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Wij willen waarde creëren voor onze opdrachtgevers. 
In 2015 deden we dat met inzet van onze meest 
recente inzichten bij het slim, energie-efficiënt en goed 
met de architectuur geïntegreerd ontwerpen van 
nieuwe kantoorgebouwen – waaronder het meest 
duurzame en het beste hoogbouwkantoor ter wereld. 
We hebben ook waarde gecreëerd in de vorm van 
betrouwbaarheid en doelmatigheid van datacentra voor 
ondernemingen wier bedrijfsproces daarvan volkomen 
afhankelijk is – inclusief enkele van de grootste mega-
datacentra ter wereld. En we creëerden waarde op 
luchthavens en in ziekenhuizen door vooruit te denken 
bij het - samen met onze opdrachtgevers - ontwikkelen 
van nieuwe concepten, op basis van een grondig 
begrip van de onderliggende technologische mogelijk-
heden en beperkingen. We hebben die technologische 
kennisbasis in 2015 verder versterkt. Een groeiend 
aantal mondiale opdrachtgevers profiteerde van de 
toenemende internationale samenwerking en uitwisse-
ling binnen onze onderneming. Als gespecialiseerd 
ingenieursbureau creëren we ook waarde voor onze 
cliënten via stevige samenwerkingsverbanden met 
betrouwbare en competente specialisten op terreinen 
naast het onze – architecten, constructeurs, IT-bureaus 
en anderen.

Dit verslag biedt u inzicht in de manier waarop we 
waarde creëren in de vele landen waar we werkzaam 
zijn en in de stappen die we hebben gezet om onze 
onderneming verder te ontwikkelen. Hoewel we niet 
beursgenoteerd zijn, streven we naar grote openheid 
en duidelijkheid in onze verslaglegging. Mocht u 
desondanks vragen hebben, dan treden we graag met 
u in contact. Ik hoop dat u dit jaarverslag met plezier 
leest of doorbladert.1

 

Jan Karel Mak,
Chief Executive Officer

Waarde creëren

1  U vindt al onze jaarverslagen op www.deerns.nl.

3



Deerns in het kort 7
Wie we zijn 8
Strategie 10
Markten en opdrachtgevers 11
Kerncijfers 12

Governance 15
Verslag van de Raad van Bestuur 16
Verslag van de Raad van Commissarissen 35

Verkorte geconsolideerde jaarrekening 39
Geconsolideerde balans per 31 december 2015 42
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 43
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015 43
Grondslagen van waardering en reslutaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening 44
Toelichting op geconsolideerde balans per 31 december 2015 46
Toelichting op geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 51
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54

Contact 55

Inhoud

4



Deerns Jaarverslag 2015
creators 
of value

5

creators 
of value

Als projectmanager van de 11e editie van 

Deerns Concept Studio help ik collega’s 

wereldwijd om creatieve oplossingen te 

ontwikkelen voor onze opdrachtgevers. 

DCS is gericht op het verbeteren van 

vaardigheden, zoals het oplossen van  

problemen, het creatief benaderen van  

technische uitdagingen en het presenteren 

van nieuwe concepten. Het programma helpt 

ons om betere en niet voor de hand liggende 

oplossingen te ontwikkelen. Bovendien zorgen 

de contacten die we tijdens DCS leggen ervoor 

dat we beter samenwerken. En dankzij DCS 

kunnen we onze opdrachtgevers beter adviseren. 

Richard de Bruin

Deerns Concept Studio, 

Deerns Nederland

‘ Medewerkers helpen  
om hun vaardigheden 
te ontwikkelen’

creator 
of value



Julian was als directeur zeer nauw betrokken bij het ontwerp van ‘Maison de l’Île 

de France’. Dit nieuwe energieneutrale studentencomplex met 142 kamers ligt 

op de internationale universiteitscampus in Parijs. Het gebouw, dat is ontworpen 

door ANMA Architects en Deerns, werd gepresenteerd tijdens een evenement dat 

rondom de klimaattop (COP21) in Parijs werd gehouden.

‘Deerns en ANMA hebben samen de beste duurzaamheidsstrategie opgesteld en deze 

vanaf het begin in het bouwkundig ontwerp geïmplementeerd. Dit energiezuinige ont-

werp was bepalend voor de vorm en de oriëntatie van het gebouw. Deerns had als taak 

om innovatieve gebouwinstallaties te ontwerpen die ertoe zouden leiden dat het gebouw 

energieneutraal zou worden. Hiermee gingen we verder dan de energiedoelstellingen die 

in de EPBD II* voor 2020 zijn opgesteld. Het gebouw maakt uitsluitend gebruik van zon-

ne-energie die wordt opgewekt met 400 m² aan zonnepanelen. Het gebouw wordt dus 

ook volledig verwarmd met zonne-energie. Een warmteopslagsysteem (seizoensopslag) 

met 160.000 liter water zorgt ervoor dat lagetemperatuurradiatoren worden gevuld en 

het gebouw wordt voorzien van heet kraanwater. De watertanks die aan de buitenkant 

duidelijk zichtbaar zijn, worden gezien als architectonische blikvangers van het gebouw.

Met ons weloverwogen ontwerp laten we zien dat je het comfort kunt verhogen en 

tegelijkertijd de exploitatiekosten en de gevolgen voor het milieu kunt beperken. Hier-

mee creëren we waarde voor de gehele maatschappij. De uitkomst van de klimaattop 

(COP21) is voor ons een duidelijk signaal dat we bij Deerns moeten vasthouden aan 

onze missie om bij te dragen aan een comfortabele, gezonde en duurzame gebouwde 

omgeving.’

*EPBD II – Herziening van de richtlijn energieprestaties van gebouwen

Julien Daclin
Manager Duurzaamheid,
Deerns Frankrijk

creator 
of value
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‘ We hebben een 
energieneutraal 
gebouw gecreëerd 
door de meest innovatieve 
oplossingen te integreren’
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Als een wereldwijd onafhankelijk ingenieursbureau, 
slaagt Deerns erin om deze ideeën in de praktijk te 
brengen. We gaan langdurige relaties aan met onze 
opdrachtgevers, zodat we niet alleen hun vragen, maar 
ook de onderliggende behoeften en bedrijfsprocessen 
begrijpen. Bovendien 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 succesvolle pro-
jecten uitgevoerd voor een groot aantal luchthavens, 
zorginstellingen, datacenters, gebruikers van laboratoria 
en cleanrooms, en vastgoedontwikkelaars. En onze 
innovatieve aanpak op het gebied van gebouw- 
installaties, energievoorziening en bouwfysica heeft 
zich bewezen op elk gebied waarin wij actief zijn. Van 
conceptontwikkeling en technisch ontwerp tot bouw-
toezicht en nazorg: Deerns brengt ideeën tot leven.

Onze ambitie en visie
 Ons streven is om met praktisch toepasbare innovaties  
bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzamere  
samenleving, zonder concessies te doen op het gebied 
van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Onze kracht 
is dat we ideeën tot leven brengen door geïntegreerde 
oplossingen te ontwerpen voor complexe huisvestings-, 
prestatie- en energievraagstukken in de vaak complexe 
en veeleisende organisaties van onze opdrachtgevers. 

Bij het verwezenlijken van onze ambitie:
•  Helpen we onze opdrachtgevers om een duurzame, 

veilige en comfortabele gebouwde omgeving te  
creëren.

•  Bieden we onze medewerkers een inspirerende, 
professionele omgeving met optimale kansen voor 
persoonlijke ontwikkeling.

•  Dienen we de maatschappij door bij te dragen aan 
het oplossen van wereldwijde problemen, in het 
bijzonder klimaatverandering, en door de talenten 
van onze ingenieurs in te zetten voor het creëren van 
optimale oplossingen.

Tijdens een tussentijdse herziening van ons business-
plan 2014-2017, dat in 2013 door ons International 
Management Team is opgesteld, hebben we besloten 
om ons de komende twee jaar meer te concentreren 
op de synergie tussen bestaande landenvestigingen. 
Op deze manier willen we de dienstverlening aan onze 
internationale opdrachtgevers versterken en meer 
nadruk leggen op de bestaande vestigingen in plaats 
van het oprichten van nieuwe landenvestigingen.
 
Waarde creëren
Bij Deerns geloven we in de kracht van teamwerk,  
zowel intern als extern met onze partners en opdracht-
gevers. We dagen partners en opdrachtgevers graag 
uit, maar worden ook graag door hen uitgedaagd. 
Samen creëren we synergie en bereiken we gemeen-
schappelijke doelen door onze verschillende inzichten, 
vaardigheden en expertisegebieden te combineren.

We ontwikkelen en onderhouden duurzame relaties 
met onze opdrachtgevers door hoogwaardige ingeni-
eursdiensten te leveren. Aan de basis hiervan ligt een 
diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen en de daaruit 
voortvloeiende behoeften van opdrachtgevers, waarbij 
we technologische oplossingen en bouwkundige ambi-
ties integreren en een hoge servicegerichtheid bieden. 
Dankzij de duurzame relaties met onze opdrachtgevers, 
kunnen we ze de best mogelijke adviezen en 
ingenieursdiensten bieden.

