1.443 –––
Rusland 1.379 2.412
Finland 1.270 –––
Verenigd Koninkrijk 1.078 388
Rest van Europa 199 54
Overige 815 434

52.061 52.044

Wijziging in onderhanden werk

Mutatie onderhanden werk 3.534 135

Uitbesteed werk

Werk door derden 4.069 3.559

Andere externe kosten
Reis- en verblijfkosten 387 474
Kosten reproducties 116 451
Overige externe onkosten 1.242 79

1.746 1.003

Bezoldiging bestuurders 593 354

Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende 2012 waren 542 medewerkers in 
dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2011: 480)

Toelichting op de 
geconsolideerde winst en 
verliesrekening over 2012
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Deel 3 Jaarcijfers

Toelichting op de 
geconsolideerde winst en 
verliesrekening over 2012
(vervolg)

(x € 1.000) 2012  2011

Afschrijvingen
Afschrijvingen op immateriële vaste activa -821 ––
Afschrijvingen op materiële vaste activa 869 178

48 178

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Badwill Deerns Italia SPA 821 ––

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Andere vaste activa 847 744
Boekresultaat andere vaste bedrijsmiddelen 22 -566

869 178

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 4.437 4.581
Huisvestingskosten 2.910 2.297
Reis- en verblijfkosten 2.568 2.019
Kantoorkosten 3.210 2.804
Algemene kosten 1.573 560

14.699 12.261

Overige personeelskosten
Ingeleende capaciteit 2.902 3.406
Overige personeelskosten 1.535 1.175

4.437 4.581

Algemene kosten
Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening 55 53
Totaal 55 53
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(x € 1.000)  2012  2011

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 64 66

Belastingen over resultaat uit  
gewone bedrijfsvoering
Acute vennootschapsbelasting 26 -728
Latente vennootschaps belastingen -32 -193
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren -13 158
Winstbelasting buitenland -214 -1.163

234 1.925

Resultaat deelnemingen
Deerns Naco B.V. 10 -12
P2B Planungsgruppe Berlin Brandenburg 
GmbH correctie (voorgaand jaar) –– -30
Yxion Deerns Pharma B.V. 1 -13
Deerns S.L. –– -1
Schmidt Reuter Integrale Planung und 
Beratung GmbH (correctie voorgaand jaar) –– -151
Bouw Commissioning Nederland B.V. -1 -10

11 217

Resultaat aandeel derden
Aandeel derden in P2B Planungsgruppe 
Berlin Brandenburg GmbH –– -240
Aandeel derden in Schmidt Reuter Integrale 
Planung und Beratung GmbH –– -505
Aandeel derden in Deerns France SASU -46 -94

46 839
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Grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling van de  
geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 BW 2.

Grondslagen voor consolidatie

De consolidatie geschiedt volgens de grondslagen van balanswaar-

dering en resultaatbepaling van de moedermaatschappij en op basis 

van de integrale methode, waarbij eventueel rekening wordt gehouden 

met een minderheidsaandeel van derden. Alle meer dan 50% 

deelnemingen zijn integraal geconsolideerd. In de geconsolideerde 

jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de volgende 

groepsmaatschappijen:

Deerns america LLC, Denver, 100%

Deerns Holding GmbH, Berlijn, 100%

Deerns Italia SPA, Milaan, 100%

Deerns Nederland B.V., Den Haag, 100%

Deerns S.L., Barcelona, 100%

Deerns UK Ltd, Londen, 100%

P2B Planungsgruppe Berlin Brandenburg GmbH, Berlijn, 100%

Scheer Beratende Ingenieure GmbH, Stuttgart, 100%

Schmidt Reuter Integrale Planung und Beratung GmbH, Keulen, 100%

Deerns France SASU, Parijs, 67%

In 2012 heeft de Deerns Groep alle aandelen verworven in P2B 

Planungsgruppe Berlin Brandenburg GmbH, Scheer Beratende 

Ingenieure GmbH, Schmidt Reuter Integrale Planung und Beratung 

GmbH en Deerns Italia SPA.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, 

overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde 

schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor 

de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 

schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde 

vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva 

is de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

De materiële - en immateriële vaste activa worden gewaardeerd op 

aanschafwaarde dan wel het bedrag van de bestede kosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

met bijzondere waardeverminderingen. De activa worden lineair 

afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. 

Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de 

deelnemingen en de nettovermogenswaarde op het moment van 

verkrijging verminderd met de afschrijvingen. De geactiveerde goodwill 

wordt lineair afgeschreven in twintig jaren. Deerns voert projecten uit in 

opdracht van derden, op basis van aangegane overeenkomsten. 

Kosten uit hoofde van een project worden verantwoord wanneer deze 

worden gemaakt. Indien de resultaten van een project betrouwbaar 

kunnen worden geschat, worden projectopbrengsten en projectwin-

sten verantwoord over de periode van het contract onder toepassing 

van de percentage of completion methode. Als het waarschijnlijk is dat 

de totale projectkosten hoger uitvallen dan de totale projectopbreng-

sten, wordt het volledige verwachte verlies opgenomen als wijziging in 

onderhanden werk. Projecten worden in de balans op collectieve basis 

gepresenteerd als vordering op dan wel schuld aan de opdrachtgevers 

uit hoofde van de contracten. Er is sprake van een vordering indien het 

bedrag van de collectieve gerealiseerde opbrengst hoger is dan het 

bedrag van de gefactureerde termijnen. Indien het collectieve bedrag 

van de gerealiseerde opbrengst lager is dan de gefactureerde 

termijnen, is sprake van een schuld. De vorderingen worden 

opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder 

aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De 

voorziening voor belastingverplichtingen betreft latent verschuldigde 

winstbelasting als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de bedrijfs-

economische en fiscale waardering van de materiële vaste activa.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto omzet is de gefactureerde omzet aan derden exclusief op de 

omzet geheven belastingen. De som der bedrijfsopbrengsten is de som 

van de netto omzet en de mutatie in onderhanden werk. Het resultaat 

wordt bepaald als de som der bedrijfsopbrengsten minus alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten 

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar 

waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en 

lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben. De afschrijving op immateriële vaste activa wordt 

berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De in de 

winst en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa zijn berekend op een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. De percentages zijn afhankelijk van de economische 

levensduur. Als badwill op acquisities wordt verantwoord het verschil 

tussen de verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde ten tijde van 

overname van de onderneming, voor zover de verkrijgingsprijs lager is 

dan de nettovermogenswaarde. De badwill wordt ten gunste van het 

resultaat gebracht na aftrek van verwachte verliezen en niet monetaire 

activa in de deelneming. De vrijval van badwill is als (negatieve) 

afschrijving op immateriële vaste activa verwerkt in het resultaat. 

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat volgens 

de winst en verliesrekening tegen het geldend tarief, rekening houdend 

met fiscale faciliteiten.

kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Accountantsverklaring  
bij de verkorte jaarrekening

Aan: de Algemene Vergadering en het bestuur 
van de Deerns Groep B.V.

De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening, 
bestaande uit de verkorte balans per 31 december 2012, 
de verkorte winst- en verliesrekening over 2012 en de 
toelichting, bestaande uit een samenvatting van de 
waarderingsgrondslagen en nadere toelichting, zijn ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. 
over het boekjaar geëindigd op 31 december 2012. 
Op 29 maart 2013 hebben we een goedkeurende accoun-
tantsverklaring afgegeven inzake deze jaarrekening. Deze 
jaarrekening en de verkorte jaarrekening houden geen 
rekening met de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden 
sinds de datum van onze accountantsverklaring inzake deze 
jaarrekening. 

De verkorte jaarrekening bevat niet alle in de toelichting op te 
nemen gegevens zoals voorgeschreven door Titel 9, Boek 2 
BW. Het kennisnemen van de verkorte jaarrekening kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van 
de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V.

Verantwoordelijkheid bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een 
samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in over-
eenstemming met de grondslagen beschreven op pagina 42.

Verantwoordelijkheid controlerend accountant
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring 
inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken op basis van 
onze accountantscontrole. We hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel 
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening, ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. voor 
het jaar geëindigd op 31 december 2012, in alle van materieel 
belang zijnde aspecten consistent met deze gecontroleerde 
jaarrekening en in overeenstemming met de grondslagen 
beschreven op pagina 42.

