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Het jaar 2014 was een moeilijk jaar voor ons bureau, 
zowel wat betreft de dynamiek als de financiën. Er zijn 
veel nieuwe bedrijfsinitiatieven genomen, terwijl tegelij-
kertijd ernstige operationele problemen in Duitsland en in 
mindere mate in de VS hebben geleid tot een ongebrui-
kelijk en teleurstellend resultaat. In het algemeen heb-
ben onze activiteiten zich echter goed ontwikkeld: we 
hebben ons omzetdoel gerealiseerd,  resulterent in een 
groei van 13% op jaarbasis. De rentabiliteit was goed in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze EBIT had 
zwaar te lijden, maar ons bureau heeft zijn aanwezigheid 
verder versterkt in die marktsegmenten en geografische 
gebieden die wij wilden ontwikkelen. Hoewel het lijkt 
alsof de aanzienlijke investeringen in deze ontwikkeling 
geen resultaten opleverden in het verslagjaar, hebben 
we zowel onze marktaanwezigheid als onze interne 
organisatie versterkt. Gelukkig hadden we in eerdere 
jaren al dergelijke investeringen gedaan, waardoor we de 
moeilijkheden in 2014 effectief konden aanpakken. Op 
dezelfde manier helpen de investeringen van dit jaar ons 
niet alleen onze langetermijndoelen te realiseren, maar 
ook om ons veerkrachtiger te maken in het geval van 
tegenslagen in de toekomst. In 2015 ligt de focus op het 
herstellen van de financiële resultaten. De eerste tekenen 
van herstel hebben we al kunnen waarnemen. 

Ondanks de financiële uitdagingen van 2014 heeft ons 
bureau een gezonde basis. Voortdurend zien we voorbeel-
den van de kwaliteit van ons bureau en de waardering die 
we krijgen, of het nu gaat om een International Practice-
team dat de in ons bureau aanwezige knowhow weet in te 
zetten om een contract te winnen, of een projectteam dat 
lof krijgt van een opdrachtgever voor een verrassend effici-

Teamwork is de sleutel tot succes

De Group Executive Board (van links naar rechts) Erik Lousberg, Jan Karel Mak, Roel Rooskens, Olivier Severini

ente oplossing. De ruim 600 medewerkers van ons bureau 
maken dat Deerns een geweldige plek is om te werken. 
En zij vinden het een geweldige plek om te werken, omdat 
we samen en met zorg onze kernwaarden koesteren en 
bevorderen. Nu we ook in 2015 aanzienlijk zullen groeien, 
gaan we er extra de nadruk leggen dat iedereen deze 
waarden naleeft in onze dagelijkse praktijk. Een van de 
middelen om dit te bewerkstelligen is een convenant, dat 
in 2014 is opgesteld door het International Management 
Team. Dit convenant beschrijft in twaalf eenvoudige maar 
essentiële punten hoe we ons dagelijkse werk uitvoeren, 
en hoe we omgaan met onze opdrachtgevers en collega’s. 

De manier waarop we dagelijks ons werk uitoefenen 
en de cultuur van ons bureau zijn nauw verweven en 
beïnvloeden elkaar voortdurend. Een belangrijk deel van 
deze cultuur ligt besloten in de vaardigheden van onze 
medewerkers om resultaten te behalen door teamwerk. 
Dit jaarverslag geeft u een aantal indrukken van hoe 
onze medewerkers samenwerken, zowel intern als in 
combinatie met andere bureaus om onze opdrachtge-
vers van dienst te zijn, en met onze opdrachtgevers zelf. 
Namens al mijn collega’s nodig ik u uit om dit verslag 
te lezen. We bieden het u met gepaste trots aan, maar 
tegelijk met een gevoel van dankbaarheid naar onze 
opdrachtgevers en partners, die ons in staat stellen  
te bloeien en goed samen te werken ten gunste van 
onze opdrachtgevers, onszelf en wellicht, op een meer 
bescheiden manier, de toekomst van onze planeet.

Jan Karel Mak,
Chief Executive Officer
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“Er werd beter samengewerkt
en er ontstond meer begrip voor

elkaars belangen”
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“Er werd beter samengewerkt
en er ontstond meer begrip voor

elkaars belangen”

Teamleden van Schiphol Hotel 
Property Company, Mecanoo 
(architect) en Deerns

Het nieuwe Hilton Schiphol 
hotel is een van de eerste grote 
projecten in Nederland die is 
ontworpen met BIM (Building 
Information Modeling). De 
mensen van het projectteam 
moesten dan ook pionierswerk 
verrichten toen ze er in 2008 
mee aan de slag gingen. Dit 
versterkte de teamgeest bij alle 
disciplines die bij het ontwerp, 
de uitvoering en het gebruik 
van het hotel waren betrokken. 
En omdat iedereen binnen één 
en dezelfde virtuele omgeving 
werkte, werd er beter samen-
gewerkt en ontstond er meer 
begrip voor elkaars belangen. 
Het resultaat was dat alle 
bouwdelen perfect op elkaar 
konden worden afgestemd 
voor een optimaal duurzaam, 
comfortabel en veilig hotel.

team

work

Hilton Hotels & Resorts hotel, 
Amsterdam Airport Schiphol
Ontwerp van de volledige  
technische installatie

De bouwwerkzaamheden van 
het nieuw Hilton Schiphol hotel 
zijn in april 2013 gestart. Het hotel 
komt recht voor het huidige 
Hilton te staan, precies naast de 
weg die richting de terminal leidt. 
Deze dynamische locatie is 
mede bepalend geweest voor 
het ontwerp voor het hotel. Want 
met haar opvallende, vloeiende 
buitengevel wordt het gebouw 
een icoon voor de luchthaven. 
Deze grandeur ervaart de hotel - 
gast straks ook bij binnenkomst 
van het gebouw. Hierin bevinden 
zich conferentiefaciliteiten, 
vergader zalen, een bar, een 
ballroom voor 600 personen en 
een atrium met daaromheen een 
45 meter hoog ‘beddenhuis’ met 
433 kamers. Het nieuwe Hilton 
Schiphol hotel wordt in het 4e 
kwartaal opgeleverd.
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Als onafhankelijk ingenieursbureau met wereldwijde 
activiteiten is Deerns in staat deze ideeën in de praktijk 
te brengen. We gaan langdurige relaties aan met onze 
 opdrachtgevers, zodat we niet alleen hun vragen begrij-
pen, maar ook de onderliggende behoeften en bedrijfs-
processen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers 
hun visie te realiseren door de expertise en ervaring 
van ons internationale netwerk te combineren met onze 
lokale ondernemingsgeest en een solide culturele  
verankering in specifieke markten. Dankzij deze synergie 
heeft Deerns uiterst succesvol projectwerk uitgevoerd 
voor vele luchthavens, zorgorganisaties, datacenters, 
gebruikers van laboratoria en cleanrooms en vast-
goedontwikkelaars. En onze innovatieve aanpak op het 
gebied van gebouwsystemen, energievoorziening en 
bouwfysica heeft een bewezen staat van dienst op elk 
gebied waarin wij actief zijn. Van concept en ontwerp 
tot toezicht en nazorg: Deerns brengt ideeën tot leven.

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	
professionele omgeving bieden met optimale kansen 
voor persoonlijke ontwikkeling.

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

Onze benadering van teamwerk 
Bij Deerns geloven we in de kracht van teamwerk: 
teamwerk dat ook samenwerking met onze partners 
en opdrachtgevers inhoudt. We dagen ze graag uit, en 
worden ook graag uitgedaagd door hen, om ambitieuze 
concepten in de praktijk te realiseren. Samen creëren 
we synergie en bereiken we gemeenschappelijke doelen 
door onze verschillende inzichten, vaardigheden en 
expertisegebieden te combineren.

Wij ontwikkelen en onderhouden bestendige relaties met 
onze opdrachtgevers door hoogwaardige ingenieurs-
diensten te leveren, door de bedrijfsprocessen en de 
daaruit voortvloeiende behoeften van opdrachtgevers te 
doorgronden en door zeer servicegericht te handelen. 
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 groot verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben. Daarom investeert Deerns in 
het aantrekken, ontwikkelen, inspireren en vasthouden 
van getalenteerde professionals, met wie we teams bou-
wen die topkwaliteit leveren aan onze opdrachtgevers. 

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

Wie we zijn

De technologie waarmee we ons omringen, wordt steeds complexer, inventiever en intelligenter.  

We zien dit in de gebouwen waar we leven en werken, en in de infrastructuren die we  gebruiken 

om ons te verplaatsen en gegevens uit te wisselen. Deze snel veranderende wereld heeft een  visie 

 nodig die verder reikt dan de uitdagingen van vandaag. We hebben ideeën nodig die een  antwoord 

geven op de groeiende standaard van wereldwijde welvaart en de toenemende behoefte aan een 

 comfortabele en gezonde leefomgeving. Ideeën die rekening houden met strenge   hygiëne- en 

 veiligheidsvoorschriften en inspelen op de zorgen over klimaatverandering en CO2-uitstoot. Kortom, 

we hebben ideeën nodig die een visie uitdragen en die ambitieus zijn.

 D O R I S
Deskundigheid     Ondernemerschap     Reputatiegerichtheid     Integriteit     Samenwerking
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langetermijnperspectief dat niet wordt belemmerd  
door kortetermijnverplichtingen.

Onze kernwaarden
Deerns respecteert en koestert de volgende vijf  
kernwaarden: DORIS.

Deskundigheid: We dienen het belang van onze 
opdrachtgevers voornamelijk door de kwaliteit van ons 
werk. We richten ons daarom op het handhaven en 
bevorderen van onze deskundigheid als ingenieurs, ad-
viseurs en projectmanagers bij onze werving, prestatie-
beoordeling, opleiding en ontwikkeling, controlemecha-
nismen en -procedures en ondersteunende systemen.

Ondernemerschap: Onze adviseurs, managers en 
projectleiders zijn, als professionele dienstverleners, 
onze belangrijkste contactpunten met de markt. Deze 
grote groep is in staat potentiële opdrachtgevers 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 onder-
nemersgericht 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 leden van ontwerpteams 
te beschermen en te versterken. Wij vinden duurzame 
opdrachtgevertevredenheid belangrijker dan korte-
termijnwinst en we zullen alles doen om onze opdracht-
gevers tevreden te houden met onze prestaties. 

Integriteit: We gedragen ons op een verantwoorde 
manier ten aanzien van onze opdrachtgevers, project-
partners en onderaannemers. We werken uitsluitend  
in het belang van onze opdrachtgevers, waarbij 
we maatschappelijke behoeften en gedragsregels 
 respecteren en bijdragen aan duurzame oplossingen.

Samenwerking: Een deel van de meerwaarde die we 
onze opdrachtgevers bieden, is de effectieve en effici-
ente 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 vrije uitwisseling van technische kennis, 
medewerkers en marktinformatie is een hoeksteen van 
ons succes als ‘One Firm’. Deze waarden zijn onveran-
derlijk en alle medewerkers staan hier achter, zowel in 
oudere als nieuwe vestigingen, en zowel in vestigingen 

die zijn ontstaan door autonome groei als door over-
name. Ze geven aan hoe we invulling geven aan de 
samenwerking met onze opdrachtgevers en met elkaar. 
Hiermee onderscheidt Deerns zich van de concurrentie.

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 koesteren teamgeest en internationale 
samenwerking om synergieën te creëren.

We streven naar een gezonde lokale ondernemings-
geest en willen interne regels en voorschriften tot een 
minimum beperken. Hiertoe hanteren we het subsidi-
ariteitsbeginsel. Op die manier beschikt het lokale 
management over een maximale vrijheid om te handelen 
op een wijze die volgens hen in het voordeel is van 
hun opdrachtgevers 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 
samenleving, 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 com-
plexe huisvestings-, prestatie- en energievraagstukken 
in complexe en veeleisende opdrachtgeverorganisaties.

In 2013 heeft ons International Management Team een 
nieuw vierjarig strategieplan ontwikkeld voor 2014-
2017. Uitgaande van onze visie en waarden schetst dit 
plan onze ambitie om onze wereldwijde aanwezigheid 
aanzienlijk uit te breiden. Door uitvoering van dit plan 
 kunnen we onze internationale opdrachtgevers nog 
beter bedienen, onze medewerkers een nog inspire-
rendere en kennisintensievere professionele omgeving 
bieden en zijn we nog beter in staat de ecologische 
voetafdruk van de mens te verminderen.

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.
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Strategie

Daartoe stellen we ons de volgende drie strategische doelen:

Tekst nog niet gereed

1 Opbouwen van een wereldwijd consistente  
en superieure kwaliteit van de diensten die we 
aanbieden via onze International Practices

 We hebben de wereldwijde aanwezigheid van elke 
International Practice versterkt door Practice Leaders 
te benoemen of te werven, door zeer ervaren mede-
werkers toe te voegen en te investeren in kennisdeling 
en ervaring binnen het hele bureau. We hebben ons 
dienstenaanbod uitgebreid om onze opdrachtge-
vers meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. 
Daarnaast hebben we in elke landenvestiging nieuwe 
mogelijkheden ontwikkeld voor onze International 
Practices.

2 Ontwikkelen van een uitgebreid diensten
aanbod in onze Europese vestigingen

 Door onze historie als Nederlands bureau is onze 
dienstenportefeuille in Nederland goed ontwikkeld; 
hier staan we goed bekend en hebben we sterke 
 posities in onze belangrijkste segmenten gezondheids-
zorg, luchthavens, datacenters, clean technology en 
vastgoed, onderwijs en cultuur. In alle andere landen-
vestigingen richten we ons op het verbreden van ons 
dienstenaanbod in de marktsegmenten waarin we  
al een sterke positie hebben. Andere initiatieven 
 gericht op het versterken van ons Europese netwerk 
en onze marktpositie zijn onder andere:

•	We	hebben	een	landenvestiging	geopend	in	 
Istanbul, Turkije, en openen in 2015 een tweede 
vestiging in Ankara.

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

•	Onze	tweede	vestiging	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
kende een succesvolle start en heeft zich inmiddels 
een goede positie weten te verwerven.

3 Realiseren van een solide aanwezigheid in 
 belangrijke markten buiten Europa

 Deerns Amerika focust zich op de International Prac-
tices Datacenters en Airports. We zijn er nog niet in 
geslaagd onze aanwezigheid in de Verenigde Staten 
uit te bouwen. We blijven zoeken naar het juiste 
 bureau dat voldoet aan onze kwaliteitseisen en dat 
past bij onze kernwaarden.

 In februari 2014 hebben Deerns en Sistenge Ltd., een 
toonaangevend Braziliaans aannemersbedrijf voor 
datacenters, de joint venture ‘Deerns Data Centre 
Design S.A.’ opgericht. Deze onderneming levert ont-
werp- en adviesdiensten voor volledig geïntegreerde 
datacenters aan opdrachtgevers in Brazilië en heeft 
de eerste projecten binnengehaald.

