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In 2013 vierde Deerns zijn 85ste verjaardag met een grote internationale medewerkersbijeenkomst  
in Vaals. Meer dan 400 collega’s uit negen verschillende landen waren aanwezig. Ingedeeld in 
internationale teams, namen ze deel aan diverse activiteiten rond onze kernwaarden ‘Samenwerking’ 
en ‘Ondernemerschap’. De bijeenkomst begon met de lancering van de nieuwe bedrijfsfilm en de 
presentatie van ‘85 Years of Bespoke Engineering’ (een trots verslag over de geschiedenis van ons 
bureau), gevolgd door een knallend feest in de avonduren. Het was een goede gelegenheid om  
de banden tussen medewerkers van verschillende landenvestigingen aan te halen, want dit vormt 
de basis van het stevige draagvlak binnen Deerns. 

Een deel van het internationale Deerns-team 
Vaals, Nederland

Omslagbeeld 
CityLife in Milaan, een Deerns-project

Deerns 85 jaar
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Voorwoord

Onze 85ste verjaardag was voor de medewerkers van 
Deerns een ideale gelegenheid om met trots de solide 
historische basis en de enerverende recente ontwik kelingen 
van ons bureau te vieren. Meer talenten dan ooit, van meer 
nationaliteiten dan ooit, hadden goede redenen om het 
glas te heffen tijdens het vuurwerk spektakel op ons 
jubileum feest in Vaals. Hoewel we enerzijds worden gezien 
als een respectabele onderneming met een gevestigde 
reputatie, zijn we anderzijds ook een innovatief team van 
onder nemende ingenieurs die opdrachtgevers graag 
bijstaan in nieuwe markten en vol passie technische 
uitdagingen op nieuwe gebieden aangaan. Wij vinden het 
geweldig om betrouw bare energie- en materiaalefficiënte 
oplossingen voor de gebouwde omgeving te ontwik -
kelen in nauwe samen werking met onze partners en 
opdrachtgevers.

In 2013 hebben we opnieuw een recordomzet gerealiseerd, 
maar bovenal was het vertrouwen dat onze opdracht-
gevers in ons stelden, sterker dan ooit. Daarnaast hebben 
we met de interne integratie, de terugdringing van admini-
stratieve rompslomp en de uitwisseling van bedrijfs-

middelen een nieuw niveau bereikt, en dit ondanks het 
groeiende aantal vestigingen van waaruit we werken, 
talen die we spreken en technologieën die we beheersen. 
We zijn meester in het beheren van de paradoxen van 
‘One Firm’ versus lokale ondernemingsgeest, strenge 
kwaliteitsbewaking versus voorzichtig experimenteren,  
en investeren in onze toekomst versus het beheersen van 
de huidige risico’s. Alles bij elkaar genomen begint er een 
breed draagvlak te ontstaan voor verdere internationale 
ontwik keling en groei. 

In dit verslag berichten we over onze activiteiten en 
resultaten van 2013. Bedankt voor uw aandacht  
en eventuele feedback op onze open verslaglegging.  
Veel leesplezier! 

We zien ernaar uit om u te ontmoeten in 2014!

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

De Raad van Bestuur van de Deerns Groep (van links naar rechts):  
Erik Lousberg, Roel Rooskens, Lars Mostert, Jan Karel Mak, Olivier Severini
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Deel 1 Deerns in het kort

Deerns is een internationaal, onafhankelijk tech-
nisch advies- en ingenieursbureau. We staan 
particuliere en publieke opdrachtgevers terzijde 
bij het verwezenlijken van een duurzame, com-
fort abele en veilige gebouwde omgeving door 
haalbare oplossingen op basis van innovatieve 
ontwerpen te bieden. Hiertoe ontwerpen we de 
technische, technologische en energie-infra-
structuur van gebouwen, infrastructurele 
voorzieningen en gebiedsontwikkeling. We zijn 
betrokken vanaf de eerste conceptuele fase tot 
en met het gedetailleerde ontwerp en bouw be-
geleiding. Gedurende de vele jaren dat gebouwen 
en voor zieningen in gebruik zijn, ondersteunen 
we onze opdrachtgevers met onderhouds-
management, energiebesparing en adequate 
beheersmaatregelen.

Onze visie
•  Onze opdrachtgevers zijn onze bestaansreden en  

we helpen ze een duurzame, veilige en comfortabele 
gebouwde omgeving te creëren.

•  Onze medewerkers willen we een inspirerende, 
profes sionele werkomgeving bieden met optimale 
kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

•  De maatschappij dienen we door bij te dragen aan het 
oplossen van belangrijke wereldwijde problemen (zoals 
klimaatverandering) door onze beste ingenieurs in te 
zetten voor het creëren van optimale oplossingen. 

Onze benadering en kernwaarden
Bij Deerns ontwikkelen en onderhouden we bestendige 
relaties met onze opdrachtgevers door hoogwaardige 
ingenieursdiensten te leveren, door de bedrijfsprocessen en 
de daaruit voortvloeiende behoeften van opdracht gevers 
te doorgronden, en door onze grondige service gerichtheid. 
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 verantwoordelijkheidsgevoel 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. We streven naar een werk-
omgeving 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 
profes sioneel tot hun recht te laten komen. Voor ons 
investerings- en innovatiebeleid hanteren we een 
langetermijnperspectief dat niet wordt belemmerd door 
kortetermijnverplichtingen.

Deerns respecteert en koestert de volgende 
vijf kernwaarden: DORIS.

Deskundigheid: We dienen het belang van onze opdracht-
gevers voornamelijk door de kwaliteit van ons werk. We 
richten ons daarom op het handhaven en bevor deren van 
onze deskundigheid als ingenieurs, adviseurs en project-
managers bij onze werving, prestatiebeoordeling, opleiding 
en ontwikkeling, controlemechanismen en -proce dures 
en ondersteunende systemen.

Ondernemerschap: Onze senior adviseurs, managers 
en projectleiders zijn, als professionele dienstverleners, 
onze belangrijkste verkopers. Deze grote groep is beter 
dan afzonderlijke marketeers in staat potentiële opdracht-
gevers te overtuigen van de voordelen van het werken 
met Deerns. Daarnaast dragen al onze medewerkers bij 
aan de waarde van ons bureau en onze kwaliteit door 
ondernemersgericht gedrag te vertonen, d.w.z. de bereid-
heid om nieuwe, betere werkwijzen te onderzoeken, 
verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe combinaties 
van kennisbronnen te zoeken. 

Reputatiegerichtheid: We investeren in bestendige 
relaties met onze opdrachtgevers en doen daarom  
het nodige om onze reputatie als hoogwaardig bureau  
en als efficiënte, samenwerkende ontwerpteams te 
beschermen en te versterken. Wij vinden duurzame 
klant tevredenheid en langetermijnresultaat belangrijker 

Wie zijn we?

D
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R
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Samenwerking
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dan kortetermijnwinst en we zullen alles doen om onze 
opdracht gevers tevreden te houden. 

Integriteit: We gedragen ons op een ethisch verantwoor-
delijke manier ten aanzien van onze opdrachtgevers, 
projectpartners en onderaannemers. We werken uitsluitend 
in het belang van onze opdrachtgevers, waarbij we maat-  
schappelijke behoeften en gedragsregels respecteren en 
bijdragen aan duurzame oplossingen.

Samenwerking: Een deel van de meerwaarde die we 
onze opdrachtgevers bieden, is de effectieve en efficiënte 
samenwerking met projectpartners. We gedragen ons op 
een professionele manier ten aanzien van onze collega’s, als 
echte teamleden en leiders, en we bieden onze collega’s 
waar nodig onze kennis, ervaring en coaching. De 
uit wis seling van technische kennis, capaciteit en markt-  
 informatie is een hoeksteen van ons succes als ‘One Firm’.

Deze waarden zijn onveranderlijk en alle medewerkers  
staan hier achter, zowel in oude als nieuwe vestigingen, 
en zowel in vestigingen die zijn ontstaan door autonome 
groei als door overname.

Principes van de organisatie
Binnen ons internationale netwerk werkt Deerns als ‘One 
Firm’. Kernwaarden, stijl, technische knowhow en kwaliteit 
van dienstverlening worden wereldwijd gedeeld. We 
koe steren teamgeest en internationale samenwerking om 
synergieën te creëren bij het uitwisselen van kennis, het 
delen van ervaringen en het snel inspelen op veranderingen.

We streven naar een gezonde lokale ondernemingsgeest 
en willen interne regels en voorschriften tot een minimum 
beperken. Hiertoe hanteren we het principe van ‘sub-
sidiariteit’, wat betekent dat alleen die zaken op een 
bepaald niveau van de organisatie worden afgehandeld 
als dat niet op een lager niveau kan worden gedaan. Op 
die manier beschikken het lokale management en adviseurs 
over een maximale vrijheid om te handelen op een wijze 
die volgens hen in het voordeel is van hun opdracht-
gevers en markten. Alleen beslissingen waarvoor echt  
een centrale aanpak vereist is, worden op centraal niveau 
genomen.

Onze ambitie
Deerns streeft ernaar door praktische innovaties bij te 
dragen aan de ontwikkeling van een duurzamere samen-
leving, zonder concessies te doen op het gebied van 
hoogwaardige dienstverlening. We zijn er trots op dat  
we opdrachtgevers van dienst kunnen zijn door elk jaar 
snel en efficiënt honderden technische problemen op te 
lossen, maar we weten dat we op ons best zijn wanneer 

we concepten tot leven kunnen brengen door het ontwerpen 
van integrale oplossingen voor complexe huisvestings-, 
prestatie- en energievraagstukken in complexe en 
veel  eisende cliëntorganisaties.

In 2013 heeft ons International Management Team een 
nieuw vierjarig businessplan ontwikkeld voor 2014-2017. 
Uitgaande van onze visie en waarden schetst dit plan onze 
ambitie om onze wereldwijde aanwezigheid aan zienlijk uit 
te breiden. Door uitvoering van dit plan kunnen we onze 
(internationale) opdrachtgevers nog beter bedienen, onze 
medewerkers een nog inspirerendere en meer kennis-
intensieve professionele omgeving bieden en zijn we nog 
beter in staat de ecologische voetafdruk van de mens te 
verminderen.

Zowel tijdens als na het opstellen van dit plan, zijn de 
doelen en inhoud uitgebreid besproken met medewerkers 
uit de hele organi satie door  de manage mentteams van 
de land envestigingen, via het Commitment in Action-
programma (2013-2014) voor jonge talenten, tijdens 
vestigingsoverleg en lunchsessies met de CEO, en via 
interne schriftelijke communicatie. Aan het einde van het 
jaar en tot in 2014 is veel aandacht besteed aan de 
overgang van voorbereidings- naar uitvoerings fase van  
en aan het ‘creëren van van betrok kenheid’ essentieel  
voor een succesvolle uitvoering.

Bij het doen van ontwikkelingsinvesteringen is ons financieel 
beheer voorzichtig en defensief, en meer gericht op het 
behalen van winstgevendheid op de lange termijn dan  
op EBIT op de korte termijn. Onze aandeelhouders staan 
achter de concessies die moeten worden gedaan wat 
betreft de kasstroom.

‘Binnen ons internationale 
netwerk werkt Deerns als 
‘One Firm’. Kernwaarden, 
stijl, technische knowhow 
en kwaliteit van dienstver-
lening worden wereldwijd 
gedeeld.’
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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 adviesvaardigheden 
op terreinen als bouwfysica en energiesystemen. 
Centraal in ons werk staat onze ambitie om  
de ecologische voetafdruk te beperken van de 
voor zieningen die we ontwerpen. Als adviseur, 
ontwerper en projectmanager op het terrein van 
gebouwinstallaties, bouwfysica en energievoor-
zieningen bouwen wij aan een onderscheidende 
wereldwijde aanwezigheid in geselecteerde 
markt segmenten 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 2013 stonden de volgende thema’s centraal in de 
uitvoering van onze strategie:

 •  We hebben de wereldwijde aanwezigheid ten aanzien 
van elke practice versterkt door zeer ervaren mede-
werkers aan te nemen en te investeren in het delen 
van kennis en ervaring.

 •  We hebben ons dienstenaanbod uitgebreid om onze 
opdrachtgevers meer toegevoegde waarde te kunnen 
bieden.

 •  Alle landenvestigingen hebben nieuwe diensten 
ontwikkeld ten aanzien van de werkgebieden van  
de International Practices.

 •  De leiding van de International Practices is gewijzigd. 
Alle directeuren zijn nu volledig vrijgemaakt voor  
hun International Parctice-taken. Daarnaast is, waar 
nodig, in iedere landen vestiging en voor elke Inter-
national Practice een Practice Leader benoemd. Deze 
leiders vormen een team - geleid door de International 
Practice Director - dat zich richt op het delen van kennis, 
het ontwikkelen van best practices en het organisatie -
breed uitwisselen van ervaringen.

2  Ontwikkelen van een volledig diensten-
aanbod in onze Europese vestigingen

  Door onze historie als Nederlands bureau is onze 
dienstenportefeuille in Nederland goed ontwikkeld;  
hier zijn we goed bekend en hebben we sterke posities 
in onze belangrijkste segmenten gezondheidszorg, 
luchthavens, datacentra, clean technology en vastgoed, 
onderwijs en cultuur. We bieden 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. Een belangrijke verdere 
competentieontwikkeling in 2013 vond plaats op het 
gebied van bouwfysica.  
 
In alle andere landenvestigingen richtten we ons op  
het verbreden van ons dienstenaanbod in een of meer 
segmenten waarin we in Nederland al een sterke 
positie hebben. Zo hebben we in Frankrijk onze 
inspanningen voor diversificatie, begonnen in 2012, 
voortgezet en hebben we onze intrede gedaan op 
markten als luchthavens, datacentra en gezondheids-
zorg. In onze Italiaanse vestiging was de diversificatie 
gericht op luchthavens, gezondheidszorg en clean 
technology. Clean technology was ook een belangrijk 
ontwikkelingsgebied in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. 
 