Intern koesteren we een innovatieve en professionele 
werksfeer waarin onze medewerkers tot bloei komen 

Wie we zijn

De technologie waarmee we ons omringen, wordt steeds complexer en intelligenter. We zien dit in 

de gebouwen waar we leven en werken en in de infrastructuren die we gebruiken om ons te ver-

plaatsen en gegevens uit te wisselen. Deze snel veranderende wereld vraagt om ontwerpers met 

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

op de toenemende wereldwijde welvaart en het groeiend aantal mensen dat aanspraak maakt op 

een comfortabele en gezonde leefomgeving. Deze ideeën moeten bovendien nadrukkelijk rekening 

houden met actuele thema’s zoals klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Kortom, we hebben ideeën nodig met visie en ambitie.

8 Deerns in het kort
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en een hoog verantwoordelijkheidsbesef hebben. 
Daarom investeert Deerns veel in het aantrekken, ont-
wikkelen, inspireren en vasthouden van getalenteerde 
professionals, die topkwaliteit leveren aan onze op-
drachtgevers. 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. 
In ons investerings- en innovatiebeleid richten we ons 
meer op een langetermijnperspectief dan op korte-
termijnverplichtingen. Onze aandeelhouders staan, 
rekening houdend met de lange termijn, achter de 
bijbehorende concessies die op korte termijn moeten 
worden gedaan wat betreft de kasstroom.

Onze kernwaarden
Onze waarden bepalen wie we zijn. Ze vormen een 
afspiegeling van de fundamentele overtuigingen binnen 
ons bureau en geven richting aan ons handelen en 
gedrag. Ze bepalen op welke manier we samenwerken, 
hoe we onze opdrachtgevers van dienst zijn en hoe we 
bijdragen aan de samenleving.

Deskundigheid: we dienen het belang van onze op-
drachtgevers in de eerste plaats door de kwaliteit van 
ons werk. We richten ons daarom op het handhaven en 
bevorderen van onze deskundigheid als ingenieurs en 
adviseurs bij onze werving, prestatiebeoordeling, oplei-
ding en ontwikkeling. Onze controlemechanismen en 
-procedures en ondersteunende systemen zijn speciaal 
ontwikkeld om kwaliteit te leveren.

Ondernemerschap: onze senior adviseurs, managers 
en projectleiders zijn, als professionele dienstverleners, 
onze belangrijkste verkopers. Zij kunnen potentiële 
opdrachtgevers overtuigen van de voordelen van het 
werken met Deerns. Bovendien dragen al onze mede-
werkers bij aan de waarde van ons bureau door actief 
nieuwe en betere werkwijzen te onderzoeken, verant-
woordelijkheden te nemen en nieuwe combinaties van 
kennisbronnen te zoeken. 

Reputatiegerichtheid: we investeren in duurzame rela-
ties met onze opdrachtgevers en doen wat nodig is om 
onze reputatie als hoogwaardig bureau en als efficiënte, 
samenwerkende leden van ontwerpteams te versterken. 
We vinden een duurzame opdrachtgevertevredenheid 
en langetermijnwaarde belangrijker dan kortetermijn-

voordelen en we doen alles om ervoor te zorgen dat 
opdrachtgevers tevreden zijn met onze prestaties. 

Integriteit: in overeenstemming met ons Covenant ge-
dragen we ons op een ethisch verantwoorde manier ten 
aanzien van onze collega’s, opdrachtgevers, project-
partners en onderaannemers. We werken uitsluitend in 
het belang van onze opdrachtgevers, waarbij we maat-
schappelijke behoeften en gedragsregels respecteren 
en bijdragen aan duurzame oplossingen.

Samenwerking: de effectieve en efficiënte samen-
werking met projectpartners is een van de manieren 
waarop we meerwaarde bieden aan onze opdracht-
gevers. 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. Daarbij staat het team- 
belang altijd boven de belangen van individuele  
teamleden. De uitwisseling van technische kennis, 
medewerkers en marktinformatie vormt bovendien een 
hoeksteen van ons succes als One Firm. 

Deze waarden vormen al tientallen jaren een integraal 
onderdeel van de identiteit van ons bureau en ze  
worden door alle medewerkers gedeeld, zowel in oude 
als nieuwe vestigingen.

Principes van de organisatie
Binnen ons internationale netwerk werkt Deerns als One 
Firm. Kernwaarden, stijl, technische kennis en kwaliteit 
van dienstverlening worden wereldwijd gedeeld. We 
koesteren teamgeest en internationale samenwerking 
om synergie te creëren bij het uitwisselen van kennis, 
het delen van ervaringen en het snel inspelen op veran-
deringen. We streven naar een gezonde lokale onder-
nemingsgeest en willen interne regels en voorschriften 
tot een minimum beperken. Hiertoe hanteren we het 
subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat alleen zaken op 
een bepaald niveau van de organisatie worden afge-
handeld als dat niet op een lager niveau kan worden 
gedaan. Alleen beslissingen waarvoor een centrale 
aanpak vereist is, worden op centraal niveau genomen. 
Op die manier beschikken het lokale management en 
de adviseurs over een maximale vrijheid om te handelen 
op een wijze die volgens hen in het voordeel is van hun 
opdrachtgevers en markten. Het omgaan met de para-
doxen binnen dit beginsel behoort tot de leiderschaps-
vaardigheden die we ontwikkelen en stimuleren.

 D O R I S
Deskundigheid     Ondernemerschap     Reputatiegerichtheid     Integriteit     Samenwerking



Strategie

We streven de volgende drie strategische doelen na:

Tekst nog niet gereed

1 Bouwen aan een wereldwijde consistente  
en superieure kwaliteit van diensten die we 
aanbieden via onze International Practices 

 We hebben de wereldwijde aanwezigheid in elke  
International Practice versterkt door het toevoegen 
van ervaren medewerkers en te investeren in het 
delen van kennis, best practices en ervaringen. We 
hebben ons dienstenaanbod uitgebreid om onze  
opdrachtgevers meer toegevoegde waarde te kun-
nen bieden. Bovendien hebben we in elke landen-
vestiging nieuwe lokale expertise en lokale teams 
ontwikkeld die verwant zijn aan onze International 
Practices. Veel opdrachtgevers hebben meerdere 
vestigingen wereldwijd, maar vaak werken we voor 
één vestiging of in een regio. We willen onze dienst-
verlening aan deze opdrachtgevers uitbreiden naar 
meerdere vestigingen c.q. regio’s.

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

 Oorspronkelijk zijn we een Nederlands bureau en 
onze dienstenportefeuille is in Nederland goed  
ontwikkeld; we hebben een goede reputatie op- 
gebouwd en een sterke positie verworven in onze  
belangrijkste segmenten gezondheidszorg, lucht-
havens, datacenters, clean technology en vastgoed, 
onderwijs en cultuur. In alle andere landenvestigingen 
richten we ons op het verbreden van ons diensten-
aanbod in deze belangrijkste marktsegmenten. 
Inmiddels hebben we voet aan de grond gekregen  
in acht Europese landen (inclusief Turkije) en streven 
we naar een solide omzet en personele bezetting 
voor deze landenvestigingen.

3 Realiseren van een solide aanwezigheid in 
belangrijke markten buiten Europa

 Deerns Amerika heeft zich tot nu toe gericht op data- 
centers en luchthavens, maar gaat zich ook richten 
op de markt voor duurzame gebouwen. Het uit-
breiden van onze aanwezigheid in de Verenigde 
Staten kost tijd. We blijven zoeken naar bureaus, die 
voldoen aan onze kwaliteitseisen en passen bij onze 
kernwaarden, om over te kunnen nemen of om mee 
samen te werken. 
 
In februari 2014 hebben Deerns en Sistenge Ltd.,  
een toonaangevend Braziliaans aannemersbedrijf 
voor datacenters, de joint venture ‘Deerns Data 
Centre Design S.A.’ gelanceerd. Deze onderneming 
levert ontwerp- en adviesdiensten voor volledig 
geïntegreerde datacenters aan opdrachtgevers in 
Brazilië. Inmiddels zijn de eerste projecten afgerond 
en probeert de organisatie haar aandeel op deze 
grote, maar overvolle markt te vergroten. 
 
Onze vestiging in de Verenigde Arabische Emiraten 
heeft het aantal ingenieurs verder uitgebreid om in te 
spelen op de hoeveelheid projectwerk in het Midden-
Oosten, met name in het luchthavensegment. We  
willen onze activiteiten selectief uitbreiden naar andere 
segmenten, waarbij de diensten voornamelijk door 
onze Europese vestigingen zullen worden geleverd.

10 Deerns in het kort
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Commercieel en publiek vastgoed
Opdrachtgevers richten zich meer dan ooit op de 
prestaties van hun gebouw. De kosten voor gebouw-
installaties kunnen oplopen tot 35% van de totale 
bouwkosten. De adviserend ingenieur 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 dankzij onze ervaring en expertise. Dit zijn 
gebouwen die de tand des tijds zullen doorstaan.  
We zijn trots op onze bijdrage aan het creëren van 
comfortabele, veilige en duurzame gebouwen en op  
onze rol als gewaardeerde partner bij vele ontwerp-
processen.

Gezondheidszorg
De afgelopen 85 jaar heeft Deerns een reputatie op-
gebouwd als betrouwbare, deskundige en innovatieve 
partner bij het ontwerpen van ziekenhuizen en zorgin-
stellingen. Deerns is in Nederland betrokken geweest 
bij het ontwerp van circa 45% van de 120 algemene 
ziekenhuizen en van alle acht universitaire ziekenhuizen. 
In Nederland zijn we zonder twijfel marktleider.  
Inmiddels hebben we onze kennis en ervaring ook 
ingezet voor opdrachtgevers in diverse andere landen.