 Onze vestiging in de Verenigde Arabische Emiraten 
heeft het aantal ingenieurs verder uitgebreid om in te 
spelen op het volume van projectwerk in het Midden-
Oosten, met name in het luchthavensegment. 
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Deerns ontwerpt nieuwe gebouwen en stedelijke infrastructuren, maar houdt zich ook bezig met 

herontwikkeling, renovatie en opwaardering van bestaande projecten. We zijn actief op de markten 

van vastgoed, gezondheidszorg, clean technology, datacenters en luchthavens. We creëren 

voor onze opdrachtgevers flexibele technische en technologische concepten die kunnen worden 

aangepast aan veranderende omstandigheden. Concepten die steeds opnieuw een optimale balans 

weten te vinden tussen gebruikersbehoeften, wetgeving en investerings- en operationele kosten.

Markten en klanten

In al onze vestigingen breiden we ons dienstenaanbod 
uit, met gebruikmaking van de vaardigheden en ervarin-
gen die eerder zijn opgedaan in combinatie met kennis 
van de lokale regels, bouwpraktijk en prijscondities.

Vastgoed
Opdrachtgevers richten zich tegenwoordig meer dan 
ooit op de prestaties van hun gebouw. Bouwkosten 
bestaan vaak voor 35% uit kosten voor gebouwinstalla-
ties. De technisch adviseur speelt daarom een cruciale 
rol in de hedendaagse geïntegreerde projectteams. 
Enkele van de meest geavanceerde en duurzame 
gebouwen in de wereld zijn tot stand gekomen door 
onze ervaring en expertise. Dit zijn gebouwen die de 
tand des tijds zullen doorstaan. We zijn trots op onze 
rol bij het creëren van comfortabele, veilige en duurza-
me gebouwen en als gewaardeerde partner bij diverse 
ontwerpprocessen.

Gezondheidszorg
De afgelopen 87 jaar heeft Deerns een naam weten 
te vestigen als uiterst betrouwbare, deskundige en 
innovatieve partner bij het ontwerpen van ziekenhuizen 
en zorginstellingen. In Nederland zijn wij betrokken 
geweest bij het ontwerp van circa 45% van de 120 
algemene ziekenhuizen en bij alle 8 universitaire zieken-
huizen. Ons bureau wordt hier erkend als marktleider. 
Met de internationale groei van de Deerns Groep is 
gezondheidszorg een internationale activiteit geworden.

Clean Technology
Deerns levert oplossingen voor faciliteiten waar conta-
mination control van essentieel belang is. Onze experts 
hebben tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen, 
ontwerpen en opleveren van contamination controlled 
onderzoeks- en productiefaciliteiten. We verzorgen  
projecten voor alle soorten onderzoeks- en productie-
ruimten, zowel nieuwbouw als renovatie. We gaan 
daarbij uit van de nieuwste technologische standaarden 
en richten ons op een betere efficiëntie en meer  
gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit.

Datacenters
Deerns heeft veel ervaring met datacenters en is 
gespecialiseerd in datacenterfaciliteiten voor grote 
financiële instellingen, internetproviders en telecom-
bedrijven. We leveren alle benodigde diensten voor de 
ontwikkeling van innovatieve, betrouwbare en groene 
datacenters. Hiervoor hebben we een groot aantal 
technologische innovaties en nieuwe management- en 
beheersconcepten ontwikkeld. We werkten voor meer 
dan vijftig verschillende opdrachtgevers aan 350.000 m2 
white space, met ruim 1000 MW aan IT-vermogen.

Luchthavens
In de 40 jaar dat Deerns actief is in de luchthavenmarkt, 
hebben we meer dan honderd duurzame, comforta-
bele en veilige luchthavens in de hele wereld tot stand 
gebracht. We hebben een diepgaande kennis van alle 
luchthavenprocessen en -systemen. Daarom zijn we in 
staat technische vereisten te vertalen naar een integraal 
ontwerp, waarin terminalsystemen, exploitatiesyste-
men van het vliegveld, duurzame energievoorziening, 
technische installaties en transportsystemen worden 
gecombineerd. 
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2014 in kerncijfers

995
Deerns Multiplier (CO2-besparing)

In onze grootste projecten bespaarden 
we 995 keer de CO2-uitstoot die we zelf 
als bedrijf veroorzaken.

Opbrengst per landenvestiging in miljoenen euro’s

Duitsland € 12,0Nederland € 34,7

Andere landenvestigingen € 7,4Verenigd Koninkrijk € 15,9Verenigd Koninkrijk € 15,9

Omzet per marktsegment in miljoenen euro’s

Luchthavens  9,1

Clean Technology  5,2

Datacenters  20,0

Gezondheidszorg  8,2

Nieuwe diensten  0,8

Vastgoed  26,6

Innovaties

Int. Innovatiecompetitie

Stimlueert de ontwikkeling 
van nieuwe concepten voor 
onze opdrachtegevers

27 innovaties
5 nationaliteiten

Projecten

500
Bedrijfsresultaat

395
duizend euro

Omzet

€ 70.023.230,-
om precies te zijn

70 miljoen 
euro

Aanwezig in 12 landen

België
Brazilië

Landenvestiging

Frankrijk
Duitsland

Italië
Spanje

Nederland 
Turkije

Rusland
Dubai

Verenigd Koninkrijk
USA

Projectlocaties

Markten

Luchthavens

Datacenters

Clean Technology

Gezondheidszorg

Vastgoed

Medewerkers

Ziekteverzuim

560fte

2,87%

24
%

76
%

Diversiteit in functies

Achtergrond in %
elektrotechniek

38
24

15

23

werktuig
bouwkunde

andere
technische
kennis

support

Alle medewerkers
actief

Deerns Live

Talentontwikkeling

Deerns Concept Studio

Trainingsprogramma om creatief 
denken te stimuleren.

10 jaargangen
149 deelnemers

CIA Programma

Programma om leiderschap 
en probleemoplossend vermogen 
te vergroten.

37 deelnemers
8 nationaliteiten

CO2-footprint

2.498
ton netto 
CO2-emissie
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2014 in kerncijfers

995
Deerns Multiplier (CO2-besparing)

In onze grootste projecten bespaarden 
we 995 keer de CO2-uitstoot die we zelf 
als bedrijf veroorzaken.

Opbrengst per landenvestiging in miljoenen euro’s

Duitsland € 12,0Nederland € 34,7

Andere landenvestigingen € 7,4Verenigd Koninkrijk € 15,9Verenigd Koninkrijk € 15,9

Omzet per marktsegment in miljoenen euro’s

Luchthavens  9,1

Clean Technology  5,2

Datacenters  20,0

Gezondheidszorg  8,2

Nieuwe diensten  0,8

Vastgoed  26,6

Innovaties

Int. Innovatiecompetitie

Stimlueert de ontwikkeling 
van nieuwe concepten voor 
onze opdrachtegevers

27 innovaties
5 nationaliteiten

Projecten

500
Bedrijfsresultaat

395
duizend euro

Omzet

€ 70.023.230,-
om precies te zijn

70 miljoen 
euro

Aanwezig in 12 landen

België
Brazilië

Landenvestiging

Frankrijk
Duitsland

Italië
Spanje

Nederland 
Turkije

Rusland
Dubai

Verenigd Koninkrijk
USA

Projectlocaties

Markten

Luchthavens

Datacenters

Clean Technology

Gezondheidszorg

Vastgoed

Medewerkers

Ziekteverzuim

560fte

2,87%

24
%

76
%

Diversiteit in functies

Achtergrond in %
elektrotechniek

38
24

15

23

werktuig
bouwkunde

andere
technische
kennis

support

Alle medewerkers
actief

Deerns Live

Talentontwikkeling

Deerns Concept Studio

Trainingsprogramma om creatief 
denken te stimuleren.

10 jaargangen
149 deelnemers

CIA Programma

Programma om leiderschap 
en probleemoplossend vermogen 
te vergroten.

37 deelnemers
8 nationaliteiten

CO2-footprint

2.498
ton netto 
CO2-emissie
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“Elkaar uitdagen om tot
het hoogst haalbare te gaan”

Op de foto: teamleden van  
HC RT, HOMIJ - Bosman 
 Combinatie, Deerns en Philips.
Niet op de foto: OVG Project-
ontwikkeling, Deloitte/AKD, PLP/
Architecture en G&S Bouw

Wanneer je de ambitie hebt om 
het meest duurzame kantoor-
gebouw ter wereld te bouwen, 
dan heb je een sterk team nodig. 
Een team waarin mensen elkaar 
uitdagen om tot het hoogst 
haalbare te gaan. En precies 
dat gebeurde bij The Edge. 
Projectmanager Robert van 
Alphen van OVG creëerde 
commitment bij alle partijen en 
een sfeer van wederzijds 
respect voor elkaars rollen 
binnen het project. Dit zorgde 
ervoor dat de teamleden over 
hun eigen vakgebied heen 
keken om de duurzaamheid van 
het gebouw te verbeteren. Het 
resultaat is dat The Edge de 
hoogste BREEAM-certificering 
heeft die ooit is afgegeven.

team

work

The Edge, hoofdkantoor van 
Deloitte/AKD, Amsterdamse 
Zuidas. Ontwerp van de  
complete technische installatie.

The Edge vormt met haar 
enorme glazen gevel een icoon 
aan de Amsterdamse Zuidas. 
Maar het is niet alleen de 
architectuur die het gebouw 
een toonbeeld maakt van 
innovatie. Dat is vooral ook  
het zeer duurzame installatie-
technische concept: door 
toepassing van slimme sensoren 
en meet- en regelapparatuur in 
onder andere de verlichtings-, 
klimaat- en toegangsinstallaties 
kunnen de prestaties van het 
gebouw continu worden 
gemonitord. Hierdoor kan de 
energiebehoefte optimaal 
worden afgestemd op het actuele 
gebruik. Maar ook andere 
exploitatiekosten gaan omlaag. 
Denk aan een vergaderzaal die 
niet hoeft te worden schoonge-
maakt als deze niet is gebruikt.
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“Elkaar uitdagen om tot
het hoogst haalbare te gaan”
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De technologie waarmee we ons omringen, wordt steeds complexer, inventiever en intelligenter 

teneinde steeds sneller te kunnen inspelen op de behoefte. Dit is duidelijk in de gebouwen waarin 

we leven en werken, en in de infrastructuren die we gebruiken om ons te verplaatsen en om 

gegevens uit te wisselen. Hierdoor ontstaat er steeds meer vraag naar onze uiterst gespecialiseerde 

ontwerpdiensten. In het verslagjaar hebben we onze reputatie als kwalitatief hoogwaardig bureau 

verder uitgebouwd en onze positie als topspeler op de markt gehandhaafd, niet alleen als leverancier 

van specialistische technische expertise, maar ook als samenwerkende partner in ontwerpteams en 

in toenemende mate ook als leider van complexe technische ontwerpprojecten.

Voor veel opdrachtgevers zijn we de belangrijkste tech-
nologiepartner geworden. We begrijpen hun behoeften 
en bedrijfsprocessen. Door de expertise en ervaring 
van ons internationale netwerk te combineren met onze 
lokale ondernemingsgeest en kennis van specifieke 
markten, helpen we onze opdrachtgevers hun droom 
te realiseren. We hebben onze International Practice-
teams uitgebreid en tegelijkertijd onze aanwezigheid in 
de landenvestigingen vergroot. 

We staan nu wereldwijd bekend als vooraanstaande 
leverancier van datacenterontwerp. We hebben belang-
rijke vooruitgang geboekt in verscheidene marktseg-
menten voor cleanroom-technologie en onze Airport 
Practice heeft de succesvolle groei weten door te 
zetten. In de vastgoedmarkt hebben we opnieuw ons 
marktaandeel verbeterd, met nieuwe, toonaangevende 
duurzame projecten (Frankrijk, Duitsland en Neder-
land) die we als referentie kunnen gebruiken. Dankzij 
onze gespecialiseerde expertise in de Nederlandse 
gezondheidszorg zijn we uitgenodigd om projecten te 
bespreken in diverse andere landen. Dit jaar hebben we 
geïnvesteerd in de aanpassing aan en diversificatie naar 
nieuwe marktsegmenten, zodat al onze landenvestigin-
gen afgestemd zijn op onze beoogde marktsegmenten. 
Hierdoor  hebben we vaker in internationale teams kun-
nen werken, waardoor we een perfecte balans tussen 
lokale  kennis en specialistische expertise hebben gele-
verd. Door ons teamwerk met internationaal en landelijk 
actieve bouwpartners, waaronder architecten, ontwik-
kelaars en aannemers, hebben we onze opdrachtgevers 
kunnen laten profiteren van de toepassing van Building 
Information Modeling (BIM) bij het ontwerpproces. 
Deerns is voorstander van nieuwe ontwikkelingen zoals 
BIM en speelt hierin een voortrekkersrol.

We hebben opnieuw veel nieuwe collega’s weten aan 
te trekken en te inspireren, van Turkije tot de Verenigde 

Staten. Belangrijke groei hebben we gerealiseerd in 
het Verenigd Koninkrijk, waar we onze eerste vestiging 
(Londen) aanzienlijk hebben uitgebreid en een tweede 
vestiging hebben geopend (Manchester). In Turkije heb-
ben we met succes een nieuwe vestiging geopend in 
Istanbul, evenals in Brazilië, waar we onze joint venture 
voor datacenterontwerp hebben gelanceerd in São Paulo.

We hebben bureaubreed integrerende ondersteunings-
programma’s geïmplementeerd, zoals ons ERP-systeem 
(Vision), Yammer en een geavanceerd systeem voor 
kennisuitwisseling (Deerns Live). De opkomende ‘kringen’ 
(van market/practice leaders, van ondersteunende teams 
van Financiën, HR en Communicatie, van internationale 
‘Commitment-in-Action’-teams en - sinds zeer recent - 
van managers in technologie en specialistische kennis) 
beginnen waar te maken wat we hebben beloofd: het 
leveren van snelle, niet-bureaucratische, inspirerende en 
effectieve middelen voor harmonisatie en dynamiek.

Dit jaar kende ook de nodige uitdagingen. Hoewel we 
onze reputatie en aanwezigheid in onze markten hebben 
kunnen versterken, werden we ook met moeilijkheden 
geconfronteerd. In Duitsland hebben we onverwacht 
zware verliezen geleden bij enkele belangrijke projecten. 
Ook op de Amerikaanse markt hadden we te kampen 
met tegenslagen. Hoewel we de gebudgetteerde totale 
omzet hebben gerealiseerd, hebben deze resultaten 
grote impact op onze EBIT gehad.