Andere vermeldenswaardige initiatieven gericht op het 
versterken van ons Europese netwerk en onze markt-
positie zijn de volgende:

 •  Deerns heeft zijn aanwezigheid op de Spaanse markt 
nieuw leven ingeblazen door de overname van 
verschillende activa van Ibinser, een Spaans bureau 
voor ingenieursadviesdiensten, waarvan het hoofd-
kantoor is gevestigd in Barcelona. Zo werd een 
hooggekwalificeerd team van negen Ibinser-adviseurs, 
projectmanagers en ingenieurs in Barcelona en Madrid 
toegevoegd aan Deerns SL in Spanje. 

 •  We startten een vestiging in België en gingen een 
samenwerkingsverband aan met een belangrijk partner.

 •  In de Russische Federatie bleven we commerciële 
activiteiten ontwikkelen met onze partner Marecon.

 •  Tegen het einde van het jaar hebben we de eerste 
stappen ondernomen om een landenvestiging te 
openen in Turkije, dat gezien wordt als een zeer 
veelbelovende markt voor Deerns. 

Strategie
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3  Vestigen van een solide aanwezigheid in 
belangrijke markten buiten Europa 
2013 bleek voor de Verenigde Staten een jaar van groei 
te zijn, zowel wat betreft het werven van nieuwe opdracht-
gevers als de ontwikkeling van medewerkers. Naast onze 
basis in Denver werd een tweede vestiging geopend  
in Chicago. Er is veel werk verricht binnen de Airport 
Practice, maar ook het aantal projecten op het gebied 
van datacentra groeide gestaag. In locaties uiteen -
lopend van New York tot Hawaï werden succesvolle 
projecten uitgevoerd, zowel voor grote multitenant 
datacentra als kleinere bedrijfsdatacentra voor afzonder-
lijke opdrachtgevers. Net als in sommige Europese 
vestigingen begon onze vestiging in de Verenigde Staten 
zich tegen het einde van het jaar te richten op de clean 
technology markt.  
 
Meer naar het zuiden, in het Braziliaanse São Paulo, 
hebben we zorgvuldig gewerkt aan het opzetten van 
een samenwerkingsverband met een aannemersbedrijf 
dat zich specialiseert in de bouw van datacentra. De 
nodige voorbereidingen zijn getroffen voor de officiële 
start van ons samenwerkingsverband met Sistenge 
Costruções e Comércio LTDA in het begin van 2014, 
onder de naam ‘Deerns Data Center Design Brasil S.A’.  
 
Naar aanleiding van veel projectwerk in het Midden-
Oosten, met name in het luchthavensegment, hebben 
we het aantal ingenieurs in onze vestiging in Dubai flink 
uitgebreid. 
 
Ondanks onze langetermijnstrategie hebben we in 
2013 niet veel aandacht besteed aan het voorbereiden 
van een aanwezigheid in Zuidoost-Azië. 

‘Deerns streeft naar  
verdere versterking  
van zijn positie als  
toonaangevend  
internationaal bureau.’
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Deel 1 Deerns in het kort

Deerns ontwerpt nieuwe gebouwen en stede-
lijke infrastructuren, maar houdt zich ook bezig 
met herontwikkeling, renovatie en opwaardering 
van de bestaande gebouwde omgeving. We 
leggen een sterk accent op duurzaamheid en 
het beperken van de ecologische voetafdruk. 
Daardoor bereiken we de hoogste bouwstan-
daarden, zoals ‘LEED Platinum’ en ‘BREEAM 
Outstanding’.

Deerns is actief in de volgende belangrijke 
marktsegmenten:
•  Detailhandelvastgoed, woningen en kantoorgebouwen, 

met inbegrip van duurzame infrastructuren voor woon ge-
bieden en bedrijventerreinen.

•  Recreatieve voorzieningen: gebouwontwikkeling  
voor multifunctioneel en commercieel gebruik: hotels; 
recreatieve voorzieningen zoals zwembaden en stadions; 
culturele voorzieningen zoals musea en theaters; en 
onderwijsgebouwen zoals universiteiten en school-
gebouwen. 

•  Gezondheidszorg: we combineren algemeen technisch 
advies en ontwerp met sterk gespecialiseerde kennis  
op ter reinen als klimaatbeheersing in operatiekamers, 
medische apparatuur, verlichting en hygiëne, 
röntgenkamers, apotheken en een reeks andere 
ziekenhuistoepassingen.

•  Luchthavens: naast algemene gebouwinstallaties zijn 
we gespecialiseerd in voorzieningen zoals landingsbaan-
ver lichting, navigatiehulpmiddelen, vliegtuigbrandstof- en 
ontijzingssystemen, 400-Hz stroomvoorziening (voor 
toestellen aan de pier), verkeerstorens, bagageafhandeling, 
douanefaciliteiten, passagiersinformatiesystemen en 
veiligheidsvoorzieningen.

•  Datacentra: van kleinere privévoorzieningen tot grotere 
gedeelde faciliteiten en ISP-megadatacentra. Hier 
bieden we het volledige scala van nodige diensten, van 
strategie en planning, ontwerp, testen en prestatie-
borging tot TIER- en LEED-certificering, CFD-analyse 
en dienstverlening op het gebied van kostenbeheer. 

•  Clean technology: cleanrooms, onderzoekslaboratoria 
en streng beveiligde faciliteiten op diverse deelsegmenten: 
micro- en nano-elektronica, biotechnologie, farmaceutica, 
zonneenergie en containment.

•  Conceptontwikkeling en duurzaamheid: planning en 
ontwerp van duurzame gebouwen en certificering voor 
gemeenten, gebouweigenaren en vastgoedontwikkelaars. 

Onze vestigingen in Nederland, Duitsland en Italië kennen 
al een relatief lange geschiedenis van dienstverlening aan 
vooraanstaande publieke en private opdrachtgevers. In 
onze nieuwere vestigingen, zoals in de Verenigde Staten, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt Deerns 
geleidelijk zijn reputatie en aanwezigheid. In al onze 
vestigingen verbreden we ons dienstenaanbod, met 
gebruikmaking van de vaardigheden en ervaringen die 
elders eerder werden opgedaan in combinatie met een 
grondig begrip van de lokale regels, bouwpraktijk en 
prijscondities.

Markten en  
opdrachtgevers
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Kerncijfers 

1,1

Omzet in miljoenen Euro’s 
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Deel 1 Deerns in het kort

Kerncijfers 

Deerns Groep: omzet per segment in 2013 

Deerns Nederland: CO2-voetafdruk 2010 – 2013

2010 2011 2012 2013

Totale bruto CO2-uitstoot 1.619,20 1.625,90 1.478,00 1.485,40

Compensatie kilometers zakelijke vliegreizen 113,80 159,30 126,60 196,20

Totale netto CO2-uitstoot 1.505,40 1.466,60 1.351,40 1.289,20

De Deerns Multiplier geeft aan in welke 
mate we besparen op CO2 in onze top 
10-projecten voor onze opdrachtgevers,  
in verhouding tot onze eigen voetafdruk.

Luchthavens 
Vastgoed, Onderwijs en Cultuur
Gezondheidszorg
Clean Technology 
Datacentra
Recreatie
Nieuwe diensten
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Naar een consistente superieure  
kwaliteit in al onze International  
Practices
De drie International Practices – Airports, Clean Technology en Data Centres – hebben 
belangrijke stappen gezet om de wereldwijde aanwezigheid te versterken. Borsa Istanbul (de 
beurs van Istanboel) heeft Deerns gekozen voor het ontwerp van het nieuwe datacentrum. 
Het datacentrum wordt gekoeld door water, dat zelf weer wordt gekoeld door zogenaamde 
hybride droge koelers, ontworpen door Deerns. Deze duurzame oplossing is een primeur  
voor Turkije.
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Deerns vestiging Eindhoven,  
Nederland
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Verslag van de 
Raad van Bestuur

Markten, landenvestigingen en International 
Practices

Belangrijkste ontwikkelingen in 2013
In 2013 heeft de Deerns Groep zich goed ontwikkeld. 
Onze aanwezigheid is opnieuw versterkt en we hebben 
belangrijke stappen gezet om onze kweekvijver van 
talenten te optimaliseren in elk land waar we vestigingen 
hebben. Daarnaast zijn we nu ook aanwezig in België 
(Antwerpen), hebben we een overeenkomst voor een joint 
venture gesloten met een Braziliaans bedrijf waardoor we 
vanaf 2014 in São Paulo zijn vertegenwoordigd, en zijn 
we begonnen aan onze eerste grote projecten in Turkije. 
In Spanje hebben we na een overname onze aanwezig-
heid in Barcelona nieuw leven ingeblazen en versterkt, en 
hebben we een vestiging geopend in Madrid. Door de 
snelle groei van onze Britse activiteiten hebben we ook  
in het Verenigd Koninkrijk een tweede vestiging kunnen 
openen (in Manchester). Hetzelfde geldt voor de Verenigde 
Staten met een tweede vestiging in Chicago, waardoor 
we nieuwe markten kunnen aanboren en nieuwe talenten 
kunnen bereiken. In Duitsland hebben we drie voorheen 
afzonderlijke Deerns-ondernemingen samengevoegd in 
één sterke landenvestiging, en in Nederland hebben we 
onze organisatie geherstructureerd om onze marktoriëntatie 
verder te versterken en de efficiëntie te vergroten. 

We hebben flink geïnvesteerd in de uitrol van ons nieuwe 
ERP-systeem in alle vestigingen, in ons organisatieontwik-
kelingsprogramma voor de 40 leiders van het bureau, 
afgerond in het eerste halfjaar, en in een Commitment in 
Action-programma voor 38 talenten uit de hele organisatie, 
dat is gestart in de tweede helft van het jaar. Al deze 
investeringen (gefinancierd uit onze kasstroom) hebben 
de waarde en flexibiliteit van onze interne systemen en 
netwerken, onze stijl en gedeelde waarden versterkt. 

Verder hebben wij ter ere van onze 85ste verjaardag een 
geweldig feest in het zuiden van Nederland georganiseerd 
voor al onze medewerkers (september). Eén werkdag 
waren we niet bereikbaar voor onze opdracht gevers, en we 
hebben die dag en het daaropvolgende weekend de tijd 
genomen om stil te staan bij onze recente ontwikkeling en 
successen. Twee maanden later hebben we in Den Haag 
een inspirerend lustrum feest georganiseerd voor meer dan 
250 opdrachtgevers en partners. Het was in 2013 niet 
alleen maar feest; het hele jaar door hebben we hard 
gewerkt om onze bestaande opdracht gevers van dienst 
te zijn en nieuwe opdrachtgevers te verwelkomen in alle 
marktsegmenten. 

We hebben onze gebudgetteerde omzet overtroffen,  
maar we zijn er niet in geslaagd de nagestreefde winst  
te reali seren: onze EBIT bleef onder de streefwaarde. 
Onze omzetstijging (van 11%) kan worden toege schreven 
aan een relatief sterke organische groei van onze 
activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten, en door een overname in Spanje. De achterblijvende 
winst was voornamelijk te wijten aan de marktsituatie  
in Nederland en operationele tegenvallers in Duitsland.  
In Duitsland hebben we de nodige maatregelen genomen 
om de operationele kwaliteit te verbeteren. Daarnaast 
hebben we in 2013 onze Duitse activiteiten samen ge voegd 
en zodoende een belangrijke basis gelegd voor een helder 
en sterk marktprofiel in Duitsland. Onze kleinere landen-
vestigingen hebben hun resultaten verbeterd ten opzichte 
van 2012 of de financiële successen van dat jaar voortgezet. 

Landenvestigingen
In Nederland waren in het begin van het jaar de gevolgen 
merkbaar van de genomen maatregelen om onze capaciteit 
en bedrijfsvoering aan te passen aan de zwaar onder druk 
staande lokale markt voor ingenieursbureaus. Deze markt 
werd nog steeds geteisterd door economische stilstand 
en een hevige vastgoedcrisis, met bijna 15% leegstand 
van de beschikbare kantoorruimte. In de tweede helft van 
het jaar werden nog verdere herstructureringsmaatregelen 
genomen om de efficiëntie en interne cohesie te versterken. 
De resultaten van deze aanpassingen vertaalden zich niet 
alleen in een stemming van vastberadenheid en optimisme 
bij Deerns Nederland, maar waren ook terug te vinden in 
de cijfers. De winst lag boven het vermoede lijke gemiddelde 
van de branche in Nederland in 2013.

Doordat wij uitblinken op het gebied van duurzame 
gebouwen en deskundig projectmanagement, boekte 
Deerns Nederland veel succes in het segment kantoor-
vastgoed. Ook de segmenten gezondheidszorg, luchthavens 
en clean technology behaalden een forse omzet, waarbij 
met name gezondheidszorg dit jaar uitblonk en het 
meest rendabel was. Vanuit Nederland werden ook veel 
internationale opdrachten uitgevoerd, zoals onder-
steuning van de beginnende activiteiten in België en de 
voorbereiding van onze intrede op de Turkse markt. We 
besteedden veel aandacht aan marketing voor de Russische 
markt, maar enkele grote geplande projecten werden 
uitgesteld. Daardoor was de omzet hier lager dan in 
voorgaande jaren.

Onze activiteiten in Duitsland werden geconfronteerd met 
een sterke tegenwind door een combinatie van factoren. 
Eén daarvan was de transformatie van drie afzonderlijke 
Deerns-ondernemingen (Schmidt Reuter in Keulen, P2B 
in Berlijn en Scheer in Stuttgart) in één organisatie: Deerns 
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Deutschland GmbH. Deze samenvoeging heeft ons veel 
energie gekost. Een andere factor was de tijd rovende 
implementatie van het nieuwe ERP-systeem (dat ingrijpend 
moest worden aangepast aan de specifieke Duitse 
regelgeving). Daarnaast waren er een paar verlies gevende 
projecten met problemen van verschillende aard: inefficiënte 
ontwerpprocessen in projecten met meerdere partners, 
een duidelijk verschil in contractuele aanpak van de 
aannemers, en het gepolitiseerde betalingsgedrag van 
een opdrachtgever bij een project in de publieke sector. 
De door ons genomen maatregelen in 2013 zullen in de 
loop van de tijd, langs juridische weg, wel hun vruchten 
afwerpen, maar duidelijk is dat de resultaten in 2013 
hierdoor achter zijn gebleven. Ondanks deze negatieve 
factoren heeft het samengevoegde Deerns Duitsland een 
positie in de top 5 op de markt weten te veroveren. In de 
loop van het jaar werd duidelijk dat Deerns in Duitsland  
wordt gezien als een sterk, internationaal ingenieurs-
bureau dat hoogwaardige diensten verleent in diverse 
specialismen.