Clean Technology 
Deerns levert oplossingen voor faciliteiten waarvoor 
contamination control van essentieel belang is. Onze 
experts hebben tientallen jaren ervaring met het 
ontwikkelen, ontwerpen en opleveren van cleanrooms 
en laboratoria voor toepassingen op het gebied van 
elektronica, levenswetenschappen, zonne-energie, 
containment, luxe voedingsmiddelen en kernenergie. 
Wij verzorgen projecten voor alle soorten onderzoeks- 
en productieruimten, zowel nieuwbouw als renovatie. 
Op basis van de nieuwste technologische standaarden 
ontwikkelen wij ruimten die efficiënter, flexibeler, duur-
zamer en gebruiksvriendelijker zijn.

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, kosten-
efficiënte en groene datacenters. We hebben een groot 
aantal technologische innovaties en nieuwe beheer-  
en controleconcepten ontwikkeld en zijn een toon- 
aangevende speler op de markt. Inmiddels hebben 
we meer dan 350.000 m2 vloeroppervlakte ontwikkeld, 
met een IT-vermogen van meer dan 1.000 MW. Meer 
dan 1/3 van dit vermogen heeft een PUE van minder 
dan 1,2. 

Luchthavens
Gedurende de afgelopen 40 jaar waarin Deerns actief is 
in de luchtvaartmarkt, hebben wij wereldwijd meer dan 
honderd duurzame, comfortabele en veilige luchthavens 
tot stand gebracht. Wij hebben diepgaande kennis van 
alle luchthavenprocessen en -systemen. Dankzij deze 
kennis kunnen we technische vereisten vertalen naar 
een integraal ontwerp, waarin terminalsystemen,  
exploitatiesystemen van het vliegveld, duurzame  
energievoorzieningen, technische installaties en trans-
portsystemen op logische wijze worden gecombineerd.

In al onze vestigingen verbreden we onze portefeuille op basis van vaardigheden en ervaringen die 

we elders hebben opgedaan en door diepgaande kennis van de lokale regels, bouwpraktijken en 

prijscondities.

Markten en 
opdrachtgevers



Onze waarde
in kerncijfers

Aanwezig in 12 landen

Omzet Bedrijfsresultaat Projecten

Omzet per marktsegment in miljoenen euro’s

Markten

National offices        Project locations

België
Brazilië

Frankrijk
Duitsland

Italië
Spanje

Nederland
Turkije

Luchthavens 11,3

Clean Technology 6,7

Datacenters 24,5

Gezondheidszorg 5

Nieuwe diensten 0,4

Vastgoed 27,1

Verenigd Koninkrijk
USA

Rusland
Abu Dhabi

€ 75.012.471,-
om precies te zijn

75 467 761
duizend euro

miljoen euro

Luchthavens

Clean Technology

Datacenters

Gezondheidszorg

Vastgoed

12 Deerns in het kort
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Onze waarde
in kerncijfers

Medewerkers

Talentontwikkeling

Int. innovatiecompetitie RSL programma Deerns Concept Studio

Projecten met
maatschappelijk rendement

Deerns Multiplier (CO2-besparing)

Deerns CO2-voetafdruk

Ziekteverzuim

Achtergrond in %

Diversiteit in functies

18 innovaties
  5 nationaliteiten

38 deelnemers
   1 nationaliteit

16 deelnemers
  8 nationaliteiten

1.249

4,33

25
In onze grootste projecten 
bespaarden we 1.249 keer 
de CO2

-uitstoot die we zelf als 
bedrijf veroorzaken.

ton netto  
CO

2
-emissie  

per fte

569 fte 3,01%
 

 

 

Stimuleren van de ontwikkeling van 

nieuwe concepten om onze opdracht-

gevers de juiste oplossingen te bieden.

Programma om leiderschap

en probleemoplossend vermogen

te vergroten.

Het ontwikkelen van een creatieve 

manier van denken en uitvoeren 

binnen ons bureau.

elektro-
techniek

26

40
17

17

support

andere 
technische 
kennis

werktuig-
bouwkunde

21%

79%
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Mattia Mariani is trots dat hij heeft meegewerkt aan het beste hoge gebouw ter 

wereld. Bosco Verticale in Milaan ontving deze prijs vanwege de duurzaamheid  

en het unieke ontwerp van het gebouw: de gevel is voorzien van 900 bomen.  

Deze levende gevel verbetert het binnen- en buitenklimaat doordat de bomen  

stofdeeltjes opvangen, zuurstof produceren, bijdragen aan het vochtgehalte,  

koolstofdioxide absorberen en bescherming bieden tegen de zon en akoestische 

vervuiling.

‘Nog nooit eerder is groen op een dergelijk grote schaal en hoogte gebruikt. Dit was 

een uniek project waar ik mijn vaardigheden als LEED-consultant kon inzetten. Op 

welke manier beïnvloedt het beschermende bladerdak het klimaat en het energie- 

verbruik in de appartementen? Wat gebeurt er wanneer bomen doodgaan als gevolg 

van ziekte, droogte of een storm? Bij het ontwerpen van de installaties moesten we  

met al deze factoren rekening houden.

Het verwarmings- en koelingssysteem van Bosco Verticale maakt deel uit van een 

geïntegreerd energiecentrum dat we hebben ontwikkeld voor de hele wijk Porta Nuova. 

Het centrum maakt gebruik van warmtepompen, grondwater en een slimme uitwisse-

ling van overtollige warmte. Zodra het grondwater langs de condensors van de warmte-

pompen is gestroomd, wordt het gebruikt om de bomen te irrigeren. Zo helpen we om 

het hoge grondwaterpeil terug te brengen en dragen we bij aan een beter milieu.’

creator 
of value
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Mattia Mariani 
Senior Adviseur 
Duurzaamheid,
Deerns Italië
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 ‘ We hebben een 
biologische leef-
ruimte gecreëerd in 
een van de grootste 
steden in Europa’
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In 2015 verwelkomden veel van onze landenvestigingen 
nieuwe, getalenteerde medewerkers. Onze nieuwste 
vestiging in Turkije liep voorop met de grootste rela-
tieve groei. Veel nieuwe collega’s kozen voor Deerns 
vanwege onze interessante projectportefeuille, de 
internationale allure van ons bureau en de bijbehorende 
carrièremogelijkheden, maar ook vanwege de profes-
sionele samenwerking binnen en tussen vestigingen. 
Internationale samenwerking werd steeds belangrijker. 
Bijvoorbeeld tijdens projecten, het delen van informatie 
via onze flexibele ‘kenniskringen’, onze gezamenlijke 
trainingsprogramma’s en via ‘Deerns Live’: ons interne 
platform voor het delen van informatie. 

In onze markten hebben we onze aanwezigheid en 
reputatie versterkt en hebben we veel toonaangevende 
private en publieke organisaties aan onze portefeuille 
toegevoegd. Het resultaat is dat onze omzet met 7,1% 
is gegroeid tot € 75 miljoen. Hoewel deze ontwikkelin-
gen hoopvol zijn, voelde Deerns in 2015 nog steeds de 
gevolgen van aanzienlijke verliezen bij een klein aantal 
projecten in Duitsland. Dit had een enorme impact op 
ons bedrijfsresultaat. Tegen het einde van dit tweede 
jaar met tegenvallende financiële resultaten slaagden 
we er in om deze moeilijkheden achter ons te laten en 
konden we weer naar de toekomst kijken. Tijdens de 
derde internationale management conferentie in 2015 
is ons businessplan tussentijds herzien. De oorspron-
kelijke doelstellingen van dit plan (dat de periode 
2014-2017 beslaat) werden aangepast. Door de ambiti-
euze groeidoelstellingen enigszins terug te brengen en 
de snelheid van de groei door overnames te beperken, 
kunnen we ons meer richten op het consolideren van 
de activiteiten van onze huidige 23 vestigingen. Zowel 
het investeringsniveau voor training, innovatie, ICT-
infrastructuur en ontwerptools als voor vestigingen (met 
verhuizingen en het openen van nieuwe vestigingen in 

Abu Dhabi, Antwerpen, Istanboel, Manchester, Madrid 
en Parijs) blijft onveranderd. 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen per 
landenvestiging en per International Practice beschreven.