Landenvestigingen
In onze grootste landenvestiging, Nederland, had 
de markt te maken met diverse negatieve factoren. 
Na een zware crisis op het gebied van commercieel 
vastgoed is er nog altijd een enorm overschot aan 
kantoorgebouwen. Terwijl woongebouwen zich nog 
altijd op een laagtepunt bevonden na de wereldwijde 
financiële crisis, die in Nederland leidde tot instorting 

Verslag van de Raad van Bestuur
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“ We werken steeds vaker 
in internationale teams, 
wat zorgt voor een  
balans tussen expertise 
en lokale kennis.”

van de huizenprijzen, zagen we een sterk aanbod van 
ingenieursdiensten in een zeer concurrerende omgeving. 
Daarnaast was er onzekerheid over herstructurering en 
financiering in de gezondheidszorg, waardoor de vraag 
naar ontwerpen voor ziekenhuizen sterk afnam. In deze 
krimpende markt hebben we onze positie en reputatie 
toch kunnen versterken en hebben we een solide groei 
gekend qua omzet en rentabiliteit. Deze groei, die ge-
deeltelijk te danken was aan projecten buiten Nederland, 
is in overeenstemming met de doelstellingen van ons 
businessplan 2014-2017. Enkele voorbeelden van suc-
cesvolle ontwerpprojecten in 2014 zijn de opdrachten 
voor Amsterdam Airport Schiphol, Abu Dhabi Interna-
tional Airport, Turkcell (Istanbul), Amphia Ziekenhuis 
(Breda), Medisch Centrum Alkmaar, Tergooi ziekenhuis 
(Hilversum), ASML (Veldhoven) en het ontwerp van 
‘The Edge’, een nieuw baanbrekend kantoorgebouw in 
Amsterdam, ontwikkeld door OVG. Het duurzame ont-
werp van dit project kreeg het BREEAM Outstanding-
certificaat, met de hoogste score die wereldwijd ooit is 
behaald (98,36%). Het Nederlandse team heeft zijn hori-
zon verder verbreed naar markten buiten Nederland en 
heeft grote datacenter- en gezondheidszorg projecten in 
de wacht gesleept in het Midden-Oosten. In Nederland 
zijn nieuwe markten betreden (bijvoorbeeld de voedings-
middelensector en ‘slimme’ industriezones). De interne 
organisatorische transitie van een regionale naar een 
marktgeoriënteerde adviesgroepstructuur is probleem-
loos verlopen. Ten slotte is er fors geïnvesteerd in BIM 
om onze leidende positie te handhaven in dit geavan-
ceerde, geïntegreerde type technisch ontwerp. 

Na het financieel slechte jaar 2013 in Duitsland stelde 
2014 ons voor meer uitdagingen. De financiële resul-
taten bleven teruglopen door een aantal project-
contracten, die zorgden voor hoge kosten o.a. door 
moeilijkheden bij andere ontwerppartners (architecten, 
projectmanagers). Ook verliep de integratie van de drie 
vroegere bedrijven in Duitsland niet volgens planning en 
kwamen er interne operationele en efficiëntieproblemen 
aan het licht. In juni 2014 zijn maatregelen genomen 
op het hoogste niveau. Het Duitse lid van de Raad van 
Bestuur van de Groep trad af om zijn energie volledig te 
steken in zijn rol als directeur Duitsland. In juli werd een 
reeks maatregelen genomen (die deels nog doorlopen 
in 2015). We noemen hier enkele maatregelen. Er wer-
den een nieuwe financieel manager en vestigingsmana-
ger (vestiging Keulen) geworven en aangesteld. Er werd 
een programma voor leiderschapsontwikkeling uitge-
voerd met een sterke focus op efficiëntieverbetering 
met de 30 hoogst geplaatste medewerkers. De interne 
communicatie werd verbeterd en er werden een  
capaciteitsplanning en verkoopcoördinatie opgezet voor 
heel Duitsland. De verliesgevende projecten werden 

aangepakt op het hoogste niveau om ze geleidelijk 
onder controle te krijgen. De organisatiestructuur 
werd gewijzigd om de integratie van de vroegere drie 
afzonderlijke entiteiten te bevorderen en een meer 
 geïntegreerde projectbenadering mogelijk te maken. 
Aan het einde van het jaar werden er kostenbesparende 
maatregelen vastgesteld die in de eerste helft van 2015 
worden doorgevoerd. Al deze maatregelen konden 
een zwaar financieel verlies voor Deerns Duitsland in 
2014 niet voorkomen, waardoor we hebben besloten 
dit actief aan het einde van het jaar te depreciëren.
De reputatie van Deerns in Duitsland bleef groeien en 
we beschikken in deze belangrijke markt nu over een 
kwalitatief hoogwaardig team van 150 mensen dat 
veel inzet en doorzettingsvermogen aan de dag heeft 
gelegd in moeilijke omstandigheden.

In het Verenigd Koninkrijk realiseerden we opnieuw een 
sterke omzetgroei, net als in 2013. De omzet en EBIT 
groeiden meer dan gebudgetteerd voor 2014, waardoor 
Deerns UK een prima voorbeeld is van groei op basis 
van het vertrouwen van opdrachtgevers, ontwerprepu-
tatie en deskundigheid. Deze succesvolle ontwikkeling 
werd mogelijk gemaakt door het harde werk van een 
snel groeiend en capabel Brits team onder standvastig 
leiderschap. In 2014 werden nieuwe talenten aan-
getrokken, waardoor het totale team in Londen en 
 Manchester nu ongeveer 70 fulltime medewerkers telt. 
Het team in Londen houdt zich bezig met grootschalige 
datacenterprojecten, niet alleen in het Verenigd Konink-
rijk maar ook in andere delen van Europa. Aan het 
einde van het jaar zijn voorbereidingen getroffen om de 
jonge vestiging in Manchester (actief sinds december 
2013) te verhuizen naar een nieuwe, grotere  locatie. In 
 Noord-Engeland heeft Deerns de eerste grote contrac-
ten in de Britse cleanroom-markt in de wacht gesleept. 
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Ter ondersteuning van de sterk groeiende organisatie 
zijn een Human Resources Manager en een Senior 
Project Operations Director aangesteld. Ook zijn ervaren 
projectmanagers geworven voor een krachtig intern-
management van de grote, complexe projecten die 
Deerns UK uitvoert. Deerns UK staat nu goed bekend 
en heeft een sterke positie in de datacentermarkt. De 
diversificatie naar de clean technology- en commerciële 
marktsector heeft zich zeer goed ontwikkeld in 2014. 

In de Verenigde Staten bleven datacenters en lucht-
havens in 2014 de belangrijkste activiteiten van onze 
vestiging in Denver. Denver is nog steeds een van onze 
kleinere vestigingen, maar heeft een zeer gespecialiseerd 
team en werkt aan diverse technisch complexe projecten 
voor de groeiende lijst opdrachtgevers. De activiteiten zijn 
uitgebreid naar de sector van duurzame kantoorgebou-
wen en de eerste projecten in de clean technology-sector 
zijn volooid. De relaties met architectenbureaus zijn de 
laatste jaren uitgegroeid tot succesvolle samenwerkings-
verbanden. Omdat de financiële resultaten te wensen 
overlieten is een strategieonderzoek uitgevoerd om vast 
te stellen wat het beste actieplan was voor de ontwikke-
ling van onze activiteiten binnen het kader van ons busi-
nessplan. Er is besloten de weinig succesvolle vestiging 
in Chicago te sluiten, de indirecte kosten van de vestiging 
in Denver te verlagen en ons intensiever te richten op een 
overname om zo een sterkere aanwezigheid te verkrijgen. 
Het hele jaar hebben we intensieve contacten onderhou-
den met een aantal potentiële over namekandidaten. De 
financiële resultaten van Deerns Amerika verbeterden 
aan het einde van het jaar. 

Vanwege de lokale economische situatie was het ook 
voor Deerns Italië een jaar vol uitdagingen. De vast-
goedmarkt, traditioneel de belangrijkste markt voor 
onze vestiging in Milaan, presteert nog altijd slecht 
en er werden maar weinig nieuwe activiteiten onder-
nomen. Daarom heeft Deerns Italië fors geïnvesteerd 
in de diversificatie naar andere markten, met name 
datacenters, clean technology, luchthavens en gezond-
heidszorg. In deze markten zijn veel contacten gelegd, 
waardoor we erin slaagden onze eerste datacenter- en 
luchthavenprojecten te verwerven in 2014. We hebben 
deze marktbenadering geoptimaliseerd door de orga-
nisatie te veranderen van disciplinegeoriënteerd naar 
marktgeoriënteerd. De kosten voor de herstructurering 
waren hoog. Naast de stagnerende vastgoedsector 
was ook de verouderde arbeidswetgeving in Italië een 
ongunstige factor die onze resultaten en ontwikkelings-
kansen beperkten. We hebben veel moeite gedaan het 
volume debiteuren terug te dringen (een ander karak-
teristiek aspect van onze Italiaanse activiteiten) en we 
hebben de waardering van onderhanden werk bijge-

steld. De combinatie van deze factoren heeft geleid tot 
een licht negatief resultaat in 2014. 

2014 was een moeilijk jaar voor de Franse economie, 
waarbij de bouwsector het slechtste resultaat van de 
afgelopen 5 jaar noteerde en een volumekrimp kende 
van 5%. Deerns had in Frankrijk toch een solide jaar, 
zij het zonder groei. Naast ons goed aangeschreven 
werk in duurzame gebouwen, hebben we nu ook onze 
naam gevestigd als vooraanstaande ontwerpers van 
kwalitatief hoogwaardige kantoorgebouwen. Deerns 
Frankrijk heeft geïnvesteerd in de verkooporganisatie 
om de activiteiten te diversifiëren naar nieuwe markten. 
We hebben managers aangenomen voor Vastgoed en 
Clean Technology; aan het einde van het jaar zochten 
we nog naar een manager voor Datacenters. 

Pas in het tweede jaar na de overname van het  vroegere 
Ibinser in Barcelona slaagde Deerns erin winst te boeken 
in Spanje. Het team in Barcelona en Madrid is gegroeid in 
alle marktsegmenten waarin we actief zijn. Er zijn relaties  
tot stand gebracht met grote investeringsfondsen in 
Spanje, met name Blackstone Property, Patron Capital, 
Meridia Capital en Varde Partners. Deerns Spanje zal 
deze opdrachtgevers verder ondersteunen met technische 
due diligence bij hun overnames en bij de ontwikkeling 
van hun vastgoedprojecten. Deerns Spanje heeft het 
ERP-systeem (Vision) van de Groep geïmplementeerd en 
is begonnen projecten te ontwerpen met 3D-software. 

In België werd de ontwikkeling van de Antwerpse 
vestiging van Deerns belemmerd door moeilijkheden bij 
het werven van de benodigde talenten. In de loop van 
het jaar begonnen de inspanningen op dit gebied hun 
vruchten af te werpen. Tegelijkertijd nam het aantal inte-
ressante projecten dat in België uitgevoerd werd, verder 
toe. Daarbij werd veel ondersteuning verleend vanuit de 
Maastrichtse vestiging. De vooruitzichten in deze relatief 
kleine, maar potentieel aantrekkelijke markt zijn goed.

Deerns heeft de Turkse markt de afgelopen jaren met 
veel belangstelling gevolgd en is erin geslaagd deze 
markt te ontwikkelen vanuit Nederland, met aanvanke-
lijk projecten in de segmenten datacenters en clean 
technology. Met de benoeming van een directeur in juli 
en de opening van een vestiging in Istanbul is Deerns 
Turkije nu een landenvestiging. De feestelijke opening 
op 19 november werd bijgewoond door vertegen-
woordigers van alle marktsegmenten waarin Deerns 
actief is. Het evenement werd met veel belangstelling 
gevolgd door de media. Deerns Turkije heeft het eerste 
datacenterproject voor de beurs in Istanbul voltooid en 
een tweede project voor een nieuw te bouwen data-
center voor Turkcell in Turkije werd ontworpen. In 2014 
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hebben we veel nieuwe marktrelaties ontwikkeld en 
ingangen verkregen voor andere grote projecten.

Onze Braziliaanse entiteit ‘Deerns Data Centre Design 
S.A.’ is in strikte zin geen landenvestiging, maar een 
veelbelovende joint venture, waarin Deerns Groep en 
‘Sistenge Ltda’ in São Paulo in gelijke mate deelnemen. 
Na een relatief lange voorbereiding is de joint venture 
officieel gelanceerd in februari met een goed bezocht 
feest in het centrum van São Paulo. Hierna konden 
we relaties aanknopen met potentiele opdrachtgevers, 
hebben we onze eerste contracten voor datacenteront-
werp verkregen en hebben we managers en ingenieurs 
geworven. De ontwikkeling van de Braziliaanse econo-
mie verloopt traag, maar de achterstand in technische 
infrastructuur, hoge energieprijzen en een tekort aan 
goede ingenieursbureaus zijn veelbelovend voor een 
goede toekomst in de Braziliaanse datacentermarkt.

Onze International Practices
Al jaren hebben we ons gefocust op de markten van 
luchthavens, datacenters en clean technology. We 
staan nu goed bekend en worden gerespecteerd 
vanwege onze deskundige en ervaren adviseurs, 
onze gespecialiseerde marktkennis en onze sterke 
 internationale opdrachtgevers.

Luchthavens
De International Airport Practice is in 2014 een echt 
 wereldwijde practice binnen de Groep geworden, 
 waarbij de meeste landenvestigingen regelmatig 
diensten verlenen aan opdrachtgevers. Als voorbeeld 
noemen we vooraanstaande luchthavens als Schiphol, 
Charles de Gaulle (Parijs), Denver International Airport, 
Fraport (Frankfurt), Fiumicino (Rome) en Abu Dhabi 
Airport. Op de laatstgenoemde luchthaven hebben 
Deerns-medewerkers uit verschillende landenves-
tigingen, nauw samengewerkt. Een mooie ervaring 
van ‘One Firm’, die werd ondersteund door managers 
van Deerns op het hoogste niveau om een optimale 
uitwisseling van best practices en een ongeëvenaard 
serviceniveau te garanderen.

Deerns heeft 50 jaar ervaring bij meer dan 100 lucht-
havens, dit heeft geresulteerd in een diepgaand inzicht 
in alle belanghebbenden in de luchthavenomgeving. 
Deerns is een van de weinige ingenieurs- en advies-
bureaus met expertise in bijna alle facetten van 
luchthavensystemen. We hebben ons leiderschap 
bewezen door onze expertise, visie, vaardigheden 
en ons onderscheidend vermogen te delen tijdens 
conferenties,  evenementen en toonaangevende 
luchthavenplatforms/-netwerken. Daarnaast hebben we 
onze diensten uitgebreid op het gebied van bagage-

afhandeling en structuurplannen voor luchthavens. 
Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers, beter van 
dienst zijn, vooral als het gaat om een geïntegreerde 
visie over luchthavenuitbreiding en de verbetering van 
de passagierservaring en veiligheidsvoorzieningen op 
luchthavens.

Clean Technology
In 2014 heeft Deerns zijn positie als internationale 
ontwerper en adviseur voor specifieke toepassingen 
op de clean technology-markt versterkt, waaronder 
elektronica, de farmaceutische industrie, biotechnologie 
en laboratoria met een hoge mate van containment. 
Er zijn projecten uitgevoerd voor bestaande en nieuwe 
opdrachtgevers in Duitsland, Nederland, België, het 
Verenigd Koninkrijk, Rusland en Spanje. We hebben ook 
onze intrede gedaan in nieuwe markten voor de clean 
technology, zoals kwalitatief hoogwaardige toepassingen 
op het gebied van voedingsmiddelen, fotovoltaïsche 
zonne-energie en kernenergie in Spanje, België en 
Nederland. Onze expertise zorgt ervoor dat toonaan-
gevende internationale hightechbedrijven en -instellingen 
(bijv. ASML, NXP, Takeda, IMEC) blijven kiezen voor onze 
ontwerp-, advies- en bedrijfsstrategiediensten. In 2014 
hebben we verscheidene internationale topadviseurs 
geworven, zodat ons team voor clean technology- 
projecten nu bestaat uit meer dan 55 specialisten.