Deerns Amerika kende in 2013 een forse omzetgroei. 
Hoewel deze vestiging nog relatief klein is, zijn de kwaliteit 
en omvang van ons Amerikaanse team verbeterd. Naast 
onze basis in Denver werd een tweede vestiging geopend 
in Chicago. Hierdoor deden we niet alleen onze intrede in 
een nieuw geografisch gebied, maar konden we ook een 
begin maken met het aanboren van nieuwe segmenten 
(naast onze belangrijkste markt van datacentra) door een 
sterkere focus op luchthavens en duurzame hoog bouw. 
De financiële resultaten waren aanzienlijk beter dan het 
voorgaande jaar, maar liggen nog altijd achter op de 
doel stellingen. 

Veruit de grootste omzetgroei in 2013 werd gerealiseerd 
in het Verenigd Koninkrijk, waar onze jonge landenvestiging 
in Londen een spectaculaire groei doormaakte. Deze 
vesti ging kon zich stevig positioneren als een van de 
topspelers op de markt en kreeg evenveel aandacht vanuit 
de arbeidsmarkt. Het leeuwendeel van onze Britse omzet 
was afkomstig van een klein aantal opdrachtgevers op de 
markt voor datacentra. Tegen het einde van het jaar deden 
we onze intrede op de cleanroom-markt en in verband 
hiermee werd een tweede vestiging geopend in Manchester. 
Deerns UK leverde een behoorlijke bijdrage aan de winst 
van ons bureau. 

Deerns Italië had een moeilijk jaar vanwege de zeer 
zwakke markt voor commercieel vastgoed en er is flink 
geïnvesteerd in diversificatie naar andere marktsegmenten. 
Een van de tekenen van succes was een eerste lucht-
haven  project tegen het einde van het jaar. Vooruitgang 
werd ook geboekt bij de competentieontwikkeling en 

contacten leggen op de markten voor datacentra en clean 
technology. In dit economisch moeilijke jaar in Italië wist 
het team in Milaan een nagenoeg neutraal financieel 
resultaat te boeken. 

In Frankrijk behaalde Deerns opnieuw veel succes dankzij 
een klein, toegewijd team met grote vaardigheden op  
het gebied van adviesverlening over milieuprestaties van 
gebouwen. Hierdoor konden we een belangrijke rol spelen 
bij het integratieproces in grote ontwerp-opdrachten. Daar-   
 naast groeiden onze ingenieursdiensten zowel kwalitatief 
als kwantitatief; Deerns Frankrijk ontwikkelt zich geleidelijk 
tot een vooraanstaande marktspeler. In Frankrijk werd ook 
geïnvesteerd in diversificatie om naast onze traditionele 
sterke positie in de utiliteitsmarkt ook segmenten met een 
hoger groeiperspectief te betreden. Alleen de hoge lokale 
arbeidskosten belemmerden een snellere groei van de 
vestiging in Parijs.

‘Onze aanwezigheid is 
opnieuw versterkt en 
we hebben belangrijke 
stappen gezet om 
onze kweekvijver van 
talenten te optimalise-
ren, in elk land waar we 
vestigingen hebben.’
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Deerns Spanje bestond in 2012 alleen op papier. In de 
lente van 2013 werd hier nieuw leven ingeblazen toen 
zich de kans voordeed om een deel van de activa over te 
nemen van ingenieursbureau Ibinser SA in Barcelona, dat 
in betalingsproblemen verkeerde. Wij werden versterkt met 
een team van bijna tien medewerkers, die zich sindsdien 
uitstekend hebben geïntegreerd in de Deerns-cultuur. 
Ondanks de moeilijkheden die gepaard gaan met een 
compleet nieuwe start, wist Deerns Spanje 2013 af te 
sluiten rond break-even.

International Practices
Onze International Practices – Airports, Clean Technology 
en Data Centres – hebben belangrijke vooruitgang geboekt 
bij het versterken van onze marktpositie en het onder-
steunen van de professionele competenties en teams die 
hiervoor nodig zijn. 

Onze aanwezigheid in het segment luchthavens werd 
versterkt door nieuwe relaties met een aantal belang rijke 
Europese luchthavens. Daarnaast hebben we veel 
projecten uitgevoerd voor onze bestaande opdracht-
gevers elders in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië  
en het Midden-Oosten. 

Een belangrijk element van onze strategie is het ontwikkelen 
van expertise op het gebied van luchthavenontwerp in 
alle landenvestigingen, zodat we onze gespecialiseerde 
internationale expertise kunnen aanvullen met lokale 
deskundigen. Oorspronkelijk waren de activiteiten in ver band 
met ontwerp- en adviesdiensten voor luchthavens gecon-  
 centreerd in Nederland, maar de laatste acht jaar hebben 
we deze competenties met succes uitgebreid naar 
Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Belangrijke 
luchthavens in deze landen behoren nu tot de vaste 
clientèle van de respectievelijke lokale Deerns-vestigingen. 
In 2013 hebben we een volgende stap gezet op de lucht-  
havenmarkt in Italië vanuit onze net geopende vestiging in 
Milaan. Eén van onze nieuwe opdrachtgevers is Aeroporta 
di Roma (ADCR), en aan het einde van 2013 heeft onze 
Italiaanse vestiging hier de eerste adviesdiensten verricht 
in verband met de vervanging van passagiersbruggen.  

Voor een van onze grotere opdrachtgevers, Abu Dhabi 
Airport, hebben wij onze ontwerp- en adviesdiensten  
in het kader van het project voor de Abu Dhabi Airport 
Midfield Terminal uitgebreid. Deerns is hier onder meer 
verantwoordelijk voor het ontwerp van alle infrastructuur 
en systemen voor IT en beveiliging. Ondersteuning ter 
plekke werd geboden door een team dat tegen het einde 
van 2013 bestond uit circa 15 medewerkers, afkomstig 
uit Nederland, Italië, de Verenigde Staten en Frankrijk.

De Clean Technology Practice is hard op weg een inter-
nationale ontwerper en adviseur te worden op het gebied 
van alle deelsegmenten: micro- en nano-elektronica, bio- 
 technologie, farmaceutica, zonne-energie en containment. 
Een belang rijke nieuwe ontwikkeling in 2013 was de levering 
van adviesdiensten op het gebied van projectplanning en - 
budgettering, validatie en prestatieborging, veiligheid  
en gezondheid voor toonaangevende opdrachtgevers als 
ASML, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en diverse 
andere projectontwikkelaars. Een andere doorbraak in deze 
Practice kwam toen NXP, zowel in het Verenigd Koninkrijk 
als in Nederland, Deerns uitkoos om ontwerp- en advies-
diensten te verlenen voor de productiefaciliteiten voor 
halfgeleiders in Stockport (VK) en Nijmegen. Dit succes 
viel samen met de opening van een vestiging in Manchester, 
die zal dienen als hub voor de uitbreiding van onze 
activiteiten op het gebied van clean technology in het 
Verenigd Koninkrijk. In Duitsland ontvingen we diverse 
opdrachten van onder zoeks  instituten op het gebied van 
elektronica. Deze projecten zijn inmiddels opgeleverd. 
Voor universiteiten in Turkije, Kazachstan en Georgië heeft 
Deerns advies verleend en toezicht gehouden op de 
uitvoering van projecten. De Clean Technology Practice 
werd ook gevraagd voor de ontwik keling van hightech-
faciliteiten voor Nederlandse universiteiten, waaronder 
het Brainport Innovation Park, zonnecellen van de 
volgende generatie en diverse faciliteiten voor starters-
centra. Een belangrijke prestatie was het succesvolle 
ontwerp van een nieuwe onderzoeksfaciliteit voor 
DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy 
Research) in overeenstemming met de verreikende 
duurzaamheidsstrategie van deze opdrachtgever. Deze 
nieuwe faciliteit ontving een BREEAM Excellent-certificaat. 

Vooraanstaande opdrachtgevers die in 2013 de opening 
van nieuwe, door Deerns ontworpen faciliteiten vierden, 
waren Nutricia (Food Research Centre in het Utrecht 
Science Park), Philips Lighting (nieuwe hoofdvestiging) en 
Solliance (de laatste twee allebei op de High Tech Campus 
in Eindhoven).

De wereldwijde aanwezigheid van de International Data 
Centre Practice groeit snel. In 2013 is onze bestaande 
aanwezigheid in de Verenigde Staten en sommige 
Europese landen verder versterkt, en maakte Deerns een 
begin met de eerste datacentrumprojecten in België, Turkije, 
Frankrijk en Italië. Deze opdrachten waren een springplank 
naar verdere uitbreiding van onze activiteiten in deze 
landen en het afgelopen jaar konden we herhalings-
opdrach ten in de wacht slepen bij deze opdrachtgevers. 
Dit is een duidelijke bevestiging van de door ons geleverde 
kwaliteit. De activiteiten in Turkije ontwikkelden zich bijzonder 
snel en tegen het einde van het jaar werkten we aan 
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datacentrumprojecten voor drie verschillende financiële 
instellingen. Tevens hebben we de eerste kansen in 
Brazilië en Spanje aangegrepen.

In 2013 zijn we ons blijven richten op het uitbreiden van 
ons dienstenaanbod op het gebied van data centra en 
hebben we de door ons geleverde toegevoegde waarde 
kunnen vergroten. We hebben contracten gesloten voor 
nieuwe diensten, gericht op prestatieborging en operationele 
zaken; voor een toonaangevende internationale leverancier 
van datacentra verzorgen we nu veelomvattende prestatie-
borgingsactiviteiten, vanaf het eerste ontwerp tot de 
oplevering van het project. Voor een grote financiële 
instelling hebben we gedetailleerde operationele en 
onderhoudsprotocollen en -richtlijnen ontwikkeld om  
de frequentie van incidenten, downtime en operationele 
uitgaven terug te dringen. Een wereldwijd toonaangevend 
IT-bedrijf heeft ons wederom uitgedaagd te komen met 
innovatieve, grootschalige oplossingen voor diverse 
projecten.

We willen onze positie als marktleider op het gebied van 
energie-efficiëntie voor datacentra handhaven. De bouw 
van een uiterst innovatief datacentrum voor een zieken-
huis in Nederland resulteerde in 2013 in het eerste  
TIER III-datacentrum dat voldoet aan de ASHRAE-regels 
en dat geheel kostenneutraal wordt gekoeld. Ons eerste 
data cen trumproject in België is te danken aan het feit dat 
we zulke innovatieve, kosteneffectieve en betrouwbare 
data centra kunnen leveren. Tevens biedt dit een geweldige 
ingang voor de Braziliaanse markt.

Interne ontwikkeling
De spannende ontwikkelingen in onze landenvestigingen 
en International Practices zorgen voor een sterke dynamiek 
en forse veranderingen in de hele Groep. In 2013 hebben 
we het nodige gedaan om de vereiste staffuncties te 
versterken. Op het gebied van Human Resources, 
Financiën, Communicatie en IT & Kennismanagement 
zorgden we voor verbeteringen van werkprocessen, 
internationale samenwerking en harmonisering, en groei-
onde rsteuning. In onze vier grootste landenvestigingen 
(Nederland, Duitsland, het Verenigd Koningkrijk en Italië) 
zijn tegen het einde van het jaar lokale managementfuncties 
voor HR en Finance gecreëerd. Voor de kleinere vestigingen 
(Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten en België ondersteund 
vanuit Deerns Nederland) werd financieel toezicht en 
HR-onder steuning geïnitieerd en versterkt vanuit de 
Groep. Op deze gebieden, en bij Communicatie en IT, 
werden interne ‘ondersteuningskringen’ gevormd, met in 
het middelpunt de functionele manager van Group Support 
en daaromheen vertegenwoordigers van iedere landen-
vesti ging; deze kringen hebben om de twee weken 

contact om best practices uit te wisselen, de aanpak te 
harmoniseren en elkaar te coachen en te ondersteunen. 

Het International Management Team van ons bureau, 
bestaande uit het management van landenvestigingen, 
Practice- directeuren, managers van stafafdelingen en het 
uitvoerend management van de Groep, is uitgegroeid tot 
een coherente groep leiders die dezelfde taal spreken en 
dezelfde visie uitdragen. Dit team is het resultaat van het 
intensieve organisatieontwikkelingsprogramma van het 
voorgaande jaar. Het hele jaar door is hard gewerkt aan  
de voorbereiding van een nieuw businessplan voor de 
Groep voor de periode 2014-2017. In aansluiting op  
het organisatie ontwikkelingsprogramma is in 2013 een 
programma gestart, bedoeld om getalenteerde professionals 
de kans te geven leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, 
interne banden aan te knopen en goed inzicht te verkrijgen 
in de waarden en strategie van onze organisatie: het 
Commitment in Action- programma (CIA).

Ontwikkeling medewerkers
Ons bureau wil getalenteerde professionals aantrekken, 
ontwikkelen, inspireren en behouden. We willen ze 
onder steunen in hun persoonlijke ontwikkeling als 
teamspelers, in overeenstemming met de doelstellingen 
van ons bureau. Om deze doelen te realiseren zijn we  
in 2013 begonnen de basis te leggen van het volgende 
HR-beleid:

•  Een geharmoniseerde proces voor prestatiebeoorde-
lingen: dit is geïntroduceerd op het niveau van de  
Raad van Bestuur van de Groep en het International 
Management Team. De prestatiebeoordelingen zijn 
gerelateerd aan de strategie van de Deerns Groep.