Landenvestigingen

Nederland
In 2015 herstelde de commerciële vastgoedsector 
zich langzaam na een zware crisis. Het commerciële 
vastgoedteam behaalde goede resultaten dankzij de 
groeiende reputatie op de markt en de deskundig-
heid in het ontwikkelen van energiezuinige gebouwen. 
Een van de meest in het oog springende projecten 
was ‘The Edge’ in Amsterdam. Dit is het duurzaamste 
en slimste gebouw ter wereld. Kennis en ervaring in 
andere vakgebieden, van het opnieuw ontwerpen/reno-
veren van bestaande musea (bijv. Van Gogh Museum 
en het Anne Frank huis in Amsterdam) tot hotels (bijv. 
het Hilton Amsterdam Airport Schiphol) en dierentuinen 
(bijv. Diergaarde Blijdorp Rotterdam), hebben ook bijge-
dragen aan de geweldige prestaties van het team.  
Ook waren de projecten in het luchthavensegment  
succesvol, bijvoorbeeld voor de luchthavens van Ho 
(Ghana), Abu Dhabi en Mexico-stad. Het luchthaven-
team werkte nauw samen met collega’s van andere 
landenvestigingen (Italië en Frankrijk) om daar op de 
markt voet aan de grond te krijgen. De activiteiten voor 
de Nederlandse gezondheidszorg leden daarentegen 
enorm onder de stagnatie in de ziekenhuissector die 
werd veroorzaakt door grote verschuivingen en on-
zekerheden. Het datacenterteam slaagde erin om pro-
jecten in het Midden-Oosten binnen te halen en heeft 
de nieuwe vestiging in Turkije ondersteund. Daarnaast 
was er geen gebrek aan innovaties op gebieden zoals 
technologieën, marktbenaderingen en werkprocessen. 

Verslag van de Raad van Bestuur

Terwijl fusies en overnames van algemene ingenieursbureaus de krantenkoppen overal ter 

wereld domineren, neemt de vraag naar kwalitatief hoogwaardige, gespecialiseerde technische 

ontwerpdiensten toe. Dit zijn de diensten die Deerns met enthousiasme en succes levert. We willen 

onze meest geavanceerde opdrachtgevers inspireren en uitdagen door technologische innovaties, 

die de prestaties van hun gebouwde omgeving verbeteren, te ontwikkelen en uit te voeren. In 2015 

hebben we grote stappen gezet in de ontwikkeling van innovatieve internettoepassingen die de 

individuele behoeften van gebruikers samenbrengen en aansluiten op de gebouwfunctionaliteit. Deze 

ontwikkelingen bieden nieuwe wegen naar energieneutrale en intelligente gebouwde omgevingen. 

Deze nieuwe mogelijkheden zullen we de komende jaren verder onderzoeken.
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De internationale innovatiecompetitie van Deerns werd 
bovendien gewonnen door een team uit Nederland. 
Zij ontwikkelden een zeer innovatieve benadering voor 
‘slimme gebouwen’. Deze benadering werd direct met 
succes op de markt geïntroduceerd via een prestigieus 
project voor het Rijksvastgoedbedrijf. Hierop volgden 
nog diverse projecten van OVG. Deerns Nederland 
heeft belangrijke projecten binnen het nieuwe segment 
tunnelinfrastructuur binnengehaald, waaronder een 
internationaal project voor een review van tunnels 
onder het Suezkanaal. De Nederlandse expertise op 
het gebied van clean technology werd ingezet bij 
nieuwe projecten in de farmaceutische en levens-
middelenindustrie en toepassingen op het gebied van 
zonne- en kernenergie. We hebben geïnvesteerd in 
het stroomlijnen van werkprocessen, waarbij we zijn 
begonnen met de implementatie van Lean om de 
operationele kwaliteit te verbeteren. Hoewel we in 
Nederland in de meeste segmenten al marktleider zijn, 
is het ons gelukt om onze relatieve positie op de markt 
te versterken en ons marktaandeel te vergroten.

Duitsland
Helaas werd ook 2015 voor Deerns Duitsland een jaar 
met grote verliezen bij een klein aantal projecten. Dit 
had effect op de landenvestiging en op de financiële 
resultaten van de Groep. Het project dat leidde tot de 
grootste verliezen werd in de herfst beëindigd. Gelukkig 
heeft onze reputatie geen schade opgelopen, want in 
dezelfde stad mochten we een prestigieus project uit-
voeren voor een van de Duitse publieke omroepen. Om 
de operationele controle en de interne samenwerking 
tussen regio’s te verbeteren en het vertrouwen in het 
management te herstellen, zijn er aanzienlijke manage-
mentveranderingen doorgevoerd. Zo werden een 
nieuwe CEO, controller en HR-manager aangesteld. 
Ook werd het aantal directieleden teruggebracht en 
vonden verschuivingen plaats binnen het management 
van de drie regionale vestigingen. Tot slot werden 
strengere eisen gesteld aan de selectie van opdracht-
gevers en contractmanagement. We hebben voor 2016 
een solide basis gelegd met een snel toegenomen 
productiviteit, een goede projectportefeuille en een 
sterkere focus op de clean technology-, datacenter-  
en luchthavenmarkt. Ondanks de teleurstellende  
financiële resultaten hebben we onze reputatie in  
Duitsland verder versterkt en nieuwe getalenteerde 
medewerkers aangetrokken. Bovendien heeft het 
programma voor leiderschapsontwikkeling zijn waarde 
bewezen bij het versterken van de samenwerking op 
nationaal en internationaal niveau. Deerns heeft relaties 
met diverse toonaangevende opdrachtgevers op- 
gebouwd en versterkt. Tot deze opdrachtgevers be-
horen onder andere BASF, Bayer, Takeda, T-Systems, 

creators 
of value

creator 
of value

In 2015 werd WIRES (Women in Real Estate 

Spain) opgericht om vrouwen in senior 

functies op de Spaanse vastgoedmarkt te 

ondersteunen. Alle 68 leden zijn professionals, 

zoals architecten, ontwikkelaars, advocaten 

en adviseurs. Als een van de oprichters streef 

ik ernaar om de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van vrouwen te verbeteren en hun 

positie op de markt te versterken. Dit doen we 

door evenementen, presentaties en conferen-

ties te organiseren, waarbij zowel belangrijke 

spelers op de markt als onze leden aanwezig 

zijn. Zo kunnen we onze stem laten horen. 

Lola Ripollés Aguilar

Vestigingsmanager Madrid,

Deerns Spanje

‘ De positie van 
vrouwen op de  
Spaanse vastgoedmarkt 
verbeteren’
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Daimler, Porsche, Airbus en IKEA, evenals een aantal 
kwalitatief hoogwaardige architectenbureaus.

Verenigd Koninkrijk
Net zoals in voorgaande jaren overtrof Deerns UK ook 
in 2015 de doelstellingen met succesvolle teams in de 
vestigingen in Londen en Manchester. Het merendeel 
van de omzet werd behaald met datacenterprojecten 
en we hebben het aantal opdrachtgevers in dit seg-
ment zelfs nog weten uit te breiden. Daarnaast hebben 
onze inspanningen om onze activiteiten uit te breiden 
naar de sectoren clean technology en commercieel 
vastgoed, hun vruchten afgeworpen in de vorm van 
diverse projecten. Tot onze nieuwe opdrachtgevers 
behoren onder andere industriële organisaties zoals 
NXP, universiteiten en een voetbalstadion. Hoewel de 
werkbelasting van de vestiging in Londen licht fluctu-
eerde, kon Deerns UK dankzij de flexibele structuur een 
hoge productiviteit handhaven. Bovendien werden de 
interne ondersteunende functies versterkt.

Verenigde Staten
Dankzij de aantrekkende Amerikaanse economie en 
een sterke economische groei in het westen van de VS 
kon Deerns Amerika in 2015 het aantal opdrachtgevers 
uitbreiden. De stijgende financiële lijn die aan het einde 
van 2014 werd ingezet, werd in 2015 doorgetrokken met 
een postief bedrijfsresultaat en een hogere omzet dan 
gebudgetteerd. Deze resultaten werden behaald door 
een klein, maar gespecialiseerd team dat zich richtte op 
het aantrekken van opdrachtgevers en het opleveren van 
projecten in de datacenter- en luchthavenmarkt. 
Het team breidde de activiteiten uit naar de clean 
technology-markt en realiseerde energiezuinige kantoor- 
gebouwen. De toegenomen internationale samen-
werking leidde tot een uitbreiding van onze internationale 
activiteiten en doorverwijzingen van wereldwijde op-
drachtgevers naar andere landenvestigingen in de sector 
voor clean technology en duurzame kantoorgebouwen. 
Los van uitbreiding van onze dienstverlening heeft ons 
streven naar groei er toe geleid dat we onderzoeken 
of er bureaus zijn die voldoen aan ons profiel voor een 
potentiële overname.

Italië
De Italiaanse markt kende in 2015 een bescheiden 
herstel. Dankzij de toegenomen flexibiliteit in de arbeids-
wetgeving werd het risicoprofiel van de personeelsgroei 
beperkt. Daarom werden de recruitmentprocessen 
nieuw leven ingeblazen. Dit leidde tot een uitbreiding 
van het team en een omzetgroei van 10%. Het aan-
tal activiteiten in het commerciële vastgoedsegment 
is gelijk gebleven; de omzet in de datacentermarkt is 
verdubbeld. In de marktsegmenten luchthavens en 

Voor een grote opdrachtgever in het data-

centersegment hebben we een platform 

ontwikkeld waarop ingenieurs oplossingen en 

innovatieve ideeën kunnen delen die opdracht-

gevers helpen om tijd en/of geld te besparen. 

Tijdens de maandelijkse management vergade-

ring worden de ideeën besproken en wordt de 

winnaar van de maand aangewezen. De win-

naar ontvangt een prijs. Deze nieuwe ideeën 

kunnen worden gebruikt om waarde te creëren 

voor toekomstige projecten. Met dit platform 

stimuleren we onze medewerkers hun ideeën 

naar voren te brengen en innovatief te denken. 

Hiermee creëren we waarde voor Deerns én de 

opdrachtgever. 