Datacenters
We staan wereldwijd bekend als vooraanstaande leve-
rancier van datacenterontwerp en we zijn toonaangevend 
op het gebied van energie-efficiëntie voor datacen-
ters. Wij zijn in staat innovatieve, kosteneffectieve en 
 betrouwbare datacenters te ontwerpen, dit heeft ons 
geholpen bij onze intrede op de Turkse markt met 
nieuwe opdrachten voor telecommunicatiebedrijven en 
financiële instellingen. Praktisch al onze andere landen-
vestigingen hebben projecten in de wacht gesleept, 
waaronder met name spectaculaire nieuwe projecten 
in Duitsland, Abu Dhabi en Brazilië. We blijven nieuwe 
concepten en innovaties introduceren, zoals het 
eCube-concept (een andere manier om datacenters 
te koelen) in 2014. We hebben wereldwijd strategische 
samenwerkingsverbanden ontwikkeld om end-to-end 
diensten te leveren voor datacenters.

Interne ontwikkelingen
Als gespecialiseerd ingenieursbureau moeten we 
kennis hebben van onze marktsegmenten. In 2014 
 hebben we in de meeste landenvestigingen  stappen 
ondernomen om onze marktoriëntatie te  verbeteren. 
Op veel plaatsen zijn regionale, discipline- of service-
georiënteerde teams getransformeerd in marktgeoriën-
teerde teams, waardoor ook de kennisuitwisseling 
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tussen landenvestigingen wordt vergemakkelijkt en 
de ontwikkeling van onze internationale expertise 
wordt bevorderd. 

We hebben managers aangesteld voor HR, Financiën 
en Communicatie om in te spelen op de groei van 
de landenvestigingen. De kleinere landenvestigingen 
werden opnieuw ondersteund door de teams van HR, 
Financiën en Communicatie van de Groep. Virtuele 
teams komen regelmatig bijeen als ‘ondersteunings-
kringen’ (met de desbetreffende managers van de 
Groep als hub) voor het delen van best practices, 
de coördinatie en het bieden van ondersteuning. 
De  functie IT Support is geherstructureerd in een in 
Nederland gevestigd Shared Services Center voor alle 
landenvestigingen, met lokale IT-ondersteuning in de 
grotere landenvestigingen. 

Dit concept van efficiënte ‘ondersteuningskringen’ 
met weinig bureaucratie is overgenomen door andere 
virtuele teams die ‘kringen’ zijn begonnen om kennis  
en best practices te delen. Voorbeelden zijn het Inter-
national Real Estate Team (IRET) en het bureaubrede 
Building Information Modeling-team (BIM).

Het International Management Team van ons bureau 
heeft zijn leiderschapsrol verder ontwikkeld. Samen 
met de Raad van Bestuur van de Groep (GEB) zorgt het 
team voor de ontwikkeling en uitvoering van het Deerns- 
businessplan, ontwikkelt het nieuwe strategische inzichten 
en evalueert het initiatieven van de GEB. De deelnemers 
aan ons ‘Commitment in Action’-programma (CIA), een 
groep getalenteerde professionals, hebben het officiële 

programma afgerond en zijn nu betrokken bij het de 
implementatie van het businessplan en het communi-
ceren over onze strategie en kernwaarden binnen de 
organisatie. Voor onze Duitse talenten is in 2014 een 
specifiek programma gestart, om de zaken die spelen in 
Duitsland het hoofd te bieden. De meer dan 30 deelne-
mers hebben in teams verschillende problemen geana-
lyseerd en feedback aan het Duitse managementteam 
gegeven om meer interne betrokkenheid te bewerk-
stelligen en een bredere, nieuwe visie te ontwikkelen. 

Ontwikkeling innovatie
De bouwsector is over het algemeen niet het meest 
 dynamische deel van de economie, maar de technische 
ontwikkelingen en procesveranderingen in bouw- en 
aannemersbedrijven gaan snel, net als de veranderingen 
op het gebied van milieueisen. We willen meegaan met 
deze ontwikkelingen en houden de trends die van invloed 
kunnen zijn op ons toekomstige succes, nauwgezet in de 
gaten en investeren in vermogen ons aan te passen aan 
die trends en er waar mogelijk vooruit te lopen.

Innovatie is belangrijk voor ons: innovaties in de 
technologieën die we gebruiken bij onze ontwerpen; 
projectinnovaties, en innovaties in onze installatie- 
ontwerpen en methoden. Innovaties komen van 
degenen die dagelijks contact hebben met opdracht-
gevers en van degenen die door opdrachtgevers en 
collega’s worden geïnspireerd om dingen slimmer aan 
te pakken. Veel innovaties zijn gericht op de dienstver-
lening aan opdrachtgevers en deze worden gedeeld 
met de rest van het bureau, zodat ook andere teams 
ze kunnen gebruiken voor hun opdrachtgevers. Na 

Internationaal team wint eerste ‘Deerns International Innovation Competition’
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twee succesvolle edities in Nederland, hebben we dit 
jaar een innovatiewedstrijd georganiseerd binnen het 
hele bureau. De 27 inzendingen zijn beoordeeld door 
een deskundige jury, bestaande uit interne en externe 
leden van de betreffende sectoren: vertegenwoordigers 
van een Zwitsers/Nederlands architectenbureau, een 
Franse luchthavenbeheerder en een internationale 
datacenterexploitant. Het winnende Italiaans/Frans/

Nederlandse team kwam met een innovatie (zie de 
eerstvolgende hieronder genoemde innovatie) waar-
mee we aanzienlijke besparingen hebben gerealiseerd 
voor een opdrachtgever met een complexe  technische 
 infrastructuur, die moest worden doorgelicht om 
 vervolgens een upgrade te ondergaan.

Van laserscannen naar faciliteitenbeheer 
met BIM

Deerns heeft een concept ontwikkeld dat technolo-
gische en ingenieursadviesdiensten combineert om 
op een efficiënte manier een dynamische, betrouw-
bare en up-to-date database op te zetten van de 
technische installaties in een gebouw. Het concept 
maakt gebruik van 3D-laserscannen en een vooraf 
gedefinieerd Building Information Modeling-proces 
(BIM) om het ontwerp, de bouw, de renovatie en 
het beheer van bouwactiviteiten te optimaliseren en 
ondersteunen. Dit concept biedt gegevens van de 
hoogste kwaliteit over het gebouw, waardoor de 
operationele risico’s kunnen worden geminimaliseerd. 

Smart Utility Networks
Met de ‘Smart Utility Networks’ van Deerns worden 
synergieën gerealiseerd in gebouwen en stedelijke 
gebieden, waardoor een veilige, betrouwbare en 
rendabele energievoorziening wordt gerealiseerd 
door middel van de opslag, het bufferen en het 
hergebruik van energiebronnen en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast vergen 
Smart Utility Networks minder investeringskosten 
en lagere operationele kosten.

Liftcapaciteit delen: het onbenutte potentieel 
verkennen van gestapelde hoogbouw voor 
gemengd gebruik
Dit idee verkent het capaciteitspotentieel dat beschik-
baar is in liftsystemen in multifunctionele hoogbouw, 
wanneer deze worden gedeeld door verschillende 
gebruikersgroepen. Door slim gebruik te maken van 
dit potentieel kan het aantal liften in dergelijke gebou-
wen worden verminderd, waardoor kern- en halruimte 
worden bespaard. Het potentiële voordeel is onder-
zocht door uitgebreide liftsimulaties uit te voeren. Uit 
de resultaten blijkt dat het aantal benodigde liften met 

22 tot 47% kan worden verminderd en dat de kern-
ruimte kan worden verminderd met 20 tot 29%.

The Cube Revolution
Deerns is gevraagd om, in samenwerking met E3C,  
het Cube-concept verder te ontwikkelen. Dit concept 
is een nieuwe manier om datacenters te koelen. 
De servers worden gekoeld door passieve achter-
deuren in de racks, waardoor ze hun eigen koude 
lucht produceren. Dit leidt tot hoge kostenbespa-
ringen bij de mechanische en elektrische systemen 
vanwege een geringere energiebehoefte en minder 
bouwmaterialen. In totaal levert het concept een 
kostenbesparing op van 25% in vergelijking met de 
meest kostenefficiënte TIER III-datacenters die we 
tot nu toe hebben ontwikkeld.

‘The Edge’: een uiterst duurzaam kantoorgebouw
Vastgoedontwikkelaar OVG heeft in Amsterdam 
een nieuw kantoorgebouw (‘The Edge’) ontwikkeld 
voor twee gebruikers (adviesbureau Deloitte en 
notaris- en advocatenkantoor AKD). Deerns heeft de 
technologische engineering ontwikkeld, de systemen 
ingericht, en het projectmanagement en de nazorg 
verzorgd. ‘The Edge’ is ontworpen voor hoogstaand 
comfort in een duurzame omgeving. Het hele gebouw 
is uitgerust met LED-lampen en beheersystemen van 
Philips, naast andere innovatieve oplossingen. Klimaat 
en verlichting kunnen zowel individueel worden 
beheerd, bijvoorbeeld via een smartphone of tablet, 
of centraal worden beheerd en bewaakt. Het duur-
zame concept houdt rekening met allerlei variabelen, 
zoals kamerbezetting, temperatuur, ventilatie, CO2, 
daglicht, LED-verlichting, energieverbruik van elek-
trische apparatuur en het opladen van elektrische 
voertuigen. De systeemtechnologie maakt ook een 
regelmatige planning van onderhouds- en schoon-
maakactiviteiten mogelijk.
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Ontwikkeling medewerkers
Ons bureau wil getalenteerde medewerkers aantrekken, 
inspireren en behouden. We willen ze ondersteunen 
in hun persoonlijke ontwikkeling in overeenstemming 
met de doelstellingen van ons bureau. We willen een 
werkomgeving creëren die onze medewerkers stimu-
leert  uitmuntende resultaten te behalen en te genieten 
van hun loopbaan bij Deerns als belangrijk deel van hun 
leven. Deze visie vormt de grondslag voor onze HR-
strategie die we in 2013 met zorg hebben voorbereid, 
met de focus op opvolgingsplanning, leren en ontwik-
keling, werving en performance management.

Mobiliteit
Een goed voorbeeld van internationale mobiliteit in 
2014 leverden onze medewerkers bij een groot inter-
nationaal luchthavenproject in Abu Dhabi. Mede-
werkers uit Nederland, Frankrijk en Italië droegen bij 
aan het project via opdrachten voor de middellange 
of lange termijn. Het was een uitdaging om mensen 
met precies de juiste kennis en ervaring samen te 
brengen en ze vanuit het projectbureau te helpen 
hun vaardigheden te ontwikkelen om deze later mee 
terug te nemen naar hun landenvestiging. Het proces 
vereiste een goed inzicht in de betreffende culturen 
en de culturele verschillen tussen teamleden en de 
mensen op de locatie van de opdrachtgever.

Het werk op de bouwplaats van Midfield is een 
unieke en uitdagende ervaring. Ten eerste leer 
je veel van de omgang met andere gebruiken, 

Opvolgingsplanning
Voor de continuïteit van ons bureau is de ontwikkeling 
van opvolgers op alle niveaus essentieel. Of het nu gaat 
om ervaren elektrotechnici en werktuigbouwkundige 
ingenieurs, projectleiders, deskundige adviseurs en 
analisten of lijnmanagers, al deze posities zijn essen-
tieel voor de activiteiten van ons bureau. Door een 
HR-planning en sterk management kunnen potentiële 
opvolgers de juiste kans op het juiste moment krijgen 
en wordt tevens voorzien in coaching om ze te helpen 
deze sleutelposities te vervullen.

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

Victor Willemse  
(Deerns Nederland) over het 
Midfield Terminal-project in Abu 
Dhabi:

architectuur, materialen, regels, stijlen, procedures, 
et cetera. Je ontmoet nieuwe mensen met veel 
verschillende culturele achtergronden. Werken in 
het buitenland betekent ook dat je in verschillende 
talen moet communiceren, niet alleen lezen en 
schrijven maar ook spreken. Hier in Abu Dhabi zijn 
veel verschillende nationaliteiten werkzaam, hoewel 
de meerderheid uit Azië komt. Tijdens bijeenkom-
sten met de aannemer moet je bijvoorbeeld goed 
luisteren, want om te beginnen moet je wennen aan 
het Aziatische accent.

Nieuwe procedures, waaraan je mogelijk niet (altijd) 
bent gewend, moeten strikt worden gevolgd, 
bijvoorbeeld als het gaat om het indienen van 
voorstellen voor materialen. Alle materialen moeten 
door ons als adviseur worden goedgekeurd, voor-
dat de aannemer ze kan toepassen in het werk.

Er zijn veel bedrijven betrokken bij een gigantisch 
project zoals dit, niet alleen aan de kant van de ad-
viseur maar ook aan die van de aannemer. De lokale 
autoriteiten zijn nog weer een andere partij. Strikte 
lokale regels moeten worden nageleefd en bespro-
ken om de vereiste goedkeuringen te krijgen. Met 
werken in het buitenland kun je veel ervaring opdoen 
en ik kan het van harte aanbevelen. 
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Het aanbieden van ontwikkelingskansen beschou-
wen we als een belangrijk ontwikkelingsmiddel. 
Getalenteerde medewerkers maken van deze 
gelegenheid gebruik om hun visie en vaardigheden 
te verbreden. Ze brengen hun kennis naar andere 
vestigingen en nemen nieuw verworven kennis mee 
terug naar hun eigen vestiging om te innoveren en 
nieuwe marktkansen te creëren.

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

Recruitment
In 2014 hebben we in een groot aantal van onze 
 landenvestigingen veel energie gestoken in de stra-
tegische werving van nieuwe professionals. Circa 30 
nieuwe mensen zijn aangenomen in leidinggevende 
managementposities of worden beschouwd als talenten.

We hebben een relatief hoog percentage manage-
mentposities kunnen vullen met vrouwelijke kandidaten 
(onder wie de directeur van Deerns Turkije, een Group 
Development Officer, een marketing- en communi-
catiemanager en een manager van de adviesgroep 
Vastgoed Onderwijs en Cultuur bij Deerns Nederland, 
een financieel manager bij Deerns Italië en een HR-
manager voor Deerns UK). Het werven van geschikte 
kandidaten was niet voor alle landenvestigingen even 
uitdagend. De grootste problemen ondervonden we op 
de arbeidsmarkt in Duitsland.

Ik kreeg de kans te werken aan een project voor 
Deerns Brazilië. Voor dit datacenterproject moes-
ten we systemen testen en bedrijfsklaar maken. 
We werkten met een internationaal team van 
Nederlandse, Braziliaanse en Franse ingenieurs. 
Deerns Brazilië was coördinator voor alle partijen 
en verzorgde de contacten met de opdrachtgever. 
Deerns Nederland was de hoofdadviseur voor het 
leveren van ingenieursdiensten, projectmanage-

ment, het opstellen van de procedures voor het 
testen en in bedrijf stellen, en de uiteindelijke goed-
keuring van de systemen. Ik was verantwoordelijk 
voor het coördineren van de tests, te waarborgen 
dat de resultaten van de systeemprestaties naar 
tevredenheid waren, en voor het opstellen van het 
eindrapport voor de opdrachtgever.