•  Variabele beloningen: er zijn richtlijnen ontwikkeld op 
basis van taakdoelstellingen voor de leden van het 
International Management Team. Deze richtlijnen zijn 
bedoeld om geharmoniseerde, coherente belonings-
principes in te voeren voor de hele organisatie, met 
inachtneming van eventuele relevante verschillen per 
land wat betreft de details van de beloning.
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Ontwikkeling talenten 
We willen er in de toekomst zeker van zijn dat menselijk 
kapitaal een concurrentievoordeel voor ons blijft. Daarom 
proberen we, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, te 
ontdekken wie in staat is over een paar jaar uit te groeien 
naar senior professional, lijnmanager of projectmanager. 
We letten hierbij speciaal op mensen die bereid zijn 
internationaal te werken. In 2013 vonden internationale 
uitwisselingen van medewerkers plaats tussen de 
vestigingen in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Frankrijk en Dubai. Het mobiliteitsteam zoekt naar mogelijk-
heden voor de internationale uitwisseling van medewerkers 
en faciliteert deze, zowel tijdelijk als permanent. 

In 2013 hebben we het Commitment in Action-programma 
gestart, met als doel vaardigheden op het gebied van 
leiderschap, teamwerk en probleemoplossing te ontwik-
kelen, en de kennis van en inzicht in de visie en strategie 
van de Deerns Groep te versterken, zodat de deelnemers 
in staat zullen zijn een wezenlijke rol te vervullen in de 
ontwikkeling van Deerns. Het programma telt 38 deel - 
 nemers van acht verschillende nationaliteiten. 

Deerns Concept Studio (DCS) is een jaarlijks intern 
trainings programma van Deerns voor het ontwikkelen  
van probleemoplossend vermogen, creatief denken  
en presentatietechnieken. Dit van oorsprong Nederlandse 
programma, bestaat nu uit een internationale groep  
van 16 deelnemers. Het programma omvat thema’s  
als brainstormtechnieken, Creative Problem Solving, 
internationaal samenwerken, presentatie workshops  
en interactieve sessies met architecten. 2013 was het 
negende seizoen van de Deerns Concept Studio. 

Werving 
In 2013 werden onze teams versterkt door de volgende 
benoemingen: nieuwe managers van de stafafdelingen 
voor Financiën en Marketing & Communicatie in Nederland, 
een nieuwe manager Financiën in het Verenigd Koninkrijk, 
een HR-manager voor Deerns Duitsland en Business 
Development Managers voor de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk.

Veiligheid en gezondheid 
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de Deerns Groep 
over het jaar 2013 was 2,65%, uiteenlopend van 0% tot 
3,53% per landenvestiging. In Nederland, veruit de grootste 
vestiging, werd speciale aandacht besteed aan het 
verbeteren van de effectiviteit van HR-ondersteuning en 
lijnmanagement bij het voorkomen van verzuim. Het 
verzuimpercentage was hier een reden tot zorg (met 
schommelingen van 4,3% in 2011 tot 2,6% in 2012  
en 3,53% in 2013). Er zijn in 2013 geen bedrijfsongevallen 
gemeld. 

Personeel 
Aan het einde van het jaar telde de Deerns Groep 525 (FTE) 
medewerkers. Het totale personeelsbestand bestaat voor 
22% uit vrouwelijke medewerkers. In het International 
Management Team bedraagt dit percentage 16%. De 
gemiddelde leeftijd van de mede werkers is 43 jaar.
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Deerns Groep B.V.
Vestigingen 23
Medewerkers (fte) 525

Nederland
Vestigingen: 7

Italië
Vestigingen: 1

België
Vestigingen: 1

V.A.E.
Vestigingen: 1

Spanje
Vestigingen: 2

Brazilië
Vestigingen: 1

Verenigde Staten
Vestigingen: 2

Verenigd
Koninkrijk
Vestigingen: 2

Frankrijk
Vestigingen: 1

Duitsland
Vestigingen: 3

Rusland
Vestigingen: 1

Turkije
Vestigingen: 1
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De ontwikkeling van Deerns in Turkije

Saȃdet Yağci
“Waarom werken we niet in Turkije?“ Dat was de vraag die 
ik onze CEO stelde tijdens een lunch in 2011. Zijn antwoord 
kon niet duidelijker zijn: “Turkije is een groot, economisch 
belangrijk land met duidelijke behoeften op het gebied van 
infrastructuur, dus het maakt deel uit van ons langetermijn
plan. Zodra zich een kans voordoet voor ons bureau, moeten 
we beginnen de Turkse markt te ontwikkelen.“ Ik kreeg de 
kans om een eerste reis te maken met Alex Jansen, directeur 
in Nederland. Hij maakte me bewust van mijn sterke en 
zwakke punten. Hij had vertrouwen in me en gaf me de kans 
mezelf te ontwikkelen door een nieuwe markt te verkennen. 
 
Ondanks mijn Turkse komaf, ben ik een echte kaaskop. Ik 
heb altijd in Nederland gewoond en gewerkt aan Nederlandse 
projecten. Het was een enorme uitdaging om ons hele 
dienstenaanbod te ontwikkelen in meerdere markt
segmenten, gezien de culturele barrières en economische 
fluctuaties in het land. Eerst was ik bang omdat ik geen 
precies plan of welomlijnde strategie had voor deze 
uit daging. Tijdens mijn werk aan deze taak voelde ik me 
soms alleen, alsof ik aan het zwemmen was in een enorme 
oceaan. Maar ik kan nu wel heel goed zwemmen... Ik werd 
een business developer en vond de juiste manier om een 
bijdrage te leveren aan mijn eigen doel en dat van ons 
team: de Turkse markt laten uitgroeien tot een landen
vestiging die deel uitmaakt van onze ‘One Firm’.

Als je hulp wilt, moet je die eerst vragen. Dat was iets wat 
ik nog moest leren: vragen om ondersteuning, vooral als 
je te maken hebt met een potentiële markt van dergelijke 
omvang en een lijst met kansen die elke dag langer werd. 
Het was geweldig lid te zijn van een snel groeiend team dat 
met geestdrift en enthousiasme werkte aan het verkennen 
van een nieuwe markt. Zonder de teambijdragen van onze 
International Practices, hadden wij ons doel nooit bereikt. 
Voor ondernemerschap is veel geduld en een grote inzet 
van alle betrokkenen vereist. 
 
Toen mij werd gevraagd input te geven voor het business
plan van de International Clean Technology Practice  
ging ik meteen aan de slag. Ik begon te werken aan het 
businessplan voor Turkije en besprak de ontwikkelingen 
met diverse collega’s. Onze Managing Director gaf me 
instructies en begeleiding. Zo werd het plan een deel van 
het businessplan van onze Groep.

Het is geweldig dat er nu (januari 2014) verschillende 
projecten voor datacentra en clean technology worden 
uitgevoerd en dat Deerns Turkije net is opgericht. Ik ben 
dankbaar dat ik deze unieke kans heb gekregen en trots 
op wat er tot nu toe bereikt is.
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Uitdagingen op de Spaanse markt 

Emilio Cereijo
De eerste berichten over Deerns die ik te horen kreeg, 
brachten me hoop in een duistere tijd. Ibinser, het 
ingenieursbureau waarvoor ik werkte, stond op de rand 
van faillissement na meer dan 25 jaar dienstverlening aan 
onze opdrachtgevers. Nu kwam er een bedrijf dat geloofde 
in ons werk en dat bereid was vooruit te kijken en te 
werken in Spanje op het zwaarste moment van de crisis. 
Maar Deerns had niet alleen de moed om te investeren  
in Spanje. Op een meer persoonlijk vlak had Deerns ook 
de moed om te investeren in mij. Ik ben civiel ingenieur, 
50 jaar oud, en heb altijd gewerkt in projectmanagement. 
Zelf heb ik nooit iets ontworpen, ik werkte alleen aan het 
beheer van projecten. Deerns besloot met mij verder te 
gaan en gaf me de kans mijn talenten te ontwikkelen. 

Momenteel werk ik aan een project voor een internationale 
opdrachtgever in Parijs. Dankzij de visie van Deerns en 
hun open benadering van ondernemerschap kunnen wij 
als Deerns Spanje onze opdrachtgevers ondersteunen 
met diensten op het gebied van projectmanagement en 
onze expertise delen met de rest van de organisatie. Het 
werken bij Deerns loont zeer zeker de moeite. Ik heb me 
vrijwillig aangemeld voor het Commitment In Action
programma en heb nu de kans om me als professional te 
ontwikkelen bij een bureau dat gelooft in diversiteit en 
ondernemerschap. Het brengt ook uitdagingen met zich 
mee, die ik kan delen met een zeer getalenteerde groep 
mensen. Ik kan met recht zeggen dat sinds Deerns 
interesse begon te tonen in Ibinser, al mijn verwachtingen 
zijn overtroffen.
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Ontwikkeling innovatie
Een intrinsiek onderdeel van onze business is de behoefte 
om nieuwe diensten en oplossingen te blijven ontwik-
kelen, zodat we voortdurend toegevoegde waarde 
kunnen leveren aan onze opdrachtgevers die worden 
geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe eisen 
stellen. Veel innovatie-inspanningen worden gedaan 
binnen het kader van de dienstverlening aan opdrachtgevers 
en het is daarom moeilijk vast te stellen hoeveel Deerns in 
2013 exact heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. 
Hier volgen enkele voorbeelden van onze innovaties  
in 2013:

•  Het ontwerp van een ‘energieplusgebouw’ (het Casa 
Stupenda-gebouw in Düsseldorf, Duitsland): een 
gebouw waarvan de energieopbrengst groter is dan 
het energieverbruik, dankzij een geïntegreerd ontwerp 
met systemen zoals betonkernactivering, een WKK-
eenheid op biogas, PV-cellen en het gebruik van 
grondwater als energiebuffer.

•  Het ontwerp van een ZEN-studentenflat (Zero Energy, 
zero CO2 en zero nuclear waste) (Maison de l'Ile de 
France Parijs, Frankrijk): een project met ‘nul energie-
toevoer, nul CO2-uitstoot en nul radioactief afval’, waarvan 
de energieopbrengst groter is dan het verbruik, met 
inbegrip van verwarming, warm water, ventilatie, 
verlichting, keukens, liften en kleine voeding, dankzij 
een geïntegreerd ontwerp met in de gevel ingebouwde 
zonnepanelen, verbonden met een seizoensgebonden 
warmwateropslag van 200 m3, warmteterugwinning 
van het warme afvalwater en 700 m2 fotovoltaïsche 
panelen met een efficiëntie van meer dan 20%.

•  Schone energie uit clean technology: in de productie-
faciliteit van een wereldwijd toonaangevende fabrikant 
van halfgeleiders wordt restwaterstof verwijderd met 
een aardgasbrander. Deerns stelde voor een brand-
stofcel met omvormer (powerpack) te gebruiken om  
in plaats daarvan de restwaterstof om te zetten in 
elektrische energie. Door de toepassing van deze 
powerpack zullen de investerings- en operationele 
uitgaven van de fabriek lager uitvallen. Dit is een 
duurzame oplossing, omdat er geen aardgas, water  
of energie wordt verbruikt en er geen afvalwater of 
CO2-uitstoot is.

•  We hebben een nieuwe lay-out voor datacentra 
ontwikkeld, waarbij de mechanische en elektrische 
infrastructuur wordt ondergebracht in pantry’s. 
Hierdoor kunnen er meer kasten worden geplaatst  

in de geconditioneerde serverruimte en hoeven 
HVAC-monteurs en elektriciens deze ruimte niet meer 
te betreden voor onderhoudswerkzaamheden.

•  We hebben een koelsysteem, GC-DC (‘Green Cooling 
for Data Centres’) genaamd, op basis van indirecte 
verdamping ontworpen dat slim gebruikmaakt van het 
klimaat om het energieverbruik drastisch terug te dringen. 
Naast energie-efficiënt is de technologie ook sterk 
modulair, weinig risicovol en heeft het een goede ROI.

•  We hebben een opdracht gekregen om onderzoek te 
verrichten naar het gebruik van de Platte rivier (Verenigde 
Staten) als bron voor verwarming en koeling voor een 
multifunctioneel commercieel gebouw. Dit systeem kan 
het water voorverwarmen of vooraf koelen, waardoor het 
energieverbruik vermindert en er minder verwarmings- 
en koelingsapparatuur nodig is.

•  Het kantoorcomplex van de Ministeries van Veiligheid 
en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties is een van de eerste gebouwen op deze schaal 
dat een klimaatsysteem met betonkernactivering gebruikt 
in 70% van het vloeroppervlak. Energie wordt verkregen 
uit een systeem met warmte- en koudeopslag. De 
ramen, zogeheten Kastenfenster, kunnen worden 
geopend en functioneren als een tussenruimte: 
wanneer iemand het binnenraam opent, stroomt er 
frisse lucht het kantoor binnen, maar de luchtstroom 
wordt beperkt door de nauwe opening. Tussen het 
binnen- en buitenvenster is zonwering geplaatst.

•  We hebben met succes gewerkt aan het concept van 
‘gratis luchtbevochtiging’, d.w.z. het hergebruik van 
restwarmte om gebouwen te bevochtigen zonder 
energiekosten.

Risicobeheersing
Om financieel gezond te blijven moet ons bureau een 
balans vinden tussen de inspanningen om onze business-
kansen te maximaliseren en het onderkennen, beoordelen 
en minimaliseren van de bijbehorende risico’s. Hierbij 
moeten we duidelijk zijn over de (mate van) risico’s die  
we willen nemen en welke maatregelen we nemen om  
die risico’s te beheersen.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de 
belangrijkste bedrijfsrisico's en onze manier om deze  
te beheersen. 
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Risico

Marktfluctuaties
De vraag naar onze diensten is voornamelijk van cyclische 
aard en gevoelig voor de invloed van bijvoorbeeld 
bezuinigingsprogramma’s van overheidswege. Dit kan 
leiden tot een combinatie van scherpe omzetdaling en 
prijsdruk, resulterend in onhoudbare marges.