Den Haag, 2 mei 2013

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. N.W.A. van Nuland RA
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Olivier Severini, Lars Mostert, Jan Karel Mak, Roel Rooskens en Erik Lousberg



45

Ondernemend verbonden

Deel 4 
Personalia



46 Deel 4 Personalia

Lars Schumacher

Duitsland

Erik Lousberg

Nederland

Daan Eijgendaal

Nederland

Mirjam Pietersen

Secretariat / Legal

Ragna Ouwerkerk

Communications

Management

Paul Smits

Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

Jan Karel Mak  

CEO

Mirjam Nouwen

Roel Rooskens  

CFO

Boudewijn Dessing

Lars Mostert  

Lid RvB

Olivier Severini

Lid RvB

Erik Lousberg

Lid RvB

Ondersteunende staf groepsniveau

Linda Heuperman

Human Resources

Landenvestigingen

Lars Mostert 

Duitsland

Marcel Schellekens

Nederland

Sjoerd Hora Siccama

Nederland

International Practices

Daan Eijgendaal

Airports

Wouter Kok

Data Centres

Eric Stuiver

Clean Technology

Horst Weißsiecker

Clean Technology

Olivier Severini

Italië en Frankrijk

Alex Jansen

Nederland

George Pollock

Verenigd Koninkrijk

Rob Nash Boulden 

Verenigde Staten

Bart Melis 

Spanje

Christian Lohoff 

Duitsland
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Adressen

Hoofdkantoor

Rijswijk, Nederland
Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
088 374 0000
contact@deerns.nl
www.deerns.com

Frankrijk

Parijs
30, rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris
+33 (0)1 70 91 75 50
group@deerns.fr
www.deerns.fr

Duitsland

Berlijn
Helmholtzstraße 2 – 9
10587 Berlin
Stubenrauchstr. 16
D-14482 Potsdam
+49 (0)30 3980 1920
office@p2b-berlin.de
www.p2b-berlin.de

Keulen
Graeffstraße 5
50823 Köln
+49 (0)221 574 1201
info@schmidtreuter.de
www.schmidtreuter.de

Stuttgart
Widdumhofstraße 12
70499 Stuttgart-Weilimdorf
+49 (0)711 139830
info@is-scheer.de
www.is-scheer.de

Italië

Milaan
via Guglielmo Silva, 36
20149 Milan
+39 (0)2 36167 888
info@deerns.it
www.deerns.com

Nederland

Amsterdam
Constellation Building
Stationsplein N- O 428
1117 CL Schiphol
Postbus 75153
1070 AD Amsterdam
088 374 0240
amsterdam@deerns.nl

Eindhoven
Klokgebouw 125
Strijp-S Terrein
5617 AB Eindhoven
Postbus 1009
5602 BA Eindhoven
088 374 0220
eindhoven@deerns.nl

Groningen
De Deimten 11
9747 AV Groningen
Postbus 1540
9701 BM Groningen
088 374 0200
groningen@deerns.nl

Maastricht
Adelbert van Scharnlaan 170b
6224 JX Maastricht
088 374 0210
maastricht@deerns.nl

Nijmegen
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
Postbus 31269
6503 CG Nijmegen
088 374 0230
nijmegen@deerns.nl

Rijswijk
Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
088 374 0000
contact@deerns.nl
www.deerns.nl

Spanje

Barcelona
Paseo de Gracia 74, 2o–1a A
08008 Barcelona
+34 (0)934 960 459
info@deerns.es
www.deerns.es

Verenigde Arabische 
Emiraten

Dubai
PO Box 282664
Gold & Diamond Park
+971 (0)4 341 80 80
info@deernsme.ae
www.deernsme.ae

Verenigd Koninkrijk

Londen
Pentagon House
52 – 54 Southwark Street
SE1 1UN London
+44 (0)20 3640 6940
london@deerns.com
www.deerns.com

Verenigde Staten

Denver 
Denver, CO 80202
110 16th Street
Suite #1200
+1 (720) 880 1820
info@deernsamerica.com
www.deernsamerica.com





Deerns Groep B.V.
Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
088 374 0000
Nederland
contact@deerns.com
www.deerns.com

O
nd

er
ne

m
en

d 
ve

rb
on

de
n

D
ee

rn
s 

G
ro

up
 w

w
w

.d
ee

rn
s.

co
m

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
12