Mijn werk begon in Europa, waar ik inzicht moest 
krijgen in het werk dat al was gedaan, en in de 
scope van het werk dat Deerns moest leveren. Het 
was een belangrijke tijd om het project te leren 
begrijpen en de vereiste contacten te leggen voor 
het voorbereiden van de missie. Zelf heb ik een 
achtergrond in de elektrotechniek en het was voor 
mij niet makkelijk om het werk voor alle disciplines 
te managen. Ik kreeg veel ondersteuning van col-
lega’s. Het lokale team, had veel ervaring met de 
bouw en zij wilden graag engineeringvaardigheden 
opdoen. De combinatie van deze vaardigheden, 
enerzijds als engineeringadviseur en anderzijds in 
de praktische bouw, was erg waardevol voor het 
hele team en de klant. Teamwerk van het begin tot 
het eind was de sleutel tot succes.

Rodolphe Huard  
(Deerns Frankrijk)
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Leren en ontwikkeling
Aangezien wij willen waarborgen dat menselijk kapitaal 
ook in de toekomst een concurrentievoordeel blijft, in-
vesteren we in trainings- en ontwikkelingsprogramma’s, 
zowel in alle afzonderlijke landenvestigingen als binnen 
de organisatie als geheel. We inspireren iedereen om 
te werken met inachtneming van onze kernwaarden: 
DORIS.

Als ondersteuning voor ons businessplan ontwikkelen 
we vaardigheden op het gebied van leiderschap, team-
building en probleemoplossing. Daarnaast versterken 
we onze interne kennis en inzichten in de visie en 
strategie van Deerns Groep door de ontwikkeling van 
het Commitment in Action-programma (CIA). Aan dit 
programma namen 37 medewerkers deel (van wie  
24% vrouwen) met acht verschillende nationaliteiten. 

We laten twee deelnemers, Noble Lilliestierna (Deerns 
Amerika) en Davide Giovenzana (Deens Verenigd 
 Koninkrijk / Italië), aan het woord:

“Het CIA-programma was een weerspiegeling van de 
internationale ambities van Deerns en was verrijkend 
voor zowel de persoonlijke als professionele ontwikke-
ling. We hebben ontdekt dat de focus op het werken 
in teams bestaande uit meerdere nationaliteiten en 
verschillende persoonlijkheden ons inzicht gaf in de 
manier waarop onze eigen bijdragen aansluiten op de 
inspanningen van anderen en hoe we het best  kunnen 
delegeren en een effectieve groep kunnen opzetten. 
In deze teamomgevingen hebben we ook geleerd wat 
de kracht is van niet-oordelende feedback en hoe 
eerlijkheid en oprechtheid kunnen bijdragen aan het 
bevorderen van werkervaring, gebaseerd op wederzijds 
respect. Zelfs harmonieuze groepen kunnen vastlopen. 
We hebben geoefend met gesprekstechnieken die van 
onschatbare waarde bleken om doorbraken te be-
werkstelligen in het project van ons eigen team. Een van 
de meest lonende aspecten van het programma was de 
kans om persoonlijk kennis te maken met de leden van 
de Raad van Bestuur van de Deerns Groep en te luisteren 
naar hun boeiende verhalen. Ook de omgang met onze 
collega’s uit de hele wereld was zeer de moeite waard.”

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

Bij Deerns Nederland is er een intern ontwikkelings-
programma opgezet. Dit programma focust op de 
ontwikkeling van verkoop- en adviesvaardigheden 
via trainingsessies. Door onze medewerkers intervisie 
en coaching te bieden kunnen zij hun persoonlijke 
vaardigheden verder ontwikkelen. Dit interne ontwik-
kelingsprogramma dient als best practice voor andere 
landenvestigingen.

“ De focus op het werken 
in teams bestaande uit 
meerdere nationaliteiten 
en verschillende 
persoonlijkheden gaf 
ons inzicht in hoe we het 
beste kunnen delegeren 
en een effectieve groep 
kunnen opzetten.”
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Er is in Duitsland een speciaal programma  ontwikkeld 
 voor 35 managers en professionals, met als doel het 
stimuleren van leiderschapsvaardigheden en een 
verdere afstemming op het Deerns-businessplan 2014-
2017, het bevorderen van de persoonlijke betrokken-
heid voor een verbetering van de operationele vaar-
digheden en efficiëntie, en het creëren van teamgeest 
tussen de verschillende vestigingen.

Julia Blume, een van de deelnemers aan het program-
ma: “Onder leiding van onze twee coaches heb ik 
veel geleerd over het verbeteren van mijn persoonlijke 
 effectiviteit en het leidinggeven. Het meeste hiervan 
heb ik direct kunnen toepassen in mijn dagelijks werk. 
Door het werk in onze programmateams heb ik het 
gevoel dat we een grote stap hebben gezet om ‘One 
Firm’ te worden in Duitsland. Naast alle resultaten die 
gerealiseerd zijn en die ons helpen een homogeen 
kwaliteitsniveau te waarborgen in al onze vestigingen en 
zo de projectefficiëntie te verbeteren, waardeer ik met 
name het feit dat ik veel collega’s van andere vestigin-
gen heb leren kennen. Hierdoor zijn de oorspronkelijke 
 barrières tussen de voormalige ‘buitenlandse’ vestigin-
gen weggevallen en is onze houding ten opzichte van 
het Deerns-idee van ‘One Firm’ veranderd. Ik zie ernaar  
uit om deze ervaring te delen met al onze collega’s in 
onze eigen vestigingen.”

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

Performance management
Aangezien we onze medewerkers willen betrekken 
bij de uitvoering van ons businessplan en onze 
toekomstdoelen, hebben we in 2014 een gehar-
moniseerde aanpak ontwikkeld voor prestatie-
beoordelingen en een uniforme competentietaal. 
Als basis voor deze beoordelingen hebben we 
functiestructuren geharmoniseerd in vijf functie-
groepen met elk een eigen loopbaanontwikkeling. 
Er zijn relevante competenties, in overeenstemming 
met de kernwaarden van Deerns, gedefinieerd 
voor elke functiegroep. De kernwaarden zijn 
 vertaald naar gedrag, zoals teamwerk, initiatief  
en kwaliteitsgerichtheid.

Naast de focus op prestatiebeoordelingen aan  
de hand van relevante competenties heeft Deerns 
ook een systeem opgezet voor het stellen en 
evalueren van doelen.

Medewerkers
Aan het einde van het jaar telde de Deerns Groep 
560 (fte) medewerkers, onder wie 24% vrouwen 
(International Management Team: 20% vrouwen). 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 
41. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 was 
2,65%, en dit is in 2014 iets op gelopen tot 2,87%.

Risicobeheersing
Om financieel gezond te blijven moet ons bureau 
een balans vinden tussen de inspanningen om 
onze businesskansen te maximaliseren en het 
onderkennen, beoordelen en minimaliseren van 
de bijbehorende risico’s. Hierbij moeten we dui-
delijk 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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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 bren-
gen. Competente medewerkers zijn moeilijk te vinden in 
delen van onze markten.

Medewerkers op sleutelposities verlaten het bureau.

Liquiditeit
Het niet voldoen aan de criteria van ons bank-
convenant; het niet benutten van de kredietlijn zoals 
nodig.

•		Zorgen	dat	steeds	aan	de	bankcriteria	wordt	
 voldaan: kwartaalberekening van de solvabiliteits-
ratio, 3-maandelijkse voortschrijdende kasstroom-
prognose. Tijdig ondernemen van actie bij een 
verwachte daling van de liquiditeit en/of securitisa-
tiecapaciteit van debiteuren.

Risico Risicobeheersende maatregelen

Markten 
De vraag naar onze diensten is voornamelijk van cyclische 
aard en gevoelig voor de invloed van externe factoren, 
zoals bezuinigingsprogramma’s van overheidswege (zoals 
recentelijk in Nederland) of de economische  ondergang 
 van een markt vanwege politieke ontwikkelingen (zoals 
momenteel in Rusland). Dergelijke ontwikkelingen kunnen 
leiden tot een scherpe omzetdaling in deze markten en/of 
tot prijsdruk, met als gevolg onhoudbare marges.

Projecten
De opbrengsten kunnen lager uitvallen dan de project-
kosten, door factoren zoals een vijandige sfeer bij ont-
werpprojecten van gebouwen (Duitsland), de neiging 
van bepaalde opdrachtgevers om ons meer risico’s op te 
leggen zonder dat we deze in de prijzen doorberekenen, 
of aannemers en partners die ons dwingen meer te 
produceren dan voorzien (Duitsland, ‘HOAI’-cultuur). 
Een ander relevant risico is wanbetaling of late betaling 
door opdrachtgevers vanwege financiële problemen.
 

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

•			Regelmatige	evaluatie	van	marktsituaties	en		 
-trends, regelmatig specifiek overleg hierover met  
de  betreffende managers.

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

•		Strikte	criteria	voor	het	accepteren	van	projecten,	
waaronder een solide financiële prognose, het 
‘vier-ogen-principe’ bij de evaluatie van contract-
aanbiedingen en goedkeuring door de Raad van 
Bestuur van de Groep in het geval van omvangrijke 
 projectrisico’s.

•	Wettelijke	en	beroepsaansprakelijkheidsverzekering
•		Training	van	verkoopmanagement	met	het	oog	op	

complexe projectcontracten.
•	Training	in	financieel	beheer	voor	projectmanagers
•		Nauwgezette	bewaking	van	projectresultaten	(maan-

delijks).
•	Proactieve	follow-up	van	debiteuren.
•		Screening	van	kredietwaardigheid	van.	

 opdrachtgevers alvorens contracten te sluiten. 

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

•		Zorgvuldige	training	en	ontwikkeling	van	
 medewerkers. 

•		Voor	alle	sleutelposities:	een	adequaat	ontwikke-
lings- en opvolgingsplan dat ten minste een keer  
per jaar wordt bijgewerkt.

•		Regelmatige	controles	of	ons	beloningspakket	
concurrerend is.

•		Ontwikkeling	van	kennismanagementsystemen	en	
-processen om impliciete kennis expliciet te maken.
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Risico Risicobeheersende maatregelen

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

•		Strikte	financiële,	HR-,	culturele	en	juridische	due	
diligence, en due diligence inzake de opdrachtge-
ver, uitgevoerd door een overnameteam met kennis 
van zaken, met inbegrip van 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	beoorde-
ling vooraf van de risico-impact van een potentiële 
overname.

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

Verlies van activa 
Brand, inbraak/diefstal of andere calamiteiten in  
een vestiging.

•			Een	geactualiseerd	en	gecommuniceerd	
 bedrijfscontinuïteitsplan.

•		Back-upprocedures	die	afdoende	gecommuniceerd	
zijn en afgedwongen worden (‘clean desk’-beleid 
voor zowel fysieke als virtuele bureaus).

•		Periodieke	tests	en	het	oefenen	van	
 noodmaatregelen.

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

Ernstig wangedrag of fraude van medewerkers 
 resulterend in reputatieschade.

Belastingen
De risico’s van het niet naleven van de wetgeving 
door de toenemende complexiteit van internationale 
projecten en de uitwisseling van medewerkers, 
in het bijzonder met betrekking tot de btw en de 
inkomstenbelasting.

•			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 kringen voor technologie-
uitwisseling, ondersteund en geïnspireerd door de 
‘One Firm’-gedachte. 

•		Handhaven	van	DORIS-cultuur	via	interne	commu-
nicatie, leiderschapsgedrag dat als voorbeeld dient, 
de ontwikkeling van een convenant voor het bureau 
ter ondersteuning van de kernwaarden (principes), 
ontwikkeling van een gedragscode (regels).

•			Adequaat	extern	belastingadvies,	risicobewustzijn	
kweken door self-audits van landenvestigingen, 
adequaat archiveren en documenteren.

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

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

•		Expliciete	veiligheidsprotocollen,	strikte	
toegangscontroles, firewalls, enz.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Sinds 2014 werkt de helft van onze medewerkers in een 
landenvestiging buiten Nederland. Hoog tijd om ons 
beleid en onze werkwijzen in verband met maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen te bezien vanuit een 
internationale context. Voor het eerst hebben we onze 
milieuprestaties op internationaal niveau gemeten. We 
hebben zowel de CO2-voetafdruk als de Deerns Multi-
plier van onze grootste landenvestigingen berekend. 
Voortaan stellen we doelen voor de hele Deerns Groep: 
aan het einde van 2017 willen we onze CO2-emissies 
terugbrengen tot 3,8 ton per fte (12% minder dan het 
cijfer voor 2014: 4,3), en we willen onze Deerns Multiplier 
verhogen tot ten minste 1.500 (57% meer dan het cijfer 
voor 2014 in NL: 995). Op die manier passen we ook 
ons ‘One Firm’-principe toe, waarbij elke landenvestiging 
bijdraagt aan het gemeenschappelijke einddoel. 

De gestelde doelen zijn ambitieus, maar niet onhaalbaar. 
De afgelopen vijf jaar hebben we goede resultaten 
gerealiseerd in Nederland. Onze voetafdruk is met 
ongeveer 18% verminderd en onze Multiplier is bijna 
verdubbeld. We willen niet alleen onze milieuprestaties 
verbeteren, maar richten ons in het bijzonder op inter-
nationale samenwerking op maatschappelijk terrein. 

Onze eigen CO2voetafdruk verminderen
Onze reiskilometers zijn verantwoordelijk voor het 
leeuwendeel van onze CO2-voetafdruk. We hebben 
daarom maatregelen genomen om het aantal kilometers 
te beperken en onze CO2-emissies per kilometer verder 
te verlagen. Dit laatste bereiken we door het gebruik van 
openbaar vervoer te stimuleren en onze medewerkers 
gebruik te laten maken van energiezuinige leaseauto’s.  
Al deze maatregelen moeten voldoen aan de hoogste 
classificatie voor energieprestaties (in Nederland:  
A-label). Daarnaast zijn alle bedrijfswagens (in Nederland 
beschikbaar voor carpooling) geheel elektrisch (3) of 
hybride (7). De landenvestiging in Nederland wil energie-
zuinig rijgedrag stimuleren en heeft daarom de afgelopen 
jaren deelgenomen aan de jaarlijkse ‘Greendriver Chal-
lenge’. Deze activiteiten hebben ertoe bijgedragen dat de 
CO2-emissie door zakenreizen per auto in Nederland is 
verminderd met meer dan 29% ten opzichte van 2009.

Voor onze zakelijke vliegreizen bieden we via de  Climate 
Neutral Group compensatie voor de totale aan vlieg-
reizen gerelateerde CO2-emissies. De ecologische 
voetafdruk van onze zeven Nederlandse kantoren is 
verminderd door energiebesparingsmaatregelen en 
het gebruik van duurzame energie. Waar mogelijk 
beperken we ook het gebruik van grondstoffen, met 
name papier. Het gebruikte kantoorpapier is duurzaam 
geproduceerd en wordt gerecycled. 