Projecten
De opbrengsten kunnen lager uitvallen dan de projectkosten, 
waardoor er geen winst wordt gemaakt. Dit risico wordt 
versterkt door factoren als een economische neergang 
(Nederland), een toenemende claimcultuur (Duitsland),  
de neiging van bepaalde opdrachtgevers om ons meer 
risico’s op te leggen (Algemene Voorwaarden), of 
aanbestedingsregels in combinatie met onaangepast 
gedrag van bouwpartners, waardoor we gedwongen 
worden veel meer te produceren dan voorzien (HOAI 
Duitsland). Ook: wanbetaling of late betaling door 
opdracht gevers, met negatieve gevolgen voor onze 
kasstroom.

Naleving van de belastingwetgeving
De risico’s van het niet naleven van de belastingwetgeving 
door de toenemende complexiteit van internationale 
projecten en de uitwisseling van medewerkers, in het 
bijzonder met betrekking tot de btw en de inkomsten-
belasting.

Capaciteit en kwaliteit van medewerkers
Als er geen balans is tussen de beschikbaarheid van 
competente ingenieurs en managers en de vraag  
van opdrachtgevers, kan dit de omzetdoelstellingen  
van ons businessplan of onze kortetermijnwinst in  
gevaar brengen. Competente medewerkers zijn moeilijk 
te vinden in delen van onze markten. 

Belangrijke medewerkers verlaten het bureau.

Risicobeheersende maatregelen

•  Voldoende spreiding van het portfolio (geografisch en 
per segment).

•  Voortdurende evaluatie van marktsituaties en -trends, 
regelmatig overleg hierover met de betreffende 
medewerkers.

•  Behouden van flexibiliteit in onze kosten, zodat we snel 
kunnen inspelen op dalende omzet. 

•  Strikte criteria voor het accepteren van projecten, 
waaronder een berekening van de verwachte 
rentabiliteit, vier-ogen-principe en goedkeuring door  
de Raad van Bestuur van de Groep in het geval van 
omvangrijke projecten of projectrisico’s.

•  Wettelijke en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
•  Training van medewerkers voor het werken aan 

complexere projecten.
• Training in financieel beheer voor projectmanagers.
•  Nauwgezette bewaking van projectresultaten 

(maandelijks).
• Proactieve follow-up van debiteuren. 
•  Screening van kredietwaardigheid bij het accepteren 

van nieuwe opdrachtgevers.

•  Adequaat extern belastingadvies, risicobewustzijn 
kweken door self-audits van landenvestigingen; 
adequate documentering.

•  Adequate planning van de werving, met periodieke 
controles en follow-up.

•  Voor alle sleutelposities: opstellen van een ontwik-
kelings- en opvolgingsplan, dat ten minste een keer  
per jaar wordt bijgewerkt.

•  Regelmatige controle of ons beloningspakket 
marktconform is.

•  Opzetten van systemen om impliciete kennis van 
professionele medewerkers te benutten.



26 Deel 2 Ondernemingsbestuur

Deerns Jaarverslag 2013

Risico

Liquiditeit
Het niet voldoen aan de criteria van ons bankconvenant; 
het niet benutten of overschrijden van de kredietlijn  
zoals nodig.

Overnames
Vertrek van belangrijke medewerkers en/of opdracht-
gevers van een overgenomen firma, en/of het aanvaarden 
van niet-bekendgemaakte financiële lasten of risico’s bij 
een overname.

ICT
Gedwongen langdurige werkonderbreking in een of meer 
vestigingen ten gevolge van ernstige ICT-storingen en/of 
ontoegankelijkheid van gegevens. Ongeautoriseerde 
toegang tot ons netwerk, cyberaanvallen, enz.

Verlies van activa 
Risico's van brand, inbraak/diefstal of andere calamiteiten 
in een vestiging.

Reputatie
Aanzienlijke reputatieschade in een belangrijk markt-
segment veroorzaakt door ernstige projectincidenten.

Ernstig wangedrag of fraude van medewerkers 
resulterende in reputatieschade.

Risicobeheersende maatregelen

•  Zorgen dat steeds aan de bankcriteria wordt voldaan: 
kwartaalberekening van de solvabiliteitsratio, 
3-maandelijkse voortschrijdende kasstroomprognose. 
Tijdig ondernemen van actie bij een verwachte daling 
van de liquiditeit en/of securitisatiecapaciteit van 
debiteuren.

•  Strikte financiële, HR-, culturele en juridische due 
diligence, en due diligence inzake de opdrachtgever, 
uitgevoerd door medewerkers met kennis van zaken  
en waar nodig de juiste externe adviseurs, met onder 
meer een gesprek met de belangrijkste medewerkers 
en opdrachtgevers.

•  Duidelijk omschreven verklaringen en garanties van  
de verkoper in het geval van een share deal.

•  Simulatie van potentiële sluitingskosten ter beoordeling 
van de risico-impact alvorens een investeringsbeslissing 
te nemen.

•  Bijzonder goede culturele en zakelijke integratie in het 
geval van overnames.

•  Strikte procedures voor back-ups en herstel, waardoor 
binnen maximaal 24 uur de systemen weer kunnen 
worden opgestart.

•  Expliciet veiligheidsprotocol, strikte toegangscontroles, 
firewalls, enz.

•  Een geactualiseerd en bekendgemaakt bedrijfs-
continuïteitsplan.

•  Adequate professionele en projectmanagement-
vaardigheden, ontwikkeld en onderhouden door het 
lijnmanagement met ondersteuning van het HR-team 
van de Groep.

•  Afdoende kennisuitwisseling, gefaciliteerd via International 
Practices en samenwerkingskringen voor technologie-
uitwisseling, ter ondersteuning van en als inspiratiebron 
voor de ‘One Firm’-gedachte. 

•  Opstellen van een covenant voor ons bureau, ter 
ondersteuning en waarborging van onze kernwaarden.



27

Stevig draagvlak

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze inspanningen op het gebied van maat schappelijk 
verantwoord ondernemen en de vastlegging daarvan  
zijn tot nu toe beperkt gebleven tot onze activiteiten in 
Nederland, die goed zijn voor 50% van de activiteiten van 
de hele Groep. We zijn trots op de resultaten die we in 
2013 hebben behaald in ons streven onze uiteindelijke 
doelen op het gebied van duurzaamheid te realiseren.  
We hebben bijvoorbeeld het hoogste niveau (5) behaald 
van de ‘CO2-prestatieladder’, zoals gehanteerd door  
ProRail. Bij de certificering werd voor het eerst beoor -
deeld in hoeverre we met ons dienstenaanbod bijdragen 
aan een duurzamere samenleving. Deze certificering  
is niet alleen een erkenning van onze duurzame interne 
bedrijfsvoering, maar vooral ook van ons succes in  
het toepassen van duurzame oplossingen voor onze 
opdrachtgevers. Dit laatste is sinds de introductie van  
de ‘Branchegerichte toelichting’ in september 2013  
een duidelijk omschreven deel van het certificerings-
proces geworden.

Beperken van onze eigen voetafdruk op het milieu
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 door meer gebruik te maken van het open baar 
vervoer en energie-efficiënte personenauto’s. Daarnaast 
compenseren we de totale CO2-uitstoot als gevolg van 
zakenreizen via de Climate Neutral Group. In onze vesti-
gingen leggen we de nadruk op energiebesparende 
maatregelen en het gebruik van duurzame energie. 
Daar  naast beperken we waar mogelijk het gebruik van 
grond stoffen, met name papier. Het papier dat we 
gebruiken, wordt op duurzame wijze geproduceerd.

Projecten
Sinds 1928 hebben we voor veel opdrachtgevers duur -  
zame oplossingen ontwikkeld. Onze energieconcepten 
zijn veruit onze belangrijkste bijdrage om onze doelstellingen  
ten aanzien van een aanzienlijke CO2-reductie te realiseren. 
Daarom hebben we onszelf tot doel gesteld dat minstens 
20% van de relevante projecten die we per jaar uitvoeren 
zodanig duurzaam moet zijn dat ze in aanmerking komen 
voor een erkende certificering zoals BREEAM en LEED. 
Dit doen we onder andere door onze opdrachtgevers 
duurzamere oplossingen aan te bieden dan waar oor-
spronkelijk om wordt gevraagd.

Externe certificering
De CO2-voetafdruk van Deerns houdt rekening met alle 
directe uitstoot van broeikasgassen (categorie 1), alle 
indirecte uitstoot door gebruik van ingekochte energie 

(categorie 2) en de indirecte uitstoot veroorzaakt door de 
winning en productie van ingekochte materialen gebruikt 
voor het vervoer voor Deerns (categorie 3). De voetafdruk 
wordt bepaald volgens de richtlijnen van de ‘CO2-
prestatieladder’ en kwam in 2013 uit op 4.820 kg per 
FTE. Ondanks de aanzienlijke toename van het aantal 
vliegreizen, is de netto CO2-uitstoot van Deerns in 2013 
verminderd met 62,2 ton ten opzichte van 2012.

Interne toetsing
Zoals vermeld, zijn het onze duurzame energieconcepten 
voor onze opdrachtgevers, die de grootste impact hebben 
op de CO2-reductie. De resultaten brengen we in beeld via 
de ‘Deerns Multiplier’. Deze factor geeft aan in hoeverre 
wij met onze projecten CO2 weten te besparen, afgezet 
tegen de wettelijke prestatie-eisen, ten opzichte van 
onze eigen CO2-voetafdruk: onze totale CO2-uitstoot 
veroorzaakt door de medewerkers en activiteiten van het 
bureau. De Deerns Multiplier, geïntro duceerd in 2009, heeft 
nu een niveau van 800 bereikt. Met andere woorden:  
in 2013 was de CO2-reductie gedurende de technische 
levens duur van de top 10-projecten van Deerns Nederland 
B.V. 800 keer zo groot als de eigen jaarlijkse uitstoot 
(Deerns Nederlands B.V.). Ter vergelijking: in 2012 was dit 
726. Daarnaast was onze netto CO2-uitstoot 16% lager 
dan in het referentiejaar 2009. Het is ons doel om onze 
CO2-uitstoot in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte 
van 2009.

De gerealiseerde reductie van 1,2 miljoen ton CO2 in  
onze top 10 duurzame projecten komt overeen met de 
gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 17 miljoen m2 kantoor-
ruimte in Nederland.

Personeelsbeleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard ook 
van toepassing op ons beleid voor de ontwikkeling van 
medewerkers. We bieden een innovatieve en profes sionele 
werkomgeving met een minimum aan bureaucratie, waarin 
onze medewerkers zich kunnen ontplooien en hun compe-
tenties kunnen ontwikkelen. We vragen en stimuleren onze 
medewerkers om te werken in overeenstemming met 
onze kernwaarden (DORIS, zie pagina 6, Ontwikkeling 
medewerkers, zie pagina 19).

Sociale betrokkenheid
Sociale betrokkenheid hangt nauw samen met onze 
kernactiviteit: het realiseren van een aanzienlijke CO2-
reductie voor onze opdrachtgevers (zie pagina 29 over de 
Deerns Multiplier). Onze CO2-reductie maakt deel uit van 
onze ambitie om op een zo verantwoord mogelijke manier 
zaken te doen. Daarbij bekijken we niet alleen onze eigen 
bijdragen, maar ook die van externe partners. Waar mogelijk 
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maximaliseren we onze bijdrage door samenwerking met 
topspelers in aanverwante disciplines. In onze projecten 
besteden we ook aandacht aan de manier waarop we 
omgaan met partners, zoals architecten en bouwbedrijven. 
We hechten belang aan een professionele en constructieve 
samenwerking waarbij we de specifieke toegevoegde 
waarde van iedere speler respecteren. Een ander onderdeel 
van ons beleid inzake maatschap pelijk verantwoord 
ondernemen is het ondersteunen van zorgvuldig gekozen 
maatschappelijke initiatieven die vallen buiten het domein 
van onze eigen activiteiten en marktfocus. Het gaat hierbij 
om culturele, wetenschappelijke en sportorganisaties, 

vooral waar deze een sterke focus hebben op innovatie 
en het ontwikkelen van talenten. Het spreekt vanzelf dat 
hun doelen moeten overeenkomen met onze kernwaarden: 
deskundigheid, ondernemerschap, reputatiegerichtheid, 
integriteit en samenwerking:

•  Deerns is donateur van de Stichting ‘Living Daylights’, 
een organisatie die zich bezighoudt met een goede 
toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving.

•  YES!Delft: Deerns ondersteunt dit ondernemerscentrum 
van de TU Delft dat technisch ondernemerschap stimuleert 
in de vroege ontwikkelingsfasen. Deze stichting inspireert 

CO2-uitstoot (ton) 2010 2011 2012 2013

Auto zakelijk 626,70 599,20 554,60 528,30

Gasverbruik 68,30 80,50 87,40 91,90

Airconditioning 12,70 12,70 12,70 12,70

Totaal categorie 1 707,70 692,30 654,70 632,90

Elektriciteit 259,10 236,80 187,70 167,80

Vliegreizen 113,80 159,30 126,60 196,10

Zakelijke km privéauto 137,70 108,80 122,60 97,80

Totaal categorie 2 510,60 504,90 437,00 461,70

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

Woon-werkverkeer 371,70 404,60 360,20  370,00

Papier 15,20 13,60 10,00 7,00

Waterverbruik 0,70 0,70 0,70 0,70

Totaal categorie 3 400,90 428,70 386,40 390,80

Totale bruto CO2-uitstoot 1.619,20 1.625,90 1.478,00 1.485,40

Compensatie kilometers zakelijke

vliegreizen 113,80 159,30 126,60 196,10

Totale netto CO2-uitstoot 1.505,40 1.466,60 1.351,40 1.289,20
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studenten, professionals en wetenschappers tot onder-
nemerschap en biedt praktische ondersteuning bij het 
oprichten en ontwikkelen van nieuwe bedrijven. Deerns 
heeft Yes!Delft in 2013 op verschillende manieren 
ondersteund.

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

•  Deerns ondersteunt de Nederlandse roeiwereld 
(Koninklijke-Holland Beker in Amsterdam).

‘De gerealiseerde reductie  
van 1,2 miljoen ton CO2 in 
onze eigen projecten komt  
overeen met de gemid-  
delde jaarlijkse uitstoot van  
17 miljoen m2 kantoorruimte  
in Nederland.’