Shaun Barnes 

Associate Director,

Deerns UK

‘Innovatief denken om tijd 
en geld te besparen’

creator 
of value
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gezondheidszorg werd bovendien een groei van 30% 
gerealiseerd. Gedurende het jaar zijn de financiële resul-
taten verbeterd, zodat we het jaar konden afsluiten met 
een positief operationeel resultaat. Tot de belangrijkste 
projecten behoorden de eerste grote aanbesteding voor 
een nieuw ziekenhuis in Udine en de uitvoering van het 
eerste grootschalige project met behulp van Building 
Information Modeling (BIM; Revit-software): een gebouw 
van veertig verdiepingen, ontworpen door Zaha Hadid, in 
het CityLife-complex in Milaan. Noemenswaardig zijn de 
implementatie van Lean om de operationele efficiëntie te 
verbeteren en de succesvolle internationale mobiliteit van 
diverse medewerkers.

Frankrijk
De Franse markt toonde geen echte tekenen van herstel. 
Frankrijk is de enige invloedrijke Europese economie waar 
de werkloosheid blijft stijgen en investeringen worden 
uitgesteld. Ondanks deze omstandigheden zijn we erin 
geslaagd een omzetgroei van 9% te realiseren. Het team 
heeft hard gewerkt om eerdere verliezen om te buigen in 
een positiever bedrijfsresultaat. Ook is een verantwoorde-
lijke voor de Data Centre Practice aangesteld. Dit leidde 
tot een inkomstenstroom op het gebied van bedrijfskriti-
sche voorzieningen die in totaal een derde van de totale 
jaaromzet besloeg. Ook hebben we meer commerciële 
activiteiten ontplooid in de gezondheidszorgsector, waar 
we tegen het einde van het jaar al de eerste vruchten van 
konden plukken. Deerns Frankrijk heeft op deze manier 
zijn dienstenaanbod aanzienlijk uitgebreid. Vanwege de 
groei van het team in Parijs zijn we aan het einde van het 
jaar verhuisd naar een nieuw en groter kantoor. 

Spanje
2015 was opnieuw een succesvol jaar voor Deerns 
Spanje: zowel de omzet als het bedrijfsresultaat van 
2014 werd verdubbeld. Ook onze reputatie als een 
deskundig ingenieursbureau en dienstverlener op 
het gebied van duurzaamheid, energie-efficiëntie en 
projectmanagement is versterkt. We hebben de relatie 
met investeringsfondsen verder versterkt en diverse 
projecten uitgevoerd voor organisaties zoals Blackstone, 
Credit Suisse, Patron Capital en Meridia Capital. Dankzij 
de aanstelling van een Business Development Manager 
hebben we onze eerste projecten in het luchthaven-
segment binnengehaald en onze klantenportefeuille in 
het datacentersegment uitgebreid. Daarnaast hebben 
we belangrijke projecten in de sectoren voedings- 
middelen (o.a. Griffith Foods), farmaceutica en elektronica 
binnengehaald en hiermee hebben we onze expertise 
op het gebied van clean technology in Spanje uitgebreid. 
De snelle groei van het team maakte een formelere 
structuur noodzakelijk. We hebben een nieuwe manager 
aangesteld voor onze vestiging in Madrid en een nauwe 

samenwerking tussen de vestigingen in Madrid en 
Barcelona tot stand gebracht.

België
Onze nieuwe en kleine vestiging in België is verhuisd 
naar een aangenaam, ruim kantoor dichtbij Antwerpen. 
Hier werkt het team aan het geleidelijk uitbreiden van de 
projectportefeuille. We hebben een groot datacenter-
project voor een telecomaanbieder binnengehaald en 
met collega’s in Nederland gewerkt aan diverse andere 
projecten, zoals het ontwerp van een cleanroom voor 
een wetenschappelijk instituut, ziekenhuizen, kantoor-
gebouwen en scholen. In 2016 zal hard gewerkt worden 
aan de verdere groei van deze nog kleine vestiging.

Turkije
Deerns Turkije heeft zijn activiteiten in 2015 uitgebreid. 
Er zijn veel nieuwe getalenteerde en ervaren ingenieurs 
aangetrokken en de vestiging is verhuisd naar een groter 
kantoor in Istanboel. Het aantal datacenterprojecten is 
blijven groeien en hiermee hebben we onze marktpositie 
voor de lange termijn veiliggesteld. Daarnaast hebben 
we ons netwerk in de sectoren gezondheidszorg en 
clean technology verder uitgebreid. Tijdens een con-
gres van Datacenter Dynamics in Istanboel hebben we 
bovendien samen met onze opdrachtgever Türkcell laten 
zien hoe we hun datacenterstrategie hebben vertaald 
naar een effectieve ontwerpstrategie. 

Brazilië
Vanwege de zeer zwakke economie werd er in 2015 in 
Brazilië weinig geïnvesteerd, met een beperkte groei tot 
gevolg. De bijbehorende meedogenloze prijsconcur-
rentie maakte het bovendien lastig om toe te treden tot 
de markt. Toch hebben we diverse projecten uitgevoerd 
voor verschillende internationale opdrachtgevers in São 
Paulo, zoals Verizon, Level 3 en PSA Peugeot Citroën, 
alsmede voor een aantal Braziliaanse klanten, waaron-
der Bradesco, Porto Seguro en het ziekenhuis van São 
Camilo. Deze projecten werden uitgevoerd door ons 
deskundige, multidisciplinaire team dat in de loop van 
het jaar is samengesteld. In reactie op de economische 
crisis heeft ons Braziliaanse team ingenieursdiensten 
aan andere landenvestigingen geleverd en de activiteiten 
uitgebreid naar andere markten dan de datacenter-
markt.
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International Practices
In onze markten maken we onderscheid tussen zo-
genoemde lokale segmenten (waar nationale markten 
meer verschillen dan overeenkomsten hebben) en 
marktsegmenten die voornamelijk internationaal 
georiënteerd zijn qua technologische normen of op-
drachtgevers. Om binnen deze internationale markten 
een consistente kwaliteit en aanpak te garanderen, 
marketinginitiatieven effectief te coördineren en de 
interne uitwisseling van middelen en kennis te optima-
liseren, passen we International Practices toe in alle 
landenvestigingen in de segmenten lucht-havens, clean 
technology en datacenters.
 

Luchthavens
Met onze International Airport Practice beschermen en 
versterken we de veertig jaar ervaring die we hebben op-
gedaan bij meer dan 100 luchthavens en het diepgaande 
inzicht dat we hierdoor hebben verkregen in de belangen 
van alle betrokken partijen. Deerns is een van de weinige 
ingenieurs- en adviesbureaus met expertise in bijna alle 
facetten van luchthavensystemen: van masterplannen, 
bagageafhandeling en grondverlichting tot platform-
services en -beveiliging. We onderscheiden twee typen 
opdrachtgevers: luchthavens (o.a. die van Mexico-stad, 
Abu Dhabi en Myrtle Beach in South Carolina) waarvoor 
we unieke grootschalige uitbreidingsprojecten of kleine 
gespecialiseerde projecten uitvoeren en vooraanstaande 
luchthavens waar we regelmatig voor werken, zoals 
Schiphol (Amsterdam), Charles de Gaulle (Parijs), Denver 
International Airport, Fraport (Frankfurt) en Fiumicino 
(Rome). In 2015 hebben we onze positie in Italië versterkt 
en verschillende eerste projecten in Spanje en het  
Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. 

Clean Technology
Het clean technology team van Deerns bestaat uit circa 
zestig ervaren en deskundige experts en adviseurs.  
Ze adviseren opdrachtgevers over specifieke toepas-
singen op het gebied van elektronica, farmaceutica, 
fotovoltaïsche zonne-energie, biotechnologie, labo- 
ratoria met een hoge mate van containment en kern- 
energie. Met veel van de opdrachtgevers in deze 
sectoren hebben we een duurzame relatie opgebouwd. 
In 2015 hebben we opnieuw geprobeerd om onze 
internationale capaciteit te vergroten om internationale 
organisaties zoals NXP (Verenigd Koninkrijk, 
Nederland), IMEC (België), Griffith Foods (Spanje), 
Bayer (Duitsland) en ASML (Nederland) van dienst te 
kunnen zijn. We verzorgen projecten voor alle soorten 
onderzoeks- en productieruimten, zowel nieuwbouw 
als renovatie. Op basis van de nieuwste technologische 
standaarden ontwikkelen we ruimten die efficiënter, 
flexibeler, duurzamer en gebruiksvriendelijker zijn.

Datacenters
We staan wereldwijd bekend als vooraanstaande  
leverancier van datacenterontwerpen voor energie- 
efficiënte, zeer betrouwbare en kosteneffectieve data-
centers. In 2015 hebben bijna al onze landenvestigin-
gen projecten binnengehaald en uitgevoerd en hebben 
we opnieuw innovaties op de markt gebracht. Dankzij 
een van deze innovaties, de Cube, die we hebben ont-
wikkeld in samenwerking met e³ computing (een Duitse 
technologiepartner) en ttsp hwp seidel (een Duits  
architectenbureau), zijn we gevraagd om het belang- 
rijkste datacenter van Airbus te ontwerpen. Om te  
kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar onze 
datacenterdiensten hebben we een nog flexibeler 
internationaal datacenterteam samengesteld. Dit team 
kan snel reageren en gebruikt voor alle projecten onze 
innovatieve aanpak. In 2015 hebben we ook de lokale 
relaties met wereldwijde spelers geconsolideerd.  
Tot de vele nieuwe projecten behoorden onder andere 
omvangrijke datacenterfaciliteiten voor telecom- 
aanbieders in België, Duitsland en de Verenigde  
Arabische Emiraten en een aardbevingsbestendig data-
center in Istanboel. Tot slot hebben we kleinere projec-
ten binnengehaald in nieuwe markten zoals Spanje.
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Met de implementatie van Lean creëert Deerns 

waarde voor opdrachtgevers door een betere 

dienstverlening tegen lagere kosten te bieden. 