CO2voetafdruk van onze opdrachtgevers  
verminderen 
Sinds onze oprichting in 1928 hebben we voor veel op-
drachtgevers duurzame oplossingen ontwikkeld. Onze 
energieconcepten zijn veruit de belangrijkste bijdrage 
om onze doelstellingen ten aanzien van een aanzien-
lijke CO2-reductie te realiseren. Daarom hebben wij 
ons tot doel gesteld alle relevante, door ons beheerde 
projecten binnen één jaar op een zodanige manier 
uit te voeren dat ze in aanmerking komen voor een 
erkende certificering. Om dit doel te bereiken bieden 
wij onze opdrachtgevers actief meer duurzame oplos-
singen aan dan waarom ze in eerste instantie vragen. 
Een uitstekend voorbeeld is het kantoorgebouw ‘The 
Edge’ in Amsterdam. Hierin zijn het hoofdkantoor van 
adviesbureau Deloitte en notaris- en advocatenkantoor 
AKD gehuisvest. Het is een van de meest duurzame 
gebouwen ter wereld met een ‘BREEAM Outstanding’-
certificaat, de hoogste score ooit. Aangezien we 
voorop willen blijven lopen met bekroonde energiecon-
cepten en installatieontwerpen, moedigen we al onze 
medewerkers aan mee te doen aan onze internationale 
innovatiewedstrijd. In 2014 hebben 27 internationale 
teams meegedaan. De meest veelbelovende innovaties 
worden in 2015 verder ontwikkeld om ze gereed te 
maken voor onze opdrachtgevers.

Onze medewerkers 
Deerns wil getalenteerde en gemotiveerde mensen 
aantrekken, inspireren en behouden. Daarnaast willen 
we ze, in overeenstemming met onze organisatorische 
doelstelling, maximale ondersteuning bieden in hun 
persoonlijke ontwikkeling. Samenwerking en kennisde-
ling zijn belangrijk voor een optimale dienstverlening 
aan onze opdrachtgevers. Dit wordt weerspiegeld in 
een open en niet-hiërarchische werksfeer en inten-
sieve interne samenwerking. Dit draagt in hoge mate 
bij aan ieders persoonlijke ontplooiing en de algemene 
tevredenheid op de werkplek. In 2014 hebben we een 
covenant opgesteld waarin wordt beschreven hoe 
onze medewerkers zich betrokken voelen bij onze 
manier van werken en onze manier van communiceren, 
zowel binnen het bureau als met onze opdrachtgevers. 
Hoewel we in 2015 ook een reeks gedragsregels  zullen 
uitgeven in de vorm van een nieuwe gedragscode 
voor het hele bureau, zijn wij van mening dat beleid op 
het gebied van ethiek, een op principes  gebaseerde 
aanpak, prioriteit moet hebben. Dat wil zeggen een 
 benadering waarbij het stellen van voorbeelden, 
 discussie over opkomende ethische kwesties en 
 coaching centraal staan in plaats van instructies.
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Sociale betrokkenheid 
Het realiseren van een aanzienlijke CO2-besparing voor 
onze opdrachtgevers is nauw verbonden met ons 
dagelijks werk. Het maakt deel uit van onze ambitie om 
onze activiteiten uit te voeren op een zo maatschap-
pelijk verantwoord mogelijke manier. Het ondersteunen 
van maatschappelijke initiatieven draagt hier ook aan 
bij. Niet alleen vinden we het belangrijk samen te werken 
op het gebied van duurzaamheid, maar we ondersteunen 
ook initiatieven die misschien niet direct met ons werk 
te maken hebben, maar die innovatie, het ontwikkelen 
en inzetten van talent, en kennisuitwisseling hoog in het 
vaandel hebben staan.

•		YES!Delft:	Op	verschillende	manieren	ondersteunt	
Deerns dit ondernemerscentrum van de TU Delft 
dat technisch ondernemerschap in de vroege 
ontwikkelingsfasen aanmoedigt. Deze stichting is 
een ‘broedplaats’ die studenten, professionals en 
 wetenschappers inspireert om ondernemer te wor-
den. De stichting biedt praktische ondersteuning bij 
het oprichten en ontwikkelen van nieuwe bedrijven.

•		Het	jaarlijkse	Prinses	Christina	Concours	voor	jonge	
musici, gehouden in Nederland: sponsoring.

•		Politecnico	(Universiteit	van	Milaan):	De	deskundigen	
van Deerns hebben verscheidene lezingen gegeven 
en studenten geholpen met hun dissertatie.

•		Sport: Deerns sponsort al sinds lange tijd de ‘Konink-
lijke - Holland Beker’, de prestigieuze internationale 
roeiregatta die jaarlijks in Nederland wordt gehouden. 
Wij hebben hier ook de ‘Head First Race’ gesponsord, 
een benefietregatta op ergometers van ongeveer  
8 km in Rotterdam, waarvan de opbrengst gaat naar 
Alzheimer-onderzoek. 

•		Deerns	is	lid	van	en	levert	een	bestuurlijke	bijdrage	
aan organisaties zoals: de brancheorganisaties NL 
Ingenieurs (Nederland) en VDI (Duitsland), de nationale 
‘Green Building Councils’ in Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten, de 
Vereniging van Milieuprofessionals (Nederland), het 
Europese  Netwerk van Milieuprofessionals  (Brussel) 
en   advies- en financie ringsorganen van diverse 
 universiteiten (Nederland, Duitsland, België, Italië).

995

Deerns Multiplier (CO2-besparing)

In onze grootste projecten bespaarden 
we 995 keer de CO

²
-uitstoot die we zelf 

als bedrijf veroorzaken.

Deerns CO2-footprint

2.498
ton netto 
CO

²
-emissie 

in 2014.

Dit komt overeen met de gemiddelde 
uitstoot van twee conventionele energiecentrales.
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Niet uit de jaarrekening blijkende gegevens
Tijdens de publicatie van dit verslag waren de  volgende 
activiteiten en evenementen uit 2015 bekend en  relevant 
voor het verslag.

•		Op	24	maart	treedt	Paul	Smits	aan	het	einde	van	zijn	
termijn af als Voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen, na zich gedurende twaalf jaar te hebben 
ingezet voor dit orgaan. Hij wordt opgevolgd door 
Peter de Neef, momenteel CEO van de Nederlandse 
firma ‘e-Traction’. 

•		Deerns	Turkije	gaat	een	tweede	vestiging	openen	in	
Ankara om de lokale opdrachtgevers daar beter van 
dienst te kunnen zijn.

“ We zien een groeiende 
waardering voor 
onze innovatieve, 
kostenbesparende 
aanpak.” 
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Vooruitblik 2015
In 2015 richten we ons vooral op het herstel van de 
rentabiliteit en het vinden van een balans tussen een 
voorzichtig kasmiddelenbeheer en de essentiële 
 investeringen die nodig zijn om te voldoen aan onze 
zakelijke verplichtingen. Sommige investeringen zijn 
bedoeld om de prestaties te verbeteren van de landen-
vestigingen die in 2014 een dergelijke ondersteuning 
het meest nodig leken te hebben. 

We verwachten dat de rentabiliteit van Deerns Duitsland 
zich zal herstellen dankzij de maatregelen die we in 2014 
hebben genomen en die begin 2015 verder worden 
aangevuld. Het gaat hierbij om stappen gericht op de 
ontwikkeling van leiderschap, kwaliteitsverbetering van 
de ondersteuning van Financiën en HR, strenge selectie 
van opdrachtgevers en strikt contractmanagement, 
alsmede reductie van de indirecte kosten. Werving van 
topprofessionals is een enorme uitdaging in Duitsland 
en wij gaan hier meer energie in steken. Gelukkig  
bestaat er een grote vraag van opdrachtgevers 
naar onze diensten; de groei van Deerns Duitsland 
conform het businessplan wordt feitelijk alleen beperkt 
door het aantal professionals dat we hier hebben. 

Deerns Amerika maakte aan het begin van het jaar 
geen verlies meer, maar we blijven onze inspanningen 
richten op het verbeteren van de omvang van onze 
aanwezigheid in de VS door de overname van een 
bureau dat voldoet aan onze kwaliteitseisen en aansluit 
bij onze kernwaarden.

Uitgaande van deze verbeteringen en de positieve 
vooruitzichten in al onze landenvestigingen verwachten 
we dat de Deerns Groep weer een redelijke winst kan 
boeken in 2015.

Naast de focus op rentabiliteit concentreren we ons 
op een volledige uitrol – en dus meer voordelen – van 
ondersteuningstools zoals Deerns Live, kringen voor 
kennisuitwisseling, technische standaardisering en een 
groepsbreed HR-beleid.

Terwijl we werken aan de harmonisering en verdere 
uitbreiding van internationale uitwisselingen,  handhaven 
we onze cultuur van subsidiariteit. Hierdoor optimaliseren 
we de voordelen van intern  ondernemerschap voor onze 
leiderschapstalenten en voor de  vestiging waarbinnen 
zij actief zijn. We plukken nu al de  vruchten van deze 
subsidiariteit in de vorm van een flexibele, gemakkelijke 
interne samenwerking, en een natuurlijke, soepele en 
snelle uitwisseling van kennis, technologie, medewerkers 
en marktinformatie.

We verwachten een verdere omzetgroei in overeen-
stemming met ons businessplan 2014-2017. Deze 
 verwachting baseren we op onze gebudgetteerde ver-
onderstellingen van een verdere expansie in het  Verenigd 
Koninkrijk, een hersteld omzetniveau in  Duitsland, enige 
groei Nederland (hoofdzakelijk via internationaal werk, 
met name in het Midden-Oosten), ontwikkeling in de 
Turkse markt en mogelijk een drastische verandering in 
de VS door de voorgenomen overname.

Vanuit een algemener marktperspectief zien we voortdu-
rende groei van de waardering voor onze hoogwaardige, 
uiterst gespecialiseerde technische ingenieursdiensten 
en onze innovatieve, kostenbesparende aanpak voor het 
ontwerp, onderhoud en renovatie van gebouwen. Veel 
van onze landenvestigingen zijn bezig hun dienstenport-
folio’s te vernieuwen of uit te breiden. Zij ontwikkelen 
- zonder te ver af te dwalen van wat we beschouwen als 
onze technische kerncompetenties - nieuwe activiteiten 
en vaardigheden, zodat we, ook op managementniveau, 
kunnen inspelen op de steeds grotere en uitdagendere 
projecten die opdrachtgevers ons toevertrouwen.

Bij al het werk voor onze opdrachtgevers in 2015 
 streven we er opnieuw naar onze invloed op energie- en 
materiaalefficiëntie te vergroten. Naast onze  projecten 
voor opdrachtgevers zullen we ook investeren in 
een verdere versterking van onze eigen operationele 
duurzaamheid. Momenteel is Deerns Nederland, waar 
bijvoorbeeld alle 10 bedrijfswagens volledig elektrisch 
of hybride zijn, de voortrekker bij het meten, analyseren 
en verminderen van de ecologische voetafdruk. We 
verwachten in 2015 stappen te ondernemen waarmee 
we ons eigen voetafdrukbeheer bij kantoorgebouwen 
uitbreiden tot buiten Nederland.

Deze positieve blik op het komende jaar is 
 gebaseerd op het vertrouwen dat we hebben 
in de volledige toewijding en de hoge kwali-
teit van onze medewerkers. Naast bepaalde 
software, bureaus en computers zijn onze 
specialisten en hun ondersteunende medewer-
kers de enige resources die we hebben om de 
kwaliteit, toewijding en passie te leveren voor het 
succes van onze opdrachtgevers. Resources 
die we onze opdrachtgevers ook in 2015 graag 
aanbieden.
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Verslag van de Raad van  
Commissarissen

In 2014 kwam de Raad van Commissarissen zeven 
keer bijeen met de Raad van Bestuur en twee keer met 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daar-
naast vond een afzonderlijke bijeenkomst plaats met de 
CEO om de personeelsontwikkeling te bespreken. De 
leden van de Raad van Commissarissen hebben in ja-
nuari een bijeenkomst over marktstrategieontwikkeling 
bijgewoond en gesprekken gevoerd met externe deel-
nemers. In september woonden zij een bijeenkomst bij 
over de strategie voor medewerkersontwikkeling. Het 
lid van de Raad van Commissarissen dat verantwoor-
delijk is voor de financiële audit, heeft voorafgaand aan 
elke bijeenkomst van de Raad van Commissarissen 
overleg gevoerd met de CFO. In januari 2015 heeft de 
Raad van Commissarissen een zelfevaluatie uitgevoerd.  

Financiën
De jaarcijfers over 2013 werden besproken tijdens de 
vergadering in maart, terwijl de cijfers over de eerste 
zes maanden van 2014 in augustus werden besproken. 

In 2014 was geen sprake van echt herstel in de Neder-
landse marktsegmenten waarin Deerns actief is. In de 
Nederlandse organisatie zijn verdere rationaliserings-
maatregelen doorgevoerd om acceptabele marges 
te behouden. Hoewel de omzetontwikkeling van het 
bureau in overeenstemming was met de prognoses, 
werd begin 2014 al duidelijk dat de financiële resultaten 
zouden achterblijven bij de EBIT-doelen. De problemen 
die al aan het einde van 2013 naar voren kwamen bij de 
Duitse activiteiten, hielden aan ondanks de genomen 
maatregelen. Daarom moesten we verdere onverwach-
te zware verliezen voor enkele belangrijke projecten in 
Duitsland rapporteren. Een andere tegenvaller waren 
de aanhoudende verliezen bij de activiteiten in de VS.

De jaarrekening over 2014 is gecontroleerd door gediplomeerde professionele accountants van 

BDO die een goedkeurende accountantsverklaring hebben afgegeven op 27 maart 2015. Nadat de 

resultaten met de Raad van Bestuur besproken zijn, hebben beide partijen de jaarrekening onderte-

kend. De Raad van Commissarissen gaat akkoord met het voorstel van de Raad van Bestuur om het 

dividend over 2014 te beperken tot het interim-dividend van € 340.570,- uitgekeerd in maart 2015 en 

om het overige nettoresultaat aan de reserves toe te voegen. Wij hebben de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders geadviseerd dit jaarverslag vast te stellen en de Raad van Bestuur decharge te 

verlenen voor de uitoefening van zijn taken gedurende het verslagjaar 2014. 

Deze tegenvallende financiële ontwikkelingen waren 
een prioriteit voor zowel de Raad van Bestuur als de 
Raad van Commissarissen. Er zijn maatregelen geno-
men om de situatie in Duitsland en de VS te verbeteren. 
In Duitsland is, o.a. het management versterkt en het 
proces voor de instroom van opdrachten verbeterd, 
waarbij nauwer wordt toegezien op contractvoor-
waarden. Daarnaast werden het management en de 
juridische ondersteuning voor enkele grote, verliesge-
vende projecten geïntensiveerd. In de VS werden de 
overheadkosten teruggeschroefd om deze in balans te 
brengen met het omzetniveau en zijn we gesprekken 
aangegaan met potentiële overnamepartners.

De Raad van Commissarissen was zeer onder de 
indruk van de prestaties in het Verenigd Koninkrijk, die, 
net als in 2013, beter waren dan het plan voor 2014.

Het proces voor verbetering van de kwaliteit van finan-
ciële prognoses, dat in 2013 van start ging, werd ook 
voortgezet. De Raad van Commissarissen is van mening 
dat, ondanks de onvoorziene ondermaatse prestaties in 
Duitsland, de business control-functie binnen de landen-
vestigingen en de effectiviteit van de functionele rapporta-
gelijnen van daaruit naar het Control-team van de Groep 
in 2014 over het geheel genomen aanzienlijk is verbeterd.