CO2-besparingen

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

CO2-besparing in onze projecten:  
800 maal de jaarlijkse CO2- uitstoot  
van Deerns.
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Deerns Jaarverslag 2013

•  Deerns is lid van en levert een bestuurlijke bijdrage aan 
organisaties als: NL Ingenieurs (Nederland) en VDI 
(Duitsland), de Nederlandse ‘Green Building Council’ 
en vergelijkbare organisaties in Duitsland, Frankrijk en 
de Verenigde Staten, de Vereniging van Milieuprofes-
sionals (Nederland), het Europese Netwerk van 
Milieuprofessionals (Brussel) en advies- en financierings-
organen van verschillende universiteiten (Nederland, 
Duitsland, België, Italië).

•  Tijdens de viering van ons 85-jarig bestaan, hebben  
we onze relaties de mogelijkheid geboden een bedrag  
te schenken aan het Willem Alexander Kinderfonds 
van het LUMC. Deerns heeft het ingezamelde bedrag 
verdubbeld.

Niet uit de jaarrekening blijkende gegevens 

De volgende vermeldenswaardige gebeurte-
nissen vonden plaats na afsluiting van het 
verslagjaar 2013 en vóór vaststelling van dit 
jaarverslag op 27 maart 2014:
•  In februari vierden we de opening van ‘Deerns Data 

Center Design S.A.’ in São Paulo, gelanceerd in 2013 
in samenwerking met het meest toonaangevende 
Braziliaanse aannemersbedrijf voor datacentra, 
Sistenge Ltda. Deze joint venture zal ontwerp- en 
adviesdiensten voor volledig geïntegreerde datacentra 
leveren aan opdrachtgevers in Brazilië. Door de expertise 
van Deerns op het gebied van datacentrumontwerp te 
combineren met de lokale expertise van Sistenge biedt 
de joint venture een eersteklas dienstverlening voor 
datacentrum ontwerp met als doel om uiterst energie-
efficiënte, betrouwbare en modulaire datacentra  
te bouwen.

•  De voorbereidingen voor het oprichten van een lokale 
vestiging in Istanboel, Turkije, bevinden zich in de 
laatste fase. Hiermee willen we de eerste lopende 
projecten ondersteunen en een verdere marktontwik-
keling stimuleren.

•  De nieuwe directeur van de International Data Centre 
Practice, Nathalie Sers, is begonnen in maart. Nathalie  
zal Wouter Kok vervangen, die per 1 mei lid wordt van 
de directie van Deerns Nederland B.V. 

•  Victor van der Chijs, voorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit Twente, is per 27 maart 
toegetreden tot de Raad van Commissarissen van 
Deerns Groep B.V. Hij vervangt Boudewijn Dessing  
die de Raad van Commissarissen op 1 januari heeft 
verlaten. Boudewijn Dessing blijft lid van de Raad van 
Advies van Deerns Nederland B.V.
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Vooruitblik 2014 
In sommige van onze Europese markten, zoals Nederland 
(met de voortdurende crisis in de bouw) en Italië (dat nog 
steeds de naweeën voelt van een algemene depressie), 
zullen de ongunstige macro-economische omstandig-
heden in 2014 van invloed blijven. Ons succes hangt hier 
af van onze reputatie bij bestaande opdrachtgevers en 
van een energieke diversificatie gericht op nieuwe markt-
segmenten en nieuwe diensten. In deze markten moeten 
we de vraag van opdrachtgevers en de inzet van middelen 
zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Daarnaast moeten we 
ons in Italië richten op werkkapitaal beheersing en het 
terugdringen van het buitensporige aantal debiteuren. 
Andere landenvestigingen in Europa, zoals Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk, worden niet geconfronteerd met 
dergelijke uitdagingen, en we zien hier dan ook grote 
kansen voor het verbeteren van de resultaten (Duitsland) 
en verdere groei door het verbre den van het portfolio  
en geografische aanwezigheid (Verenigd Koninkrijk). In 
Duitsland hebben het afronden van het interne integratie-
proces en het werven van voldoende talenten in een 
beperkte arbeidsmarkt prioriteit. In het Verenigd Koninkrijk 
staat de verdere ontwikkeling van bestaande datacentra 
en clean technology capaciteiten, als mede de verbreding 
van ons dienstenaanbod hoog op de agenda. 

Ondanks de opwaartse economische trend in de 
Verenigde Staten blijft de markt hier enigszins aarzelend. 
Hoewel we steeds meer prestigieuze en veelbelovende 
relaties met opdrachtgevers hebben opgebouwd, wachten 
veel toekomstige projecten op investeringsbeslissingen, 
en veel plannen voor vastgoed ontwikkeling hebben 
onvoldoende financiële dekking. Hierdoor moeten we  
het marktbereik van onze bestaande vestigingen verder 
verhogen. In 2014 zullen we ons nog meer inspannen  
om aan te tonen hoe opdrachtgevers al vanaf een vroeg 
stadium hun voordeel kunnen doen met onze technische 
kennis. Met het oog op ons langetermijn perspectief en 
onze ambitie blijft capaciteitsontwikkeling ook een prioriteit 
in de Verenigde Staten.

Onze situatie in Rusland kon het afgelopen jaar ook 
worden gekenschetst als aarzelend. We hebben goede 
redenen te denken dat sommige grote uitstaande offertes 
in 2014 zullen uitmonden in projecten. Nog veelbelovender 
is de Turkse markt, waar we in 2013 snel onze naam 
hebben gevestigd. We kijken ernaar uit volgend jaar een 
vestiging in Istanboel te openen. Tenzij de investeringen 
in infrastructuur worden geremd door hevige politieke 
onrust, kunnen we verwachten dat deze markt ons een 
groot volume aan boeiend projectwerk zal opleveren.  
In 2014 zullen ook de eerste resultaten van de joint 
venture tussen Deerns Groep en het gerenommeerde 

aannemersbedrijf voor datacentra, Sistenge SA, in 
Brazilië zichtbaar zijn. Werkend vanuit São Paulo onder  
de naam Deerns Data Center Design Brasil zullen we 
onovertroffen ontwerp diensten voor datacentra aanbieden 
in deze geweldige nieuwe markt. 

Tot slot, kan het Midden-Oosten worden beschouwd als 
een veelbelovend gebied voor 2014. We hebben een 
goede portfolio voor luchthavens in zicht, waardoor we 
onze beschikbare bedrijfsmiddelen in de Emiraten zullen 
moeten versterken. 

We verwachten dat de trend naar sterkere schomme-
lingen in werkbelasting in 2014 zal voortduren, aangezien 
zeer grote projecten een steeds hoger percentage van 
onze omzet uitmaken. Gezien de huidige, onbestendige 
markt omstandigheden, gedomineerd door grote financiële 
onzekerheden, zullen we daarom moeten zorgen voor 
een zorgvuldig beheer van projectrisico’s en sterke interne 
balancerings- en controlesystemen. Deerns zal zich  
in 2014 op deze vaardigheden en hulpmiddelen 
concentreren, zodat we de juiste interne voorwaarden 
kunnen creëren voor succesvolle activiteiten in genoemde 
markten. Tegelijkertijd zullen we ons richten op een meer 
strategische benadering ten aanzien van het stimuleren 
en bevorderen van innovaties, met name als deze zijn 
gericht op energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Het nieuwe businessplan 2014-2017 van de Deerns 
Groep gaat uit van een aanzienlijke groei qua omzet en 
resultaten. Hiermee hebben we ons een boeiend maar 
ambitieus doel gesteld. Onze recente investeringen  
in organisatieontwikkeling, talenten en geografische 
aanwezigheid zullen ons helpen dit doel te bereiken.  
Als echter onze langetermijndoelen van hoogwaardige 
dienstverlening en adequaat risicobeheer door onvoor-
ziene marktontwikkelingen in gevaar zouden komen 
vanwege ons omzetdoel, dan moeten we ons omzetdoel 
aanpassen. Mits de markt wereldwijd niet turbulenter 
wordt dan in 2013, kunnen we verwachten in 2014 
aanzienlijk betere resultaten te behalen dan dit jaar, met 
een nagestreefde omzet van circa € 70 miljoen en een 
EBIT-marge die aanzienlijk hoger is dan in 2013.
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Deerns Jaarverslag 2013

Verslag van de Raad 
van Commissarissen

De jaarrekening over 2013 is gecontroleerd 
door BDO Accountants en door hen goedge-
keurd op 27 maart 2014 Na het bespreken van 
de resultaten met de Raad van Bestuur, hebben 
beide partijen de jaarrekening ondertekend. De 
Raad van Commissarissen gaat akkoord met 
het voorstel van de Raad van Bestuur om het 
dividend over 2013 te beperken tot het interim-
dividend van € 391.000 uitgekeerd in maart 
2014 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 2013. 

In 2013 kwam de Raad van Commissarissen vijf keer 
bijeen met de Raad van Bestuur en twee keer met de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast 
vond een afzonderlijke bijeenkomst plaats met de CEO 
om de personeelsontwikkeling te bespreken. De Raad 
van Commissarissen, die verantwoordelijk is voor de 
financiële audit, heeft de accountant ontmoet en ook een 
bijeenkomst bijgewoond van de internationale financial 
controllers van Deerns. In december heeft de Raad van 
Commissarissen een zelfevaluatie uitgevoerd. 

Financiën
De jaarcijfers over 2012 werden besproken tijdens de 
vergadering in april 2013, terwijl de cijfers over de eerste 
helft van 2013 in augustus werden besproken. Net als  
in 2012, vroegen de aanhoudende financiële crisis en 
daaruit voortvloeiende onrust in de eurolanden, en met 
name de zeer slechte situatie op de Nederlandse bouw-  
en vastgoedmarkten, om extra aandacht voor de instroom 
van opdrachten in Nederland en analyse van de maande-
lijkse resultaatontwikkeling. Al eerder in 2013 werd duidelijk 
dat de financiële resultaten van het bureau zouden achter-
blijven bij de gestelde EBIT-doelen voor het jaar. Later  
in het jaar werden de Duitse activiteiten geconfronteerd 
met onverwachte zware verliezen bij enkele belangrijke 
projecten. De vooruitzichten vroegen om verdere maat-
regelen voor het verbeteren van de resultaatontwikkeling 
en de kwaliteit van het prognose proces. Een van de 
genomen maatregelen was het verbeteren van de business 
control-functie binnen de landenvestigingen en een 
verdere versterking van de functionele rapportagelijnen 
van daaruit naar het Control-team van de Groep.

Strategie en doelstellingen
De strategie van Deerns was ook in 2013 gericht op 
inter nationale ontwikkeling en versterking van bestaande 

posities. Speciale aandacht was vereist voor de Duitse 
activiteiten en voor Deerns Verenigd Koninkrijk en Deerns 
Amerika. Wat betreft het Verenigd Koninkrijk, werden de 
uitzonderlijk snelle groei en de potentiële verstoringen van 
het evenwicht die daaruit voortvloeien besproken. Voor de 
Verenigde Staten lag de focus ook op groei. Organische 
groei was sterk en in de loop van het jaar begonnen de 
resultaten die van 2012 ruim te overtreffen. Later in het 
jaar vlakten deze verbeteringen echter weer af, waarop  
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 
besloten een nieuwe beoordeling te maken van de opties 
voor organische en anorganische groei om de kritische 
massa te bereiken. Aan het einde van het jaar werd een 
managementadviseur aangenomen om ons hierbij  
te helpen. 
 
In de loop van het jaar nam het management diverse 
initiatieven (België, Spanje en Brazilië) om de wereldwijde 
aanwezigheid van Deerns te vergroten en de internationale 
competenties beter te benutten. Op die manier speelde 
het bureau proactief in op de trend van internationale 
opdrachtgevers die in veel landen een lokale aanwezig-
heid verwachten, en hebben we belangrijke nieuwe 
stappen gezet om de zeer gespecialiseerde expertise-
gebieden van Deerns (clean technology, datacentra en 
luchthavens) internationaal uit te rollen.

In de loop van het jaar is het management begonnen met 
de ontwikkeling van een nieuw businessplan voor de 
periode 2014-2017. Dit zal begin 2014 worden afgerond. 
De Raad van Commissarissen heeft ook uitgebreid 
stilgestaan bij de langetermijnstrategie van Deerns en de 
gevolgen daarvan voor de organisatie, het dienstenaanbod 
en de ontwikkelingsprioriteiten van de onderneming. 

Andere strategische onderwerpen die werden 
behandeld door de Raad van Commissarissen 
tijdens de verschillende vergaderingen:
• Blootstelling aan en beheersing van risico’s
•  Marktontwikkelingen en de concurrentiepositie van de 

onderneming
• Bankovereenkomsten en andere financieringsregelingen
• Budgetprognoses 
• Ontwikkeling van de kasstroom

Functioneren van de Raad van Bestuur 
2013 was het eerste volledige jaar van de nieuwe organi-
satiestructuur en het nieuwe ondernemingsbestuur van  
de Deerns Groep. De Raad van Commissarissen is van 
mening dat de nieuwe structuur goed functioneerde en 
dat de Raad van Bestuur adequaat heeft gehandeld als 
coherent en geïnspireerd team. 
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Functioneren en samen stelling van de  
Raad van Com missarissen 
De Raad van Commissarissen is het hele jaar door 
voldoende geïnformeerd door het management en is van 
mening dat de Raad van Bestuur daardoor zijn cruciale rol 
in het besturen van de Deerns Groep naar behoren heeft 
kunnen uitvoeren. Geen van de leden van de Raad van 
Commissarissen is afwezig geweest tijdens de vergade-
ringen. Alle drie leden handelen volledig onafhankelijk.

Boudewijn Dessing, besloot dat hij, gezien zijn uitgebreide 
en gespecialiseerde netwerk in de Nederlandse gezond-
heids zorg, meer toege voegde waarde zou kunnen bieden 
als lid van de Raad van Advies van Deerns Nederland.  
Hij heeft daarom de overstap naar deze Raad gemaakt  
en is op 1 november afgetreden als lid van de Raad  
van Commissarissen van de Groep. Hij zal begin 2014 
worden vervangen. 