Dit doen we door we onze bestaande proces-

sen te evalueren en continu te verbeteren. 

Daarnaast helpt Lean onze medewerkers om 

zich te concentreren op de interessantste en 

creatiefste aspecten van hun werkzaamheden. 

Kunnen we dezelfde kwaliteit leveren wanneer 

we een specifieke handeling weglaten of slim-

mer werken? Als het antwoord ja is, dan snijdt 

het ‘waardemes’ aan beide kanten: meer werk-

tevredenheid en een tevreden opdrachtgever! 

 

Peter Bouma 

Projectleider Lean, 

Deerns Nederland

‘Een betere dienst-
verlening tegen lagere 
kosten dankzij Lean’

creator 
of value
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Interne ontwikkelingen
De grensoverschrijdende samenwerking tussen onze, 
veelal jonge, landenvestigingen is in 2015 gestaag 
gegroeid mede dankzij onze drie International Practices. 
Enkele voorbeelden van deze toenemende samen-
werking zijn de samenwerking tussen Duitse en 
Nederlandse ingenieurs bij een groot cleanroomproject, 
tussen Britse en Franse ingenieurs bij een datacenter-
project, tussen Braziliaanse en Italiaanse ingenieurs 
om in São Paulo competenties in Building Information 
Modeling (BIM) te ontwikkelen en tussen Amerikaanse 
ingenieurs en Nederlandse luchthavenexperts bij 
Amerikaanse aanbestedingen. Deze initiatieven, die 
niet alleen grensoverschrijdend zijn maar waarvoor ook 
taalbarrières, verschillen in de regelgeving en culturele 
nuances moeten worden overwonnen om succesvol 
te kunnen zijn, vragen om een krachtige gedeelde 
motivatie van het management om te bouwen aan 
One Firm. We hebben gezien dat deze motivatie in ons 
International Management Team (IMT) – dat drie keer 
gedurende twee dagen intensief heeft overlegd – is 
gegroeid. Niet op een ongrijpbaar, idealistisch niveau, 
maar in de praktijk met tastbare resultaten. De samen-
stelling van het IMT is een aantal keren gewijzigd. Zo 
zijn twee leden van de Duitse directie teruggetreden. 
Een van deze leden, Lars Mostert, kreeg de leiding over 
de Duitse Sales en Marketing en over de internationale 
Real Estate Practice. Christoph Amarotico werd  
benoemd als nieuwe CEO van Deerns Duitsland. Daar-
naast werd Karl Van Ginderdeuren benoemd tot nieuwe 
directeur van de International Data Centre Practice. 

De teleurstellende financiële resultaten zijn grotendeels 
het gevolg van problemen met het contractmanage-
ment bij enkele grote projecten (waarvan een aantal 
al enkele jaren oud). De soms dramatische verliezen 
werden primair veroorzaakt door ongunstige contract-
voorwaarden. Het afgelopen jaar hebben we ons 
gericht op het opstellen van criteria voor het accepteren 
van contracten, het verbeteren van de risicobeperkende 
maatregelen bij aanbestedingen en het naleven van 
striktere selectiecriteria voor opdrachtgevers. Een 
andere risicobeperkende maatregel die we hebben 
genomen, was de implementatie van een bureaubrede 
gedragscode die door alle projectpartners en onder-
aannemers moet worden getekend. Daarnaast willen 
we onze financiële prestaties verbeteren door efficiën-
tere ontwerpprocessen te ontwikkelen. In 2015 hebben 
we initiatieven genomen om de operationele efficiëntie 
te verbeteren. Zo hebben we in twee landenvestigingen 
(Nederland en Italië) Lean geïmplementeerd. Daarnaast 
zijn we een ‘projectmanagementcirkel’ gestart om best 
practices op het gebied van projectmanagement te 
ontwikkelen. We hebben ook een BIM-coördinator aan-

United Kingdom

De Duitse verzekeraar LVM wilde graag dat 

hun nieuwe kantoor van 20.000 m² in Münster 

zeer energiezuinig zou zijn. Daarom hebben we 

een oplossing ontwikkeld waarin omkeerbare 

warmtepompen, boorgatwarmtewisselaars, 

betonkernactivering en een WKK zijn geïnte-

greerd. Met een geothermisch simulatie- 

programma hebben we de positie van de boor-

gaten geoptimaliseerd om de risico’s en kosten 

voor de opdrachtgever te beperken. Daarnaast 

hebben we een controlestrategie ontwikkeld 

voor het betonkernactiveringssysteem. Het 

resultaat is een energieplusgebouw. 

Maren Paschant 

Specialist bouwfysica en simulatie, 

Deerns Duitsland

‘ Systemen ontwikkelen 
voor een bijna 
energieneutraal 
gebouw’

creator 
of value
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gewezen die binnen de gehele groep verantwoordelijk 
is voor het harmoniseren van de ontwerptools die wor-
den gebruikt bij Building Information Modeling. Tot slot 
zijn we begonnen met het opstellen van bureaubrede 
technische ontwerpnormen. Al deze initiatieven ontwik-
kelen we verder in 2016. We hebben de betrouwbaar-
heid en veiligheid van de ICT-infrastructuur binnen de 
landenvestigingen verbeterd. We zijn er trots op dat 
enkele opdrachtgevers die vertrouwelijke projecten aan 
ons toevertrouwen, vinden dat de ICT-infrastructuur van 
Deerns optimale bescherming biedt. 

Ten slotte is de opkomst van CEDRIC een belangrijke 
interne ontwikkeling in 2015. CEDRIC is een ‘bottom-
up’-initiatief van een groep anonieme collega’s. Zij 
hebben samen een creatieve, enthousiaste en kritische 
fictieve collega ontwikkeld – CEDRIC – die wanneer het 
haar uitkomt berichten verstuurt via onze interne com-
municatiekanalen. In deze berichten verwijst ze direct of 
indirect naar onze kernwaarden.
 
Innovatieontwikkeling
De technische ontwikkelingen en procesveranderingen 
op het gebied van bouwen en aannemen gaan snel, 
net als de veranderende milieueisen. We willen mee-
gaan met deze ontwikkelingen. Daarom houden we de 
trends die van invloed kunnen zijn op het toekomstige 
succes van onze opdrachtgevers nauwgezet in de 
gaten en investeren we in onze mogelijkheden om ons 
aan te passen aan en in te spelen op deze trends.

Innovatie is belangrijk voor ons. Denk aan de innova-
tie van de technologieën die we gebruiken bij onze 
ontwerpen, maar ook de innovatie van processen en 
van installaties die we ontwerpen en methodes die we 
gebruiken. Innovaties zijn niet afkomstig van een kleine 
groep managers en ze worden ook niet ontwikkeld 
in een geïsoleerde onderzoeksomgeving. Innovaties 
komen van degenen die dagelijks contact hebben met 
opdrachtgevers, van degenen die kampen met techni-
sche beperkingen en uitdagingen, en van degenen die 
door opdrachtgevers en collega’s worden geïnspireerd 
om dingen slimmer aan te pakken. 

In 2015 hebben we een nieuw concept gelanceerd: 
Smart Building by Deerns. Met dit innovatieve concept 
helpen we organisaties om bij te blijven met de techno-
logische ontwikkelingen door gebouwen te ontwerpen 
waarin interactie centraal staat: slimme gebouwen 
die veranderingen in gebruikspatronen, gebruikers en 
behoeften herkennen, analyseren en hierop reageren. 
Hierbij richten we ons op een infrastructuur voor de 
lange termijn om gebouwen te ontwerpen perfect zijn 
voor vandaag en slim genoeg voor morgen. We hebben 

dit concept met succes op de markt geïntroduceerd in 
een gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf en bij diverse 
andere projecten.

Sinds 2014 organiseren we een jaarlijkse internationale 
innovatiecompetitie met een externe deskundige jury 
(met leden uit vier verschillende landen) om de ont-
wikkeling van technische innovaties te stimuleren en 
te garanderen dat innovaties bureaubreed worden 
gedeeld. Uit de 18 inzendingen in 2015 koos de jury 
bGrid™ – de ‘Smart Building by Deerns’-oplossing voor 
gebouwnetwerken – als winnaar.
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In 2015 ben ik begonnen als Operational Manager 
Gezondheidszorg bij Deerns Nederland. Ik kreeg te 
maken met nieuwe directe collega’s en een andere 
manager en moest wennen aan een nieuw werk-
terrein en een nieuwe vestiging. Deze nieuwe start 
versterkte mijn persoonlijke bewustzijn over wat ik 
belangrijk vind in mijn werk en privéleven. 