Strategie en doelstellingen
In juni 2014 heeft de Raad van Commissarissen het bu-
sinessplan van Deerns voor 2014-2017 goedgekeurd. 
Dit plan weerspiegelt de strategie van Deerns om de 
focus te blijven leggen op internationale expansie en 
het versterken van de bestaande marktposities door 
de dienstverlening in elk land uit te breiden naar alle ni-
chegebieden waarin wij over expertise beschikken. Het 
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Bijkomende functies van de leden van de 
Raad van Commissarissen (31122014)

Paul Smits
•		Voorzitter	AVRO
•		President	Raad	van	Commissarissen	RET	NV	 

Rotterdam
•		Voorzitter	Stichting	‘Het	Kunkelsorgel’
•		Lid	Raad	van	Advies	Ciber	Nederland	BV	
•		Lid	Raad	van	Commissarissen	Byelex	BV	
•		Lid	Raad	van	Commissarissen	De	Oude	Stad	BV	
•		Lid	Raad	van	Advies	ASP4ALL	

Mirjam Nouwen
•		Vice-voorzitter	Raad	van	Commissarissen	AvroTros
•		Voorzitter	Raad	van	Commissarissen	NHF	
•		Voorzitter	Raad	van	Commissarissen	Moonen	

 Packaging Group B.V. 
•		Bestuurslid	Stichting	Derdengelden	YourGift	 

Cards B.V. 
•		Bestuursvoorzitter	J.C.	Ruigrok	Stichting	

Victor van der Chijs
•	Voorzitter	Universiteit	van	Twente
•		Lid	Raad	van	Bestuur	VSNU	
•		Lid	Raad	van	Bestuur	3TU.Federatie	
•		Lid	Raad	van	Bestuur	Twente	Board	
•		Lid	Raad	van	Bestuur	Stichting	Kennisland	
•	Lid	Dutch	Creative	Council	
•		Lid	Raad	van	Commissarissen	RET	NV
•		Lid	Raad	van	Advies	Van	Berlo	Industries	Eindhoven
•		Lid	Raad	van	Bestuur	Stichting	‘Nederlands	 

Fonds voor de Film’

plan is ambitieus, waarmee we zowel interen als extern 
een signaal willen afgeven dat Deerns een bureau met 
echte ondernemingsgeest is, dat in staat is om zijn 
marktpositie te verbeteren.

Functioneren en samenstelling van de Raad van 
Commissarissen  
De Raad van Commissarissen is het hele jaar door 
voldoende geïnformeerd door het management en is 
van mening dat de Raad daardoor zijn cruciale rol in het 
controleren van het besturen van de Deerns Groep naar 
behoren heeft kunnen uitvoeren. Alle drie leden hande-
len volledig onafhankelijk.  

Oordeel over de resultaten en verwachtingen  
van Deerns
In 2014 werd Deerns, net als in 2013, geconfronteerd met 
uitdagende marktomstandigheden voortvloeiend uit de 
wereldwijde financiële en economische situatie. Ondanks 
de goede omzetontwikkeling resulteerden enkele zwaar 
verliesgevende projecten in Duitsland en verliezen in de 
VS in een teleurstellend nettoresultaat voor de Groep. 

Volgens de Raad van Commissarissen heeft het ma-
nagement passende maatregelen genomen om terug 
te keren naar rentabiliteit met een gezonde marge. De 
Raad van Commissarissen is van mening dat, het bu-
reau een sterke basis heeft en in 2014 zijn internationale 
marktpositie verder heeft ontwikkeld wat betreft innova-
tiekracht, focus op duurzaamheid en de verwerving van 
baanbrekende projecten. De Raad van Commissaris-
sen spreekt zijn waardering uit voor alle medewerkers 
en het management en bedankt hen voor hun inspan-
ningen, ambitie en resultaten.

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, 24 maart 2015,

De Raad van Commissarissen van Deerns Groep B.V.

Paul Smits (Voorzitter), Mirjam Nouwen,  
Victor van der Chijs

33



De Deerns luchthaven 
 specialisten uit Nederland, Italië, 
Verenigd Koninkrijk, Griekenland, 
Amerika, Jordanië, Denemarken 
en India.

De druk op het internationale 
Deerns team wordt groter nu 
het Abu Dhabi Midfield Terminal 
Complex in de implementatiefase 
zit. Zoals met elk project van 
deze omvang en complexiteit 
moet het team omgaan met 
onvoorziene omstandigheden 
en een op het laatste moment 
veranderende vraag. De enige 
manier om het hoofd koel te hou-
den onder deze omstandigheden 
(bij temperaturen tot 50ºC) is 
door als een hecht team samen 
te werken. Door slim gebruik 
te maken van ieders expertise, 
ervaring en verschillende achter-
gronden. En door een gezamen-
lijk doel voor ogen te hebben: 
het realiseren van een van de 
grootste en meest geavanceerde 
luchthaventerminals ter wereld.

team

work

Midfield Terminal Complex,  
Abu Dhabi International Airport
Ontwerp en implementatie van de 
ICT, veiligheid, vliegtuigopstelplaats 
en vliegtuigafhandelingsystemen.

Het Abu Dhabi Midfield Terminal 
Complex valt op door haar 
adembenemende ontwerp, 
enorme grootte en ongekend  
technologische complexiteit.  
Als de luchthaven in 2017 haar 
deuren opent is dit het resultaat 
van teamwork tussen ADAC  
(Abu Dhabi Airport Company),  
KPF (architect), NACO (Netherlands 
Airport Consultants) en Deerns. 
Deerns is verantwoordelijk voor het 
ontwerp, planning en implementatie 
van alle luchthaven specifieke 
systemen, zowel binnen als buiten 
het terminalgebouw. Het is een 
enorme uitdaging die bijna zeven 
jaar voorbereidingstijd in beslag 
heeft genomen. De luchthaven 
verwacht vanaf 2020 jaarlijks 30 
miljoen passagiers. Daarom wordt 
niks aan het toeval overgelaten. Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
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“Ons hoofd koel houden 
    door te werken als een team”

Ja
ar

ci
jf

er
s
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Geconsolideerde balans per  
31 december 2014

Activa in euro’s 2014 2013

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill  1.839.664  1.453.461 

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen  2.680.781  2.559.893 

Financiële vaste activa
Deelnemingen in Groepsmaatschappijen  −  30.277 
Overige deelnemingen  52.542  38.371 
Latente belastingvorderingen  1.657.800  748.600 

Vlottende activa
Onderhanden projecten  9.823.489  6.724.330 

Vorderingen
Handelsdebiteuren  15.047.173  15.526.705 
Vorderingen op participanten en op 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen  65.090  57.093 
Overige vorderingen en overlopende activa  1.747.248  1.934.044 

 16.859.511  17.517.842 

Liquide middelen  1.157.298 1.572.946

Totaal activa  34.071.085  30.645.720 
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Passiva in euro’s 2014 2013

Eigen vermogen 11.648.668  11.799.746 

Aandeel derden  −  156.397 

Voorzieningen 1.550.757  1.488.344 

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen  3.708.971  3.365.731 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  5.672.354  3.822.708 
Schulden aan participanten en aan 
maatschappijen waarin wordt deelgenomen  2.599.394  1.236.227 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.055.574  3.169.172 
Overige schulden en overlopende passiva 5.835.367  5.607.395 

20.871.660  17.201.233 

Totaal passiva 34.071.085  30.645.720 
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Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2014

In euro’s 2014 2013

Netto-omzet  66.999.395  62.342.474 
Wijzigingen in onderhanden werk  3.023.835  -497.884 
Opbrengsten  70.023.230  61.844.590 

Kosten uitbesteed werk  11.716.596  7.755.835 
Overige externe kosten  3.075.078  1.515.357 
Lonen en salarissen  31.239.317  28.169.562 
Sociale lasten  4.969.700  4.369.755 
Pensioenlasten  2.090.953  1.975.163 
Afschrijving op immateriële en
materiele vaste activa  889.334  927.212 
Overige bedrijfskosten  15.647.508  14.809.913 
Som der bedrijfslasten  69.628.485  59.522.797 

Bedrijfsresultaat  394.745  2.321.793 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -178.721  -122.796 
Groepsresultaat uit gewone bedrijfs 
uitoefening vóór belastingen  216.025  2.198.997 

Belasting over resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering  -96.865  -449.844 

 119.159  1.749.153 

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen  -7.193  4.167 
Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen  111.967  1.753.320 

Resultaat aandeel derden  −  -83.210 

Groepsresultaat na belastingen  111.967  1.670.110 

In euro’s 2014 2013

Netto resultaat voor het jaar 111.967 1.670.110

Niet- gerealiseerde resultaten:

Valuta-omrekeningsverschillen  129.080   -1.849 

Totaal  241.047   1.668.261 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten
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Geconsolideerd 
kasstroom overzicht over 2014 

In euro’s 2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  394.745 2.321.793

Aanpassingen voor
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa  1.068.525  1.003.604 
Resultaat uit deelnemingen niet via
deelneming -7.193  4.167 
Voorzieningen  62.414  616.179 
Valutaomrekenverschillen  129.080  -1.849 

 1.252.827 1.622.101
Veranderingen in werkkapitaal
Onderhanden projecten  -3.099.159  490.038 
Vorderingen  658.332  -829.958 
Kortlopende schulden (exclusief banken)  3.327.186  -246.868 

 886.357  -586.788 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  2.533.929  3.357.106 

Betaalde interest  -178.721  -122.796 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -96.865  -449.844 
Resultaat deelnemingen/aandeel derden  − -83.210 
Wijzigingen aandeel derden in groepsvermogen  -156.396  83.210  

 -431.983  -572.639 
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.101.946  2.784.467 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa  −  -85.423 
Investeringen materiële vaste activa  -1.124.131  -760.636 
Investeringen in financiële vaste activa  -469.666 −-

Latente belastingvorderingen  -909.200  -748.600 
Desinvesteringen materiële vaste activa  18.182  29.526 
Desinvesteringen financiële vaste activa  16.106  -4.252 
Nieuwe consolidaties  − −   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -2.468.709  -1.569.385 

Kasstroom uit finanacieringsasctiviteiten
Kortlopende schuld − −
Betaald dividend  -392.125  -430.000 

Mutatie geldmiddelen  758.888  785.082 

Mutatie in liquide middelen

Stand per begin boekjaar  -1.792.785  -2.577.867 
Mutaties in boekjaar  -758.888  785.082 

Stand per eind boekjaar  2.551.673  1.792.785 
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Grondslagen van waardering en 
 resultaatbepaling van het  
geconsolideerde jaarverslag

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 moeder-
maatschappij 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. De jaar-
rekening van de moedermaatschappij en de dochter-
ondernemingen zijn gecombineerd per regel, waarbij 
items als activa, passiva, aandelen, baten en lasten zijn 
samengevoegd. Aangezien er geen materieel belang en 
geen activiteiten zijn opgegeven in de jaarrekeningen 
van Schmidt Reuter Telematic Consult GmbH en M+I 
Raadgevend Ingenieursbureau voor Milieu en Innovatie 
B.V., is de jaarrekening niet geconsolideerd. Aandelen 
van derden in het geconsolideerde eigen vermogen 
worden apart weergegeven.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële 
gegevens opgenomen van de volgende groepsmaat-
schappijen:
•	Deerns	America	LLC,	Denver,	100%
•	Deerns	Nederland	B.V.,	Den	Haag,	100%
•	Deerns	Holding	GmbH,	Berlijn,	100%
•	Deerns	Deutschland	GmbH,	Berlijn,	100%
•	Deerns	Italia	SPA,	Milaan,	100%
•	Deerns	S.L.,	Barcelona,	100%
•	Deerns	UK	Ltd,	Londen,	100%
•	Deerns	France	SASU,	Parijs,	100%
•	Deerns	België	BvbA,	Antwerpen,	100%
•		Deerns	Consulting	Engineers	Bina	Alt	Yapi	insaat	 

ve teknik tasarim Limited Sirketi, Istanbul, 100%

Op 26 mei 2014 heeft Deerns het 33% minderheidsbe-
lang gekocht van Deerns France SASU voor een totale 
overdrachtprijs van € 626.063. Op 7 juli 2014 is het 
eigendom van Deerns Holding GmbH overgedragen 
van Deerns Nederland B.V. aan Deerns Groep B.V. voor 
een overdrachtsprijs van € 25.000.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de onder-
nemingsleiding overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen bepaalde schattingen en veronderstel-
lingen te doen die medebepalend zijn voor de opgeno-
men bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 
schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd 
teneinde vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.

Grondslagen voor waardering van activa  
en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de ac-
tiva en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en pas-
siva opgenomen voor de nominale waarde. De materi-
ele 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 waardever-
minderingen. De activa worden lineair afgeschreven 
op basis van de verwachte economische levensduur. 
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgings-
prijs van de deelnemingen en de nettovermogenswaar-
de 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 over-
eenkomsten. 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’-metho-
de. Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten 
hoger uitvallen dan de totale projectopbrengsten, wordt 
het volledige verwachte verlies opgenomen als wijziging 
in onderhanden werk. Projecten worden in de balans 
op collectieve basis gepresenteerd als vordering op 
dan wel schuld aan de opdrachtgevers uit hoofde van 
de contracten. Er is sprake van een vordering indien 
het bedrag van de collectieve gerealiseerde opbrengst 
hoger is dan het bedrag van de gefactureerde termij-
nen. Indien het collectieve bedrag van de gerealiseerde 
opbrengst lager is dan de gefactureerde termijnen, is 
sprake van een schuld. De vorderingen worden opge-
nomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk 
onder aftrek van een voorziening voor het risico van on-
inbaarheid. De voorziening voor belastingverplichtingen 

40 Jaarcijfers



Deerns Jaarverslag 2014

betreft latent verschuldigde winstbelasting als gevolg 
van tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische 
en fiscale waardering van de materiële vaste activa.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Gefactureerde omzet is het aan derden gefactureerde 
bedrag exclusief over de omzet geheven belastingen. 
De som der bedrijfsopbrengsten is de som van de 
netto-omzet en de mutatie in onderhanden werk. 

De winst wordt bepaald als de som der bedrijfsop-
brengsten minus alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze be-
trekking hebben. De afschrijving op immateriële vaste 
activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. De in de winst- en verliesrekening 
verwerkte afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa zijn berekend op een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs. De percentages zijn afhankelijk van 
de economische levensduur. Als badwill op acquisities 
wordt verantwoord het verschil tussen de verkrijgings-
prijs en nettovermogenswaarde ten tijde van overname 
van de onderneming, voor zover de verkrijgingsprijs 
lager is dan de nettovermogenswaarde. De badwill 
wordt ten gunste van het resultaat gebracht na aftrek 
van verwachte verliezen en niet monetaire activa in 
de deelneming. De vrijval van badwill is als (negatieve) 
afschrijving op immateriële vaste activa verwerkt in het 
resultaat. De vennootschapsbelasting wordt berekend 
over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening 
tegen het geldend tarief, rekening houdend met fiscale 
faciliteiten.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens  
de  indirecte methode.
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Toelichting op de geconsolideerde  
balans per 31 december 2014

Activa in euro’s

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa Goodwill

Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde  1.528.362 
Cummulatieve afschrijvingen  -74.901 

Boekwaarde per 1 januari 2014  1.453.461 

Mutaties:
Investeringen  469.666 
Afschrijvingen  -83.463 

Saldo mutaties  386.203 

Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde  1.998.028 
Cummulatieve afschrijvingen  -158.364 

Boekwaarde per 31 december 2014  1.839.664 

2  Materiële vaste activa Overige vaste
activa

Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde  8.793.126
Cumulatieve afschrijvingen  -6.224.519 
Cumulatieve omrekenverschillen  -8.714 

Boekwaarde per 1 januari 2014  2.559.893 

Mutaties:
Investeringen  1.100.019 
Afschrijvingen  -985.062 
Desinvesteringen aanschaffingswaarde  -69.000 
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen  50.819 
Valutaomrekeningsverschillen  24.113 

Saldo mutaties  120.888 

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde  9.824.144 
Cumulatieve afschrijvingen  -7.158.762 
Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen  15.399 

Boekwaarde per 31 december 2014  2.680.781 
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Financiële vaste activa in euro’s 2014 2013

3  Deelnemingen in Groepsmaatschappijen

M+I Raadgevend Ingenieursbureau voor Milieu en
Innovatie B.V., Heiloo (Nederland), 100%  1  1 
Schmidt Reuter Telematic Consult GmbH, 
Cologne (Duitsland), 0%, indirecte deelneming.  −  30.276 

 1  30.277 

Per 13 juni 2014 is Schmidt Reuter Telematic  
Consult GmbH opgegaan in Deerns Duitsland 
GmbH waardoor de deelnemingswaarde nihil  
is geworden. 