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

Paul Smits      benoemd oktober 2012 (als 
(1946)          overgang van zijn lidmaatschap  

van de voormalige Deerns STAK), 
treedt af oktober 2014 (definitief).

Boudewijn Dessing benoemd oktober 2012,   
(1950)                       afgetreden 1 november 2013. 

Mirjam Nouwen   benoemd oktober 2012 (als 
(1958)          overgang van haar lidmaatschap  

van de voormalige Deerns STAK), 
treedt af oktober 2016 
(herkiesbaar).

Een lijst van de andere posities die de leden van de Raad 
bekleden als lid van Raden van Commissarissen of 
bestu urslid van charitatieve instellingen, is hiernaast te 
vinden.

Oordeel over de resultaten en verwachtingen 
van Deerns
In 2013 werd Deerns, net als in 2012, geconfronteerd 
met uitdagende marktomstandigheden voortvloeiend uit 
de wereldwijde financiële en economische situatie, en in 
het bijzonder de Nederlandse economische malaise en 
vastgoedcrisis. In weerwil van de goede ontwikkeling van 
de omzet stonden de financiële resultaten onder druk, 
met name vanwege de vastgoedcrisis in Nederland, de 
grootste markt van Deerns, en een aantal zwaar verlies-
gevende projecten in Duitsland. Deze factoren, in combinatie 
met een aantal eenmalige uitgaven met het oog op de 

gezondheid van het bureau op de lange termijn, leidden 
tot tegenvallende financiële resultaten. 

Volgens de Raad van Commissarissen zijn door het 
mana gement de juiste maatregelen genomen en gepland  
om verder te gaan met de nodige verbeteringen van de 
efficiëntie en de kwaliteit van het business control-proces. 
De Raad van Commissarissen is van mening dat ondanks 
het teleurstellende winstresultaat, het bureau zich goed 
heeft ontwikkeld wat betreft innovatiekracht, aandacht 
voor duurzaamheid, verwerving van baanbrekende 
projecten, internationale aanwezigheid en de focus op 
gespecialiseerde nichemarkten en ontwikkeling van 
medewerkers. 

Dit alles was alleen mogelijk dankzij de gemeenschappelijke 
inspanningen van de medewerkers en het management 
van Deerns. De Raad van Commissarissen spreekt zijn 
waardering uit voor deze inzet en bedankt alle mede-
werkers 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, 27 maart 2014, 
De Raad van Commissarissen van Deerns Groep B.V.

Paul Smits (Voorzitter), Mirjam Nouwen 

Bijkomende functies van de leden van de Raad van  

Commissarissen (31-12-2013)

Paul Smits   

• Voorzitter AVRO

• Voorzitter KNVB Stichting ‘Meer dan twee Doelen’ 

•  President Raad van Commissarissen RET NV Rotterdam 

• Voorzitter Stichting ‘Het Kunkelsorgel’ 

• Lid Raad van Advies Ciber Nederland BV

• Lid Raad van Commissarissen Byelex BV

• Voorzitter Stichting Landelijke Inspectiedienst LID 

• Lid Raad van Commissarissen De Oude Stad BV

• Lid Raad van Advies ASP4ALL

Mirjam Nouwen

• Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen Packaging Group B.V.

•  Vice-voorzitter Raad van Toezicht AVRO

•  Bestuurslid Stichting Derdengelden YourGift Cards B.V.

• Bestuurslid J.C. Ruigrok Stichting



Verwezenlijken van een solide  
aanwezigheid in belangrijke  
markten buiten Europa
Deerns heeft wereldwijd projecten gerealiseerd in een groot aantal veelbelovende markten, 
zoals Rusland, Turkije, Oost-Europa en het Midden-Oosten. In Abu Dhabi hebben we vaste 
voet aan de grond gekregen door onze ontwerp- en adviesdiensten voor Abu Dhabi Airports 
te intensiveren. Een team afkomstig uit Nederland, Italië, de Verenigde Staten en Frankrijk 
heeft ter plekke ondersteuning verleend voor de nieuwbouw van het Midfield Terminal Complex.
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Deerns Jaarverslag 2013

Deerns vestiging Milaan,  
Italië
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Deel 3 
Jaarcijfers
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Deerns Jaarverslag 2013

Geconsolideerde balans  
per 31 december 2013

Activa (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill 1.453.461 1.442.939

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.559.893 2.757.487

Financiële vaste activa
Deelnemingen in Groepsmaatschappijen 30.277 30.276
Overige deelnemingen 38.371 34.119
Latente belastingvorderingen 748.600 –––

Vlottende activa
Onderhanden projecten 6.724.330 7.214.368

Vorderingen
Handelsdebiteuren 15.526.705 15.021.551
Vorderingen op participanten en op maat- 
schappijen waarin wordt deelgenomen 57.093 26.352
Overige vorderingen en overlopende activa 1.934.044 1.639.981

17.517.842 16.687.884

Liquide middelen 1.572.946 1.333.765

Totaal activa 30.645.720 29.500.838
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Activa (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill 1.453.461 1.442.939

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.559.893 2.757.487

Financiële vaste activa
Deelnemingen in Groepsmaatschappijen 30.277 30.276
Overige deelnemingen 38.371 34.119
Latente belastingvorderingen 748.600 –––

Vlottende activa
Onderhanden projecten 6.724.330 7.214.368

Vorderingen
Handelsdebiteuren 15.526.705 15.021.551
Vorderingen op participanten en op maat- 
schappijen waarin wordt deelgenomen 57.093 26.352
Overige vorderingen en overlopende activa 1.934.044 1.639.981

17.517.842 16.687.884

Liquide middelen 1.572.946 1.333.765

Totaal activa 30.645.720 29.500.838

Passiva (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Eigen vermogen 11.799.746 10.561.484

Aandeel derden 156.397 73.187

Voorzieningen 1.488.344  872.165

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 3.365.731 3.911.632
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 3.822.708 3.405.732
Schulden aan participanten en aan 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.236.227 1.425.564
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.169.172 3.007.505
Overige schulden en overlopende passiva 5.607.395 6.243.569

17.201.233 17.994.002

Totaal passiva 30.645.720  29.500.838
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Deerns Jaarverslag 2013

Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2013

(€ ) 2013  2012

Netto-omzet 62.342.474 52.061.003
Wijzigingen in onderhanden werk  - 497.884 3.534.091
Opbrengsten 61.844.590 55.595.094

Kosten uitbesteed werk  7.755.835 4.069.410
Overige externe kosten 1.515.357 1.745.558
Lonen en salarissen 28.169.562 27.532.000
Sociale lasten 4.369.755 4.687.971
Pensioenlasten 1.975.163 1.503.318
Afschrijving op immateriële en
materiele vaste activa 927.212 48.308
Overige bedrijfskosten 14.809.913 14.698.587
Som der bedrijfslasten 59.522.797 54.285.152

Bedrijfsresultaat 2.321.793 1.309.942

Rentelasten en soortgelijke kosten - 122.796  - 64.459
Groepsresultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening vóór belastingen

2.198.997 1.245.483

Belasting over resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering - 449.844 - 234.149

 1.749.153 1.011.334

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen 4.167 10.751
Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen

1.753.320 1.022.085

Resultaat aandeel derden  - 83.210  - 45.678

Groepsresultaat na belastingen 1.670.110 976.407
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(€ ) 2013  2012

Netto-omzet 62.342.474 52.061.003
Wijzigingen in onderhanden werk  - 497.884 3.534.091
Opbrengsten 61.844.590 55.595.094

Kosten uitbesteed werk  7.755.835 4.069.410
Overige externe kosten 1.515.357 1.745.558
Lonen en salarissen 28.169.562 27.532.000
Sociale lasten 4.369.755 4.687.971
Pensioenlasten 1.975.163 1.503.318
Afschrijving op immateriële en
materiele vaste activa 927.212 48.308
Overige bedrijfskosten 14.809.913 14.698.587
Som der bedrijfslasten 59.522.797 54.285.152

Bedrijfsresultaat 2.321.793 1.309.942

Rentelasten en soortgelijke kosten - 122.796  - 64.459
Groepsresultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening vóór belastingen

2.198.997 1.245.483

Belasting over resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering - 449.844 - 234.149

 1.749.153 1.011.334

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen 4.167 10.751
Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen

1.753.320 1.022.085

Resultaat aandeel derden  - 83.210  - 45.678

Groepsresultaat na belastingen 1.670.110 976.407

Geconsolideerd  
kasstroom overzicht over 2013

(€ ) 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  2.321.793  1.309.942

Aanpassingen voor
Afschrijving op immateriële en materiële 
vaste activa  1.003.604 26.218
Resultaat uit deelnemingen niet via deelneming 4.167 10.751
Voorzieningen 616.179 95.210
Valutaomrekenverschillen  - 1.849  - 39.080

1.622.101 93.099

Veranderingen in werkkapitaal
Onderhanden projecten 490.038  - 3.659.848
Vorderingen  - 829.958 - 1.292.668
Kortlopende schulden (exclusief banken)  - 246.868 639.682

 - 586.788 - 4.312.834
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.357.106  - 2.909.793

Betaalde interest - 122.796  - 64.459
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering  - 449.844  - 234.149
Resultaat deelnemingen/aandeel derden  - 83.210  - 400.042
Wijzigingen aandeel derden in 
groepsvermogen  83.210 –––

 - 572.639  - 698.650
Kasstroom uit operationele activiteiten 2.784.467  - 3.608.443

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa  - 85.423  - 1.442.939
Investeringen materiële vaste activa  - 760.636  - 1.703.092
Latente belastingvorderingen  - 748.600 –––
Desinvesteringen materiële vaste activa 29.526 34.660
Desinvesteringen financiële vaste activa  - 4.252 794
Nieuwe consolidaties ––– - 2.373.625
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  - 1.569.385  - 5.484.202

Kasstroom uit finanacieringsasctiviteiten
Betaald dividend  - 430.000  - 570.000

Mutatie geldmiddelen 785.082  - 9.662.645

Mutatie in liquide middelen

Stand per begin boekjaar  - 2.577.867 7.084.778
Mutaties in boekjaar 785.082  - 9.662.645

Stand per eind boekjaar - 1.792.785  - 2.577.867
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Deerns Jaarverslag 2013

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 balanswaardering 

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 (USA), 100%

Deerns België BvbA, Antwerpen (België) 100% - nieuw

Deerns Deutschland GmbH, Berlijn (Duitsland), 100%

Deerns France SASU, Parijs (Frankrijk), 67%

Deerns Holding GmbH, Berlijn (Duitsland),100%

Deerns Italia SPA, Milaan (Italië),100%

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

Deerns S.L., Barcelona (Spanje), 100%

Deerns UK Ltd, Londen (Verenigd Koninkrijk), 100%

Op 27 maart 2013 werd Deerns België BvbA in Antwerpen (België) 

opgericht met een kapitaal van € 6.200,00. Op 30 april 2013 met 

effectieve datum 1 januari 2013, werden de ondernemingen Scheer 

Beratende Ingenieure GmbH en Schmidt Reuter Integrale Planung und 

Beratung GmbH gefuseerd op P2B Plannungsgruppe Berlin Brandenburg 

en werd de juridische naar van de laatstgenoemde veranderd in Deerns 

Deutschland GmbH.

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 netto-

vermogenswaarde 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  projectwinsten verantwoord over  

de periode van het contract onder toepassing van de percentage of 

completion methode. Als het waarschijnlijk is dat de totale project-

kosten hoger uitvallen dan de totale projectopbrengsten, wordt het 

volledige verwachte verlies opgenomen als wijziging in onderhanden 

projecten. 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 bedrijfseconomische 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 waarderings-

grondslagen. 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 winstenverliesreken-

ing 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 nietmonetaire 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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Toelichting op de geconsolideerde 
balans per 31 december 2013

Activa (€ )

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa Goodwill

Aanschaffingswaarde 1.442.939
Cummulatieve afschrijvingen –––

Boekwaarde per 1 januari 2013  1.442.939

Mutaties:
Investeringen 85.423
Afschrijvingen  - 74.901
Saldo mutaties 10.522

Aanschaffingswaarde 1.528.362
Cummulatieve afschrijvingen  - 74.901

Boekwaarde per 31 december 2013 1.453.461

2  Materiële vaste activa Overige vaste activa

Stand per 1 januari 2013
Aanschaffingswaarde 8.148.656
Cumulatieve afschrijvingen  - 5.392.174
Cumulatieve omrekenverschillen  1.005

Boekwaarde per 1 januari 2013   2.757.487

Mutaties:
Investeringen 770.355
Afschrijvingen  - 928.704
Desinvesteringen aanschaffingswaarde - 125.885
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen 96.359
Valutaomrekeningsverschillen   - 9.719
Saldo mutaties  - 197.594

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde  8.793.126
Cumulatieve afschrijvingen  - 6.224.519
Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen   - 8.714

Boekwaarde per 31 december 2013  2.559.893
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Toelichting op de geconsolideerde 
balans per 31 december 2013
(vervolg)

4  Overige deelnemingen

Deelneming Bouw Commissioning
Nederland B.V., Bodegraven, 
(Nederland), 50% 390 1
Deelneming Yxion Deerns Pharma B.V.,
Rijswijk, (Nederland), 50% 14.608 10.037
Deelneming LLC Deerns Marecon,
Moskou, (Russische Federatie), 50%  5.000 5.000
Deelneming Deerns-Naco B.V., Rijswijk,
(Nederland), 50% 15.274 15.982
Deelneming Consorzio Red, 
Milan (Italië), 50%  3.099 3.099

38.371 34.119

Financiële vaste activa (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

3  Deelnemingen in Groepsmaatschappijen

Deelneming M+I Raadgevend Ingenieurs-
bureau voor Milieu en Innovatie B.V.,  
Heiloo (Nederland), 100% 1 –––
Deelneming Schmidt Reuter Telematc 
Consult GmbH, Keulen (Duitsland),  
100% indirect aandeel  30.276 30.276

30.277 30.276
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Activa (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Vlottende activa