Ervoor zorgen dat de juiste mensen op tijd de juis-
te informatie krijgen, vormt de sleutel tot succes. 
Wanneer je dat voor elkaar krijgt, creëer je waarde 

Letty Kil 
Assistent-Manager Gezondheids-
zorg bij Deerns Nederland
Deelnemer aan het CIA-programma

voor alle betrokken partijen. Ik streef ernaar om 
dit zo harmonieus mogelijk en vol enthousiasme 
te doen. Dit jaar heb ik mezelf opnieuw ontdekt en 
kennisgemaakt met nieuwe collega’s en een nieuw 
segment. Bovendien ben ik erachter gekomen wat 
mijn rol is, nu en in de toekomst. 

Mijn persoonlijke doelstelling voor 2016 is om de 
groep Gezondheidszorg van Deerns Nederland 
klaar te stomen voor de toekomst. Ik ben ervan 
overtuigd dat waarden zoals teamwerk, resultaat-
gerichte processen en een praktische benadering 
waarde creëren voor alle belanghebbenden in een 
project. Ik wil deze waarden dan ook via productie-
ve dialogen en interactie delen met mijn collega’s 
en opdrachtgevers.

Ontwikkeling medewerkers
Ons bureau wil getalenteerde medewerkers aantrek-
ken, inspireren en behouden. We willen ze onder- 
steunen in hun persoonlijke ontwikkeling in overeen-
stemming met de doelstellingen van ons bureau. We 
willen een werkomgeving creëren die onze medewer-
kers stimuleert om uitmuntende resultaten te behalen, 
optimaal gebruik te maken van hun talenten en op een 
plezierige manier samen te werken met collega’s.

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

Om ervoor te zorgen dat alle vestigingen wereldwijd op 
één lijn zitten, hebben we in 2015 een geharmoniseerde 
aanpak voor prestatiebeoordelingen en een uniforme 
competentietaal ontwikkeld. Het beoordelen van 
prestaties en het bespreken van mogelijke verbeterin-
gen is een regelmatig terugkerende activiteit. Zo geeft 
de manager de leden van zijn team regelmatig  
adviezen, tips en feedback. Daarnaast voeren we één 
keer per jaar een uitgebreide, formele beoordeling uit, 
zodat we geen belangrijke aspecten vergeten. Samen 

met de medewerker evalueren we de prestaties en 
stellen we ontwikkelingsacties en -doelen op voor het 
komende jaar.
Als onderdeel van het harmonisatieproces hebben  
we vijf functiegroepen gedefinieerd met een duidelijke 
loopbaanontwikkeling. De kenmerken van deze 
functiegroepen hebben we vervolgens vertaald naar 
competenties. 
Onze kernwaarden (DORIS) vormden de basis voor de 
competenties die volgens ons relevant zijn voor elke 
functiegroep:
•  Teamwerk – het vermogen om op productieve  

wijze samen te werken om een gezamenlijk doel te 
behalen.

•  Initiatief – het vermogen om kansen te herkennen  
en zelf het initiatief te nemen om hierop in te spelen.

•  Kwaliteitgerichtheid – het vermogen om hoge eisen 
te stellen aan het eigen werk en te voldoen aan deze 
eisen.

•  Aanpassingsvermogen – het vermogen om gedrag 
aan te passen aan veranderende omstandigheden, 
behoeften, verantwoordelijkheden en mensen.
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Ik heb altijd veel waarde gehecht aan de Griekse 
uitspraak ‘ken uzelf’. Zelfkennis helpt je om inzicht 
te krijgen in wat je motiveert en waarom je op een 
bepaalde manier reageert.

Bij mijn eerste werkgever mocht ik een persoonlijk-
heidstest maken. Dit jaar kreeg ik tijdens de 
voortgangsbijeenkomst van het CIA-programma 
nog meer inzicht in mezelf. Deze inzichten vormden 
een zeer goede afspiegeling van mijn persoonlijke 
eigenschappen. Met behulp van deze kennis kan ik 

Juan Escabias  
Projectmanager 
bij Deerns Spanje
Deelnemer aan het CIA-programma

mijn handelwijze in verschillende situaties en mijn 
reacties op anderen analyseren. Ik kan persoonlijke 
waarde creëren door deze kennis als instrument te 
gebruiken om mijn gedrag waar nodig aan te 
passen aan de omstandigheden. 

2015 was voor mij persoonlijk een moeilijk jaar. Ik 
heb echter geleerd om op respectvolle en duide-
lijke wijze mijn mening te geven en ideeën uit te 
spreken, zelfs wanneer deze niet overeenkomen 
met de mening of ideeën van anderen.

Ontwikkeling talenten
De persoonlijke ontwikkeling van een medewerker 
speelt een belangrijke rol tijdens de prestatiebeoor-
deling. We bekijken hoe de medewerker zich het 
afgelopen jaar heeft ontwikkeld en welke verbeteringen 
het komende jaar worden gevraagd op organisatorisch 
en persoonlijk vlak. Zowel technische kennis of vaardig-
heden als niet-technische vaardigheden (beschreven 
als waarneembaar gedrag) zijn hierbij van belang. In  
het persoonlijke ontwikkelingsplan moeten de ontwik-
kelingsgebieden duidelijk worden gedefinieerd. Mede-
werkers moeten inzien hoe ze nieuwe vaardigheden  
en kennis kunnen verwerven, hoe ze deze moeten 
toepassen in hun huidige functie en wat het belang 
ervan is voor toekomstige functies. De gedefinieerde 
vaardigheden spelen een belangrijke rol in dit proces. 
De verschillende prestatieniveaus die voor elke vaardig-
heid zijn beschreven geven duidelijk de ontwikkelings-
richting voor de huidige functie aan en bieden ook 
handvatten voor de verdere loopbaanontwikkeling. 

In 2015 zijn de talentbeoordelingen voor het eerst in alle 
landenvestigingen uitgevoerd. Zo kregen we inzicht in 
de talenten en mogelijke opvolgers voor management-
posities en konden we een eventueel tekort aan 
talenten en managers vaststellen. Op basis van deze 
resultaten en met hulp van HR gaan we de ontwikkeling 
van talenten nauwkeuriger volgen. Waar nodig bieden 
we persoonlijke ontwikkelingstests aan, zodat mede-

werkers beter inzicht krijgen in hun ontwikkelings- 
behoeften.

In 2015 hebben diverse medewerkers een interne 
promotie gemaakt. Van posities binnen de directies van 
landenvestigingen en een directeur van de International 
Practice (datacenters) tot regionale managers, mana-
gers van de adviesgroep (Duitsland, Italië, Nederland 
en Spanje) en een aantal managers van stafafdelingen 
(HR, Financiën). In Nederland hebben we voor 2016 
een campagne voorbereid om jonge ingenieurs te 
werven. We beschouwen deze campagne als een van 
onze prioriteiten; niet alleen om de talentpool te 
verjongen en uit te breiden, maar ook om ervoor te 
zorgen dat ervaren medewerkers kunnen doorgroeien.
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2015 stond voor mij in het teken van ontwikkeling. 
Met hulp van Deerns Nederland, en dan met name 
de vestiging in Maastricht, hebben we in 2014 
Deerns België opgericht. Ik heb de samenwerking 
met mijn Nederlandse collega’s op zowel profes-
sioneel als persoonlijk vlak als zeer positief erva-
ren. We zijn een jonge en dynamische vestiging 
waar we voldoende mogelijkheden krijgen om 
onszelf te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. 
Tijdens het DCS-programma heb ik geleerd om 
‘out of the box’ te denken en uit mijn comfortzone 
te stappen. Door samen te werken met collega’s 

Süleyman Avci 
Projectmanager 
bij Deerns België
Deelnemer aan het DCS-programma

uit andere landen, leer je op een andere manier 
naar zaken te kijken en kun je je horizon verbreden. 

In België lag de nadruk op naamsbekendheid 
krijgen. Dit is ons gelukt, want aan het einde van 
2015 hadden we meer dan 10 aanvragen van 
architecten om deel te nemen aan aanbestedin-
gen. Momenteel werken we aan diverse toonaan-
gevende projecten in appartementen, scholen, 
theaters, musea, laboratoria, cleanrooms en 
verzorgingshuizen.

Voor mij persoonlijk hebben de groei van ons bureau 
en het toenemende aantal aanvragen om mee te 
werken aan projecten in 2015 de meeste waarde. 
Omdat onze vestiging nog klein is, worden er veel 
verschillende dingen van me gevraagd. Hierdoor kan 
ik mezelf blijven ontwikkelen en dit komt de groei van 
ons bureau alleen maar ten goede.