4  Overige deelnemingen

Deelneming Bouw Commissioning Nederland B.V., 
Bodegraven, (Nederland), 50%  1  390 
Deelneming Yxion Deerns Pharma B.V.,
Rijswijk, (Nederland), 0% −  14.608 
Deelneming LLC Deerns Marecon,
Moskou, (Russische Federatie), 50%  5.000  5.000 
Deelneming Deerns-Naco B.V., Rijswijk,
(Nederland), 0%  −  15.274 
Deelneming Consorzio Red, 
Milan (Italië), 9%  3.099  3.099 
Deerns DC Design SA, 
Sao Paulo (Brazil), 50%  44.442 

 52.542  38.371 

In 2014 zijn Yxion Deerns Pharma B.V.  
en Raadgevend Ingenieursbureau  
Deerns-Naco B.V. opgeheven.

5  Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen  1.657.800  748.600

 1.657.800  748.600 

De actieve belasting latentie is ontstaan door 
fiscale verliezen bij Deerns Duitsland GmbH; de 
verwachting is dat deze in de toekomst kunnen 
worden gecompenseerd. In 2015 verwacht Deerns 
dat € 270.000,- kan worden gecompenseerd.

43



Toelichting op de geconsolideerde  
balans per 31 december 2014 (vervolg)

Activa in euro’s 2014 2013

Vlottende activa

6  Onderhanden werk
Onderhanden werk  9.823.489  6.724.330 

Onderhanden werk
Onderhanden werk met een positieve waarde  11.174.355  11.709.117 
Onderhanden werk met een negatieve waarde  -1.350.866  -4.984.787 

Onderhanden werk  9.823.489  6.724.330 

Vorderingen

7  Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren  16.313.919  16.936.661 
Voorzieningen dubieuze debiteuren  -1.314.746  -1.409.956 

 15.047.173  15.526.705 

8   Vorderingen op participanten en op 
    maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vorderingen op Bouw Commissioning  
Nederland B.V.  60.090  52.040 
Vorderingen op Yxion Deerns Pharma B.V.  −  4.389 
Vorderingen op Deerns Marecon LLC  5.000  664 

 65.090  57.093 

9   Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen  139.153  584.134 
Overige vorderingen en overlopende activa  1.608.095  1.349.910 

 1.747.248  1.934.044 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting  139.153  584.134 

 139.153  584.134 
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Financiële vast activa in euro’s 2014 2013

10  Liquide middelen

Kas  9.818  7.667 
ABN AMRO Bank N.V.  218.675  298.620 
Bankia  167.488  79.209 
TEB  162.425  −  
Kreissparkasse Köln  100.431  498.565 
Unicredit  116.705  214.665 
HypoVereinsbank AG  63.849  35.238 
Volksbank AG  63.304  71.098 
KBC  42.059  −  
Banca Popolare di Milano  38.493  83.453 
Banque HBSC  27.771  123.271 
Wells Fargo  23.991  54.076 
ING Bank N.V.  2.189  70.184 
Rabobank  −  1.716 
Overige banken 120.100  35.184 

 1.157.298  1.572.946 
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Toelichting op de geconsolideerde  
balans per 31 december 2014 (vervolg)

Passiva in euro’s 2014 2013

Aandeel van het bureau in groepsvermogen
Het aandeel van het bureau in het 
groepsvermogen is notities gespecificeerd
in de toelichting op de enkelvoudige balans

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

   156.397 

11  Voorzieningen

Latente belastingen  1.550.693  1.394.644 
Overige voorzieningen  64  93.700 

 1.550.757  1.488.344 

De totale voorziening voor uitgestelde
belastingen bestaat uit langlopende verplichtingen

Kortlopende schulden

12  Schulden aan aandeelhouders
 en gelieerde ondernemingen

Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V.  1.303.137  604.697 
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V.  1.296.257  604.697 
Rekening-courant Deerns-Naco B.V  −  26.833 

 2.599.394  1.236.227 

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

13   Overige schulden en overlopende passiva
Omzetbelasting  875.457  1.513.281 
Loonbelasting en sociale lasten  1.035.641  994.184 
Vennootschapsbelasting  467.521  90.260 
Pensioenpremies  507.226  466.312 
Overige belastingen  169.729  105.135 

 3.055.574  3.169.172 

14   Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld  1.271.777  887.317 
Reservering vakantiedagen  660.278  731.883 
Reorganisatiekosten  201.000  − 
Reservering winstuitkering en bonussen  777.924  1.400.251 
Overige schulden  2.924.388  2.587.944 

 5.835.367  5.607.395 
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Toelichting op de geconsolideerde  
winst- en verliesrekening over 2014

In euro’s 2014 2013

15  Geografische verdeling omzet

Nederland  34.444.890  32.012.527 
Duitsland  12.053.557  12.985.407 
Italië  2.811.590  2.750.811 
Midden-Oosten  4.144.195  1.650.579 
Frankrijk  1.577.532  1.600.613 
België  1.516.575  3.314.634 
Russische Federatie  584.123  149.028 
Finland  9.240.118  4.597.760 
Verenigd Koninkrijk  180.685  32.318 
Spanje  827.104  612.144 
Turkije  1.223.054  398.261 
Rest van Europa  432  −
Overige  1.419.375  1.740.508 

 70.023.230  61.844.590 

16  Andere externe kosten

Reis- en verblijfkosten  1.687.503  1.022.474 
Kosten reproducties  49.737  92.412 
Overige externe onkosten  1.337.838  400.471 

 3.075.078  1.515.357 

17  Lonen en Salarissen

Lonen en Salarissen  31.239.317  28.169.562 

Bezoldiging bestuurders  493.368 496.469

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende 2014 waren 560 medewerkers in 
dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2013: 525).
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Toelichting op de geconsolideerde  
winst- en verliesrekening over 2014 (vervolg)

In euro’s 2014 2013

18  Afschrijvingen

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  83.463  40.406 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  805.871  886.806 

 889.334  927.212 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijving Goodwill  83.463  74.901 
Badwill vrijval Deerns Italia SPA  −  -34.495 

 83.463  40.406 

Afschrijving op materiële vaste activa
Andere vaste activa  985.062  928.704 
Boekresultaat andere vaste bedrijfsmiddelen  -179.191  -41.898 

 805.871  886.806 
19  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten  5.860.465  4.867.435 
Huisvestingskosten  3.557.898  3.059.079 
Reis- en verblijfskosten  2.777.575  2.653.347 
Kantoorkosten  3.210.380  3.341.922 
Algemene kosten  241.190  888.130 

 15.647.508  14.809.913 

Overige personeelskosten
Ingeleende capaciteit  4.699.535  3.911.387 
Overige personeelskosten  1.160.930  956.048 

 5.860.465  4.867.435 

Algemene kosten

Accountantshonoraria
De honoraria voor het accountantsnetwerk belast 
met de controle van de jaarrekening zijn als 
volgt te verdelen:
Controle van de jaarrekening  57.500  60.000 
Overige controlewerkzaamheden  17.757  5.554 

Totaal  75.257  65.554 

20  Rente en overige bankkosten

Rentelasten en soortgelijke kosten  178.721  122.796 
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In euro’s 2014 2013

21     Belastingen over resultaat uit 
      gewone bedrijfsvoering

Acute vennootschapsbelasting  -684.282  -399.321 
Latente vennootschapsbelasting  758.385  -102.219 
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren  −  274.942 
Winstbelasting buitenland  -170.969  -223.246 

 96.866  449.844 

Effectief belastingtarief

Winst voor belasting  216.025  2.198.997

Gewogen nominale belastingtarief 24,3%  -52.492 25,7%  -566.232

IRAP (Italië)  -45.551  -64.629 
Overig  1.177  181.017 
Belastingen  -96.866  -449.844 

Effectief belastingtarief 44,8% 20,5%

De volgende nominale tarieven op belastbare  
winsten zijn van toepassing:

België 34,0% 34,0%
Frankrijk 33,3% 33,3%
Duitsland 29,6% 29,6%
Italië 31,4% 31,4%
Spanje 25,0% 25,0%
Nederland 24,8% 24,8%
Verenigd Koninkrijk 21,0% 23,0%
Turkije 20,0% 20,0%
USA 40,0% 40,0%

22   Resultaat deelnemingen

Deerns DC Design Brasil S.A.  -5.153 −
Deerns-Naco B.V.  -4.011  -708 
Yxion Deerns Pharma B.V. −  4.571 
Bouw Commissioning Nederland B.V.  1.971  389 
A2DP VOF −  -85 

 7.193  4.167 

23  Resultaat aandeel derden

Aandeel derden Deerns France SASU  −  83.210 
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Aan:  de Algemene Vergadering en het bestuur 
van Deerns Groep B.V.

De in dit verslag opgenomen samengevatte jaarrekening, 
bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 
2014, de samengevatte winst- en verliesrekening, het 
samengevatte mutatieoverzicht eigen vermogen en het 
samengevatte kasstroomoverzicht over 2014 met bijbe-
horende toelichting, zijn ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekening van Deerns Groep B.V. over het boekjaar 
geëindigd op 31 december 2014. Op 27 maart 2015 
hebben we een goedkeurend oordeel verstrekt bij 
de jaarrekening. De jaarrekening en de samenvatting 
bevatten geen weergave van de gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze 
controleverklaring. 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelich-
tingen die zijn vereist op basis van het stelsel voor 
financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecon-
troleerde jaarrekening van de entiteit. Het kennisnemen 
van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in 
de plaats treden van het kennisnemen van de gecon-
troleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V.

Verantwoordelijkheid bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 
in overeenstemming met de grondslagen zoals be-
schreven op pagina 40.

Verantwoordelijkheid controlerend 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 Stan-
daard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten’.

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant

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 
 beschreven op pagina 40.

Den Haag, 27 maart 2015

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,
C.H. Uitbeijerse RA
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Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant Deerns Nederland

Directie

A  Erik Lousberg 
 Algemeen directeur
B  Xavier Crolla 

Directeur
C  Wouter Kok 

Directeur

Staf

D   Manuel Burger 
Financiën

E  Linda Heuperman 
Human Resources

F Irma Timmerman 
 Marketing en Communicatie

Management 

G Wim Buters Datacenters 
H Anke Matijssen Luchthavens
I Gertjan Harkink Luchthavens
J Melanie Bloem Vastgoed
K Mark Tijmstra Vastgoed
L Jan-Willem van Rijen Gezondheidszorg
M Letty Kil Gezondheidszorg
N Johan van Gerven Clean Technology
O Ton Blommers Clean Technology
P Ton van Rooijen  Expertisegroepen
Q David Wesdorp  Bouwfysica & Energie
R Aad Bijl Maastricht
S Rogier Lony Maastricht
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Raad van Bestuur

A  Jan Karel Mak 
 Voorzitter RvB
B  Roel Rooskens 

Lid RvB (Financieel Directeur)
C  Olivier Severini 

Lid RvB
D  Erik Lousberg 

Lid RvB
E  Sjoerd Hora Siccama  

Strategisch adviseur RvB

Stafdiensten

B   Roel Rooskens 
Financiën

F  Linda Heuperman 
Personeelszaken

G Marcel Schellekens 
 MVO
H  Ragna Ouwerkerk 

Communicatie
I  Carolien Brinks 

Bestuurssecretaris

International Practices

T  Daan Eijgendaal 
Luchthavens

P  Wouter Kok  
Datacenters

U  Eric Stuiver 
Clean Technology

Landenvestigingen

J José Roberto Enz Lui Brazilië
K Lars Mostert Duitsland
L Lars Schumacher Duitsland
M Christian Lohoff Duitsland
C Olivier Severini Italië, Frankrijk
N Miquel Castellví Spanje
D Erik Lousberg Nederland
O Xavier Crolla Nederland
P Wouter Kok  Nederland
Q George Pollock Verenigd Koninkrijk
R Rob Nash-Boulden Verenigde Staten
S Rabia Recla Turkije

BK DL F ORPHM T E

team
Deerns Groep
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Organogram Deerns Groep

Deerns Groep

Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur
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Deerns Groep

Rijswijk, Nederland
Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
088 374 0000
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
+55 11 55 94 0367
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
+49 30 3980192 0
berlin@deerns.com
www.deerns.de

Keulen
Graeffstraße 5
50823 Köln
+49 221 5741 0
koeln@deerns.com
www.deerns.de

Stuttgart
Widdumhofstraße 12
70499 Stuttgart
+49 711 13983 0
stuttgart@deerns.com
www.deerns.de

Italië

Milaan
via Guglielmo Silva, 36
20149 Milan
+39 02 36167 888
milano@deerns.com
www.deerns.it

Nederland

Amsterdam
Constellation Building
Stationsplein 428
1117 CL Schiphol
Postbus 75153
1070 AD Amsterdam
088 374 0000
contact@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

Contactinformatie
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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
088 374 0000
contact@deerns.com
www.deerns.nl

Rusland

Moskou
Khokhlovskiy side-street 13 bld. 1 
floor 3
109028 Moscow 
www.deerns.ru

Spanje

Barcelona
Avda. Diagonal, nº 534, 5º 2a
08006 Barcelona
+ 34 93 205 90 40
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

Ankara
Kizilirmak Mah. 1445 SK.
The Paragon B 
Blok 2 / 113 Çukurambar
Postakodu: 06510 
Çanka / Ankara
+90 312 2586332
www.deerns.com.tr

Istanboel
Bilim Sok Sun Plaza 
Kat:15 
Maslak Sarıyer /İstanbul
+90 212 366 02 32
www.deerns.com

Verenigde Arabische Emiraten

Dubai
Gold & Diamond Park, Building 2, 
Office 2206
P.O. Box. 282664
Dubai, UAE
+971 4 341 80 80
contact@deerns.com
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
The Observatory
2e Verdieping
Chapel Walk
M2 1HL Manchester
+44 161 4130670
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
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Deerns Group

Fleminglaan 10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
+31 88 374 0000
Nederland
contact@deerns.com
www.deerns.com