5  Onderhanden werk

Onderhanden werk 6.724.330 7.214.368

Onderhanden werk
Onderhanden werk met een positieve waarde 11.709.117 8.972.917
Onderhanden werk met een negatieve waarde  - 4.984.787  - 1.758.549
Onderhanden werk 6.724.330  7.214.368

Vorderingen

6  Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren 16.936.661 16.543.151
Voorzieningen dubieuze debiteuren  - 1.409.956  -1.521.600

 15.526.705 15.021.551

7   Vorderingen op participanten en op 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Vorderingen op Bouw Commissioning  
Nederland B.V. 52.040 26.352
Vorderingen op Yxion Deerns Pharma B.V. 4.389 –––
Vorderingen op Deerns Marecon LLC 664 –––

57.093  26.352

8   Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen 584.134 185.456
Overige vorderingen en overlopende activa  1.349.910 1.454.525

1.934.044  1.639.981

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting  584.134 185.456

584.134 185.456

9  Liquide middelen
Kas 7.667 6.400
Kreissparkasse Köln 498.565 299.741
Unicredit 214.665 336.470
Banque HBSC 123.271 280.545
Banca Popolare di Milano 83.453 –––
Bankia 79.209 –––
Volksbank AG 71.098 84.890
ING Bank N.V 70.184 7.854
ABN AMRO Bank N.V. 298.620  –––
Wells Fargo 54.076 –––
HypoVereinsbank AG 35.238 263.857
Rabobank 1.716 489
Deutsche Bank N.V. ––– 5.516
Deutsche Bank AG –––  5.490
Overige banken 35.184 42.513

1.572.946 1.333.765

4  Overige deelnemingen

Deelneming Bouw Commissioning
Nederland B.V., Bodegraven, 
(Nederland), 50% 390 1
Deelneming Yxion Deerns Pharma B.V.,
Rijswijk, (Nederland), 50% 14.608 10.037
Deelneming LLC Deerns Marecon,
Moskou, (Russische Federatie), 50%  5.000 5.000
Deelneming Deerns-Naco B.V., Rijswijk,
(Nederland), 50% 15.274 15.982
Deelneming Consorzio Red, 
Milan (Italië), 50%  3.099 3.099

38.371 34.119

Financiële vaste activa (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

3  Deelnemingen in Groepsmaatschappijen

Deelneming M+I Raadgevend Ingenieurs-
bureau voor Milieu en Innovatie B.V.,  
Heiloo (Nederland), 100% 1 –––
Deelneming Schmidt Reuter Telematc 
Consult GmbH, Keulen (Duitsland),  
100% indirect aandeel  30.276 30.276

30.277 30.276
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Passiva (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Aandeel derden in groepsvermogen
Aandeel derden in Deerns France SASU 156.397 73.187

156.397 73.187

10  Voorzieningen
Latente belastingen 1.394.644 489.476
Overige voorzieningen 93.700 382.689

1.488.344 872.165

Kortlopende schulden

11  Schulden aan aandeelhouders
      en gelieerde ondernemingen
Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V. 604.697 808.947
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V. 604.697 609.797
Rekening-courant Deerns-Naco B.V. 26.833 6.820

1.236.227 1.425.564
De gehanteerde rentetarieven voor de 
schulden aan aandeelhouders en gelieerde 
ondernemingen is de 1-maands EURIBOR 
plus een opslag van 2% punten.

12   Overige schulden en overlopende 
passiva

Omzetbelasting 1.513.281 1.910.362
Loonbelasting en sociale lasten 994.184  902.134
Vennootschapsbelasting 90.260 –––
Pensioenpremies 466.312 170.486
Overige belastingen 105.135 24.523

3.169.172 3.007.505

13   Overige schulden en overlopende 
passiva

Reservering vakantiegeld 887.317 945.163
Reservering vakantiedagen 731.883 676.295
Reorganisatiekosten ––– 757.627
Reservering winstuitkering en bonussen 1.400.251  250.000
Overige schulden 2.587.944 3.614.484

5.607.395 6.243.569

Toelichting op de geconsolideerde 
balans per 31 december 2013
(vervolg)
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Toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening over 
2013

(€ ) 2013 2012

14  Geografische verdeling omzet
Nederland 32.012.527 30.834.733
Duitsland 12.985.407 11.965.765
Italië 2.750.811 2.091.827
Midden-Oosten 1.650.579 1.906.023
Frankrijk 1.600.613 1.460.821
België 3.314.634 1.442.831
Russische Federatie 149.028 1.379.215
Finland 4.597.760  2.338.839
Verenigd Koninkrijk 32.318 1.078.488
Rest van Europa 1.010.405 198.955
Overige 1.740.508 897.597

61.844.590 55.595.094

15  Andere externe kosten

Reis- en verblijfkosten 1.022.474 387.359
Kosten reproducties 92.412 115.859
Overige externe onkosten 400.471 1.242.340

1.515.357 1.745.558

16  Lonen en Salarissen

Lonen en Salarissen 28.169.562  27.532.000

Bezoldiging bestuurders 850.833 592.777

Bezoldiging Raad van Commissarissen
Een bedrag van € 45,800 is betaald
aan de Raad van Commissarissen.  
(2012: € 6,751)

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende 2013 waren 525 in dienst  
op basis van een volledig dienstverband  
(2012: 507 * ).

* Aangepast gemiddeld aantal medewerkers 2012 op basis van een volledig dienstverband.

Passiva (€ ) 31  –– 12 –– 2013 31  –– 12 –– 2012

Aandeel derden in groepsvermogen
Aandeel derden in Deerns France SASU 156.397 73.187

156.397 73.187

10  Voorzieningen
Latente belastingen 1.394.644 489.476
Overige voorzieningen 93.700 382.689

1.488.344 872.165

Kortlopende schulden

11  Schulden aan aandeelhouders
      en gelieerde ondernemingen
Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V. 604.697 808.947
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V. 604.697 609.797
Rekening-courant Deerns-Naco B.V. 26.833 6.820

1.236.227 1.425.564
De gehanteerde rentetarieven voor de 
schulden aan aandeelhouders en gelieerde 
ondernemingen is de 1-maands EURIBOR 
plus een opslag van 2% punten.

12   Overige schulden en overlopende 
passiva

Omzetbelasting 1.513.281 1.910.362
Loonbelasting en sociale lasten 994.184  902.134
Vennootschapsbelasting 90.260 –––
Pensioenpremies 466.312 170.486
Overige belastingen 105.135 24.523

3.169.172 3.007.505

13   Overige schulden en overlopende 
passiva

Reservering vakantiegeld 887.317 945.163
Reservering vakantiedagen 731.883 676.295
Reorganisatiekosten ––– 757.627
Reservering winstuitkering en bonussen 1.400.251  250.000
Overige schulden 2.587.944 3.614.484

5.607.395 6.243.569
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Toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening over 
2013 (vervolg)

(€ ) 2013  2012

17  Afschrijvingen
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 40.406 - 820.944
Afschrijvingen op materiële vaste activa 886.806 869.252

 927.212 48.308

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijving Goodwill 74.901 –––
Badwill vrijval Deerns Italia SPA  - 34.495  - 820.944

40.406  - 820.944

Afschrijving op materiële vaste activa
Andere vaste activa 928.704 847.162
Boekresultaat andere vaste bedrijfsmiddelen - 41.898 22.090

886.806 869.252

18  Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 4.867.435 4.437.491
Huisvestingskosten 3.059.079 2.910.028
Reis- en verblijfskosten 2.653.347 2.568.408
Kantoorkosten 3.341.922 3.209.843
Algemene kosten 888.130 1.572.817

14.809.913 14.698.587

Overige personeelskosten
Ingeleende capaciteit 3.911.387  2.902.234
Overige personeelskosten 956.048 1.535.257

4.867.435 4.437.491

Algemene kosten

Accountantshonoraria
De honoraria voor het accountantsnetwerk 
belast met de controle van de jaarrekening 
zijn als volgt te verdelen:
Controle van de jaarrekening 60.000 55.295
Totaal 60.000 55.295

19  Rente en overige bankkosten

Rentelasten en soortgelijke kosten 122.796  64.459
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(€ )  2013  2012

20   Belastingen over resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering

Acute vennootschapsbelasting  - 399.321 25.785
Latente vennootschapsbelasting  - 102.219  - 32.068
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren 274.942  - 13.430
Winstbelasting buitenland - 223.246 - 214.436

- 449.844 - 234.149

21   Resultaat deelnemingen   
Deerns-Naco B.V.  - 708 10.294
Yxion Deerns Pharma B.V. 4.571 813
Bouw Commissioning Nederland B.V. 389  - 356
A2DP VOF  - 85 –––

4.167 10.751

22  Resultaat aandeel derden

Aandeel derden Deerns France SASU  - 83.210  - 45.678



Deerns Jaarverslag 2013

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant

Aan:  de algemene vergadering en de directie 
van Deerns Groep B.V.

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de 
samengevatte balans per 31 december 2013, de samen-
gevatte winst-en-verliesrekening, het samengevatte 
mutatieoverzicht eigen vermogen en het samengevatte 
kasstroomoverzicht over 2013 met bijbehorende toe lich-
tingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 
van Deerns Groep B.V. per 27 maart 2014. Wij hebben 
een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in 
onze controleverklaring van 27 maart 2014. Desbetreffende 
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten 
geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaats-
gevonden sinds de datum van onze controleverklaring 
van 27 maart 2014.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen 
die zijn vereist op basis van stelsel voor financiële verslag-
geving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening 
van de entiteit. Het kennisnemen van de samengevatte 
jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het 
kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
Deerns Groep B.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van  
een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in 
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven 
op pagina 42 van de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de samengevatte jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met 
Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samen-
gevatte financiële overzichten”.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle 
van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. en in 
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven 
op pagina 42 van de toelichting.

Den Haag, 11 april 2014

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Sgd N.W.A. van Nuland RA
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Ontwikkelen van een volledig  
dienstenaanbod in onze Europese 
vestigingen
De diversificatie binnen de landenvestigingen verloopt naar wens. Een goed voorbeeld  
van de intrede in een nieuw marktsegment is de eerste clean technology-opdracht in het 
Verenigd Koninkrijk, een project voor een toonaangevende internationale producent van 
halfgeleiders, NXP Semiconductors. Onze opdracht bestaat uit het ontwerpen van een  
Clean Link Corridor, die twee grote productiefaciliteiten voor silicium wafers (fabs) met  
elkaar verbindt op de locatie van NXP in Stockport.
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Deerns vestiging Denver,  
Verenigde Staten
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Management

Lars Schumacher

Duitsland

Erik Lousberg

Nederland

Carolien Brinks

Bestuurssecretaris

Ragna Ouwerkerk

Communicatie

Marcel Schellekens

MVO

Paul Smits

Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

Jan Karel Mak 
Voorzitter RvB

Mirjam Nouwen

Roel Rooskens 

Lid RvB (CFO)

Victor van der Chijs

Lars Mostert 
Lid RvB

Olivier Severini

Lid RvB

Roel Rooskens

Financiën

Erik Lousberg

Lid RvB

Sjoerd Hora Siccama

Strategisch adviseur RvB

Ondersteunende staf groepsniveau

Linda Heuperman

HR

Landenvestigingen

Lars Mostert

Duitsland

International Practices

Daan Eijgendaal

Airports

Nathalie Sers 

Data Centres

Eric Stuiver

Clean Technology

Olivier Severini

Italië en Frankrijk

George Pollock

Verenigd Koninkrijk

Rob Nash-Boulden

Verenigde Staten

Taner Ayas

Turkije

José Roberto Enz Lui

Brazilië

Aad Bijl

België

Miquel Castellví 

Spanje

Wouter Kok

Nederland

Xavier Crolla

Nederland

Alex Jansen

Nederland

Christian Lohoff

Duitsland
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Organigram  
Deerns Groep
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Adressen

Deerns Groep

Rijswijk, Nederland
Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
088 374 0107
contact@deerns.com
www.deerns.com

België

Antwerpen
Kammenstraat 18
2000 Antwerpen
+32 3 205 37 74
antwerpen@deerns.com
www.deerns.be

Brazilië

São Paulo
Avenida Paulista, 
1079 – 7º e 8º andar
CEP 0131 – 200 São Paulo
info.brasil@deerns.com
www.deerns.com.br

Frankrijk

Parijs
30, rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris
+33 1 70 91 75 50
paris@deerns.com
www.deerns.fr

Duitsland

Berlijn
Helmholtzstraße 2 – 9
10587 Berlin
Stubenrauchstr. 16
D-14482 Potsdam
+49 30 3980 1920
berlin@deerns.com
www.deerns.de

Keulen
Graeffstraße 5
50823 Köln
+49 221 574 1201
koeln@deerns.com
www.deerns.de

Stuttgart
Widdumhofstraße 12
70499 Stuttgart-Weilimdorf
+49 711 139830
stuttgart@deerns.com
www.deerns.de

Italië

Milaan
via Guglielmo Silva, 36
20149 Milan
+39 2 36167 888
milano@deerns.com
www.deerns.it

Nederland

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

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

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

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

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

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

Zwolle
Grote Voort 5
8014 AM Zwolle
www.deerns.nl 

Rusland

Moskou
1st Samotechniy side-street 16
127473 Moscow
www.deerns.com 
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Spanje

Barcelona
Avda. Diagonal, nº 534, 5º 2º
08006 Barcelona
+ 34 933 623 678
barcelona@deerns.com
www.deerns.es

Madrid
Avenida de la Abufera, nº 321, 1ª, 7
28031 Madrid
+34 917 558 179
madrid@deerns.com
www.deerns.es

Turkije

Istanboel
Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza 
Kat:13 
Șișli-Maslak/İstanbul
+90 212 366 02 32
www.deerns.com

Verenigd Koninkrijk

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

Manchester
76 King Street
M2 4NH Manchester
+44 161 8175014
manchester@deerns.com
www.deerns.co.uk

Verenigde Staten

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

Chicago
77 W. Washington Street
Suite 1506
Chicago, IL 60602
+1 312 346 3995
info@deernsamerica.com
www.deernsamerica.com
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Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
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2280 CE Rijswijk
088 – 374 0000
Nederland
contact@deerns.com
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