Training en ontwikkeling
Op groepsniveau zijn de volgende trainings- en 
ontwikkelingsprogramma’s noemenswaardig: Deerns 
Concept Studio (DCS) is een intern internationaal 
trainingsprogramma dat is gericht op het ontwikkelen 
van creatief denken en communicatievaardigheden  
om ontwerpprocessen op integrale wijze te kunnen 
benaderen. In 2015 deden er 17 medewerkers (van wie 
35% vrouwen) uit acht verschillende landenvestigingen 
mee aan dit programma. Tijdens het programma 
komen deelnemers gedurende twaalf maanden zes 
keer bij elkaar. Elke sessie heeft een ander thema, vaak 
met externe trainers, architecten of vertegenwoordigers 
van opdrachtgevers. Zo leren deelnemers ‘out of the 
box’ denken en ontwerpen. 
Het eerste uitgebreide en groepsbrede Commitment  
in Action-talentontwikkelingsprogramma (CIA) werd in 
2013-2014 gehouden. In 2015 hebben we voor deze 
CIA-deelnemers een voortgangsbijeenkomst gehouden 
waarin ze hun persoonlijke ontwikkeling en nieuwe 
inzichten in hun eigen functioneren en dat van het 
bureau konden bespreken. Met de hulp van twee 
externe adviseurs hebben de deelnemers de resultaten 
van hun 360 graden feedback en Big Five-persoonlijk-
heidstest geïnterpreteerd en een persoonlijk ontwikke-
lingsplan opgesteld. Op basis van de resultaten van 
deze tests kon iedereen zijn favoriete leiderschapsstijl 
bepalen en dit als uitgangspunt gebruiken om persoon-
lijke en teamprestaties te verbeteren. 

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

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

Mobiliteit 
Mobiliteit van medewerkers binnen landenvestigingen 
wordt steeds belangrijker. Op deze manier kunnen  
we de juiste kennis en ervaring naar opdrachtgevers 
brengen en ervoor zorgen dat meer kennis en infor-
matie wordt gedeeld. In 2015 hebben we de tijdelijke 
internationale uitwisseling van medewerkers verder 
gestimuleerd. Zo gingen medewerkers van Turkije naar 
Nederland, van Nederland, Italië en Frankrijk naar 
Abu Dhabi, van Brazilië naar Italië, van het Verenigd 
Koninkrijk naar Turkije en van Nederland naar Duitsland 
om gedurende een korte of langere periode projecten 
uit te voeren of trainingsprogramma’s te volgen. Ook 
het aantal projecten dat wordt uitgevoerd door virtuele 
internationale teams, die via beveiligde interne web-
platformen met elkaar communiceren, nam toe. 

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

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

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

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 duidelijk zijn over de (mate 
van) risico’s die we willen nemen en welke maatregelen 
we nemen om die risico’s te beheersen.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de 
belangrijkste bedrijfsrisico’s en onze manier om deze te 
beheersen.
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Capaciteit en kwaliteit van medewerkers
Als er geen balans is tussen de beschikbaarheid van 
competente ingenieurs en managers en de vraag van 
opdrachtgevers, kan dit de omzetdoelstellingen van 
ons businessplan of onze kortetermijnwinst in gevaar 
brengen. Competente medewerkers zijn moeilijk te 
vinden in delen van onze markten. 

Belangrijke medewerkers verlaten het bureau.

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

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

Risico Risicobeheersende maatregelen

Markten 
De vraag naar onze diensten is voornamelijk van 
cyclische aard en gevoelig voor de invloed van  
bijvoorbeeld bezuinigingsprogramma’s van overheids-
wege of de economische ondergang van een markt 
vanwege politieke ontwikkelingen. 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 
projectkosten, door factoren zoals een toenemend 
antagonistische cultuur bij ontwerpprojecten van 
gebouwen (Duitsland), de neiging van bepaalde op-
drachtgevers 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 opdrachtge-
vers vanwege financiële problemen 
of onethisch gedrag.

•  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  

(maandelijks).
•  Proactieve follow-up van debiteuren. 
•  Screening van kredietwaardigheid van opdracht-

gevers 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
Waardevermindering van een overgenomen bureau 
door het vertrek van belangrijke medewerkers en/of 
opdrachtgevers, en/of het aanvaarden van niet-bekend-
gemaakte financiële lasten of risico’s bij een overname.

•  Strikte financiële, HR-, culturele en juridische due 
diligence, en due diligence inzake de opdracht- 
gever, 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 bedrijfs-
continuïteitsplan.

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

•  Periodieke tests en het oefenen van noodmaat-
regelen.

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

Ernstig wangedrag of fraude van medewerkers resulte-
rend 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 inkomsten-
belasting.

•  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 
communicatie, leiderschapsgedrag dat als voor-
beeld dient, de ontwikkeling van een bureaubreed 
Covenant ter ondersteuning van de kernwaarden 
(principes) en een gedragscode (regels).

•   Adequaat extern belastingadvies, risicobewustzijn 
kweken door zelfaudits van landenvestigingen, 
adequaat archiveren en documenteren.

ICT
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, waar-
door binnen maximaal 24 uur de systemen weer 
kunnen worden opgestart.

•  Expliciete veiligheidsprotocollen, strikte toegangs-
controles, firewalls, enz.



In de zomer van 2015 combineerde de vestiging van Deerns Spanje een team-

buildingsessie met een maatschappelijk project. Als gevolg van sterke groei, is 

het aantal medewerkers bij Deerns Spanje de afgelopen tijd verdubbeld. Daarom 

besloot directeur Miquel Castellví om een informele teambuildingactiviteit met een 

maatschappelijk tintje te organiseren.

‘Het is geweldig dat ons bureau zo is gegroeid, maar het betekent ook dat we moeten 

leren om efficiënter samen te werken. Dit is met name belangrijk bij onze multidis-

ciplinaire projecten, waarbij interne coördinatie van groot belang is. We wilden onze 

medewerkers inspireren door onze interne doelen te combineren met vrijwilligerswerk. 

Daarom hebben we een bezoek gebracht aan CRAE La Serra, een tehuis voor tieners 

in het midden van Catalonië. Daar hebben 26 medewerkers, samen met een aantal 

tieners, op de binnenplaats een veranda gebouwd die beschutting biedt tegen de hete 

zomerzon.

Het was geweldig om met deze jongeren te werken en iets voor ze te kunnen doen. 

Sommigen wilden zelfs weten wat ze moeten doen om ingenieur te worden. Na afloop 

hebben we met z’n allen besproken hoe we deze ervaring kunnen gebruiken om op 

kantoor beter samen te werken.’

Pau Riera
Manager Productie,
Deerns Spanje 

creator 
of value
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inspirerende ervaring 
gecreëerd voor de 
jongeren en ons team’

3131
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Aan het einde van 2015 ondertekenden bijna 200 landen 
tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) een wereldwijd 
klimaatakkoord. Dit akkoord is een belangrijke stap 
in de richting van een duurzamere en veiligere wereld. 
Hoewel er enige kanttekeningen kunnen worden 
geplaatst – een gemiddelde wereldwijde temperatuur-
stijging van maximaal 1,5 graden is waarschijnlijk nog 
te veel om ernstige ecologische gevolgen te voorko-
men, er moet nog veel gebeuren om deze doelstelling 
überhaupt te halen en een deel van de overeengeko-
men maatregelen zijn niet bindend – is dit zonder twijfel 
een historisch akkoord. Het is de eerste keer dat de 
internationale gemeenschap een dergelijk ingrijpend 
besluit neemt om het gevaar terug te dringen, zowel 
voor mensen die nu in kwetsbare gebieden leven als 
voor toekomstige generaties. 

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

In 2015 nam het aantal projecten waarbij energie- 
efficiëntie centraal stond opnieuw toe. Tijdens een 
evenement dat rondom de Klimaattop in Parijs werd 
gehouden, lieten onze Franse collega’s zien welke  
mogelijkheden er zijn om energieneutraal te bouwen. 
Dit deden ze aan de hand van ‘Maison de l’Île de 
France’, een energieneutraal studentenhuis op de 
internationale universiteitscampus in Parijs. Deerns 
Duitsland heeft op zijn beurt in Münster een energie-
plusgebouw opgeleverd voor LVM (een grote Duitse 
verzekeringsmaatschappij). Deerns Nederland heeft 
daarnaast het technische en energieontwerp van ‘The 
Edge’ in Amsterdam ontwikkeld. Dit is momenteel het 
duurzaamste kantoorgebouw ter wereld. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden waaruit blijkt dat we als One Firm 
innovatieve en duurzame energieoplossingen ontwikke-
len. We zijn er dan ook trots op dat de ‘Deerns Multi-
plier’, onze interne benchmark, is gestegen tot 1.249. 
Deze waarde wordt berekend door de hoeveelheid CO2 
die we met onze ontwerpen hebben bespaard te delen 
door de totale CO2-uitstoot van ons bureau.

Onze ecologische voetafdruk verkleinen
Het afgelopen jaar hebben we onze totale CO2-voetaf-
druk teruggebracht tot 4,33. We zijn dan ook goed  
op weg om onze doelstelling voor 2017 van 3,8 ton 
per fte te halen. Net zoals de voorgaande jaren zijn 

onze reiskilometers ook in 2015 verantwoordelijk voor 
het grootste deel van onze CO2-uitstoot. Ondanks de 
uitbreiding en vernieuwing van onze videoconferen-
tiefaciliteiten, maken we nog steeds veel reiskilometers. 
We stappen met name vaker in het vliegtuig vanwege 
de internationale groei van ons bureau. Daarom blijven 
we via de Klimaat Neutraal Groep compensatie geven 
voor de totale CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door 
de vliegreizen die we maken. Daarnaast stimuleren we 
het gebruik van het openbaar vervoer door zowel de 
kosten voor woon-werkverkeer als zakenreizen met het 
openbaar vervoer volledig te vergoeden. Bovendien 
gebruiken we uitsluitend bedrijfsauto’s met een groen 
energielabel A. Het aandeel van volledig elektrische en 
hybride auto’s in onze vloot is toegenomen van 10% 
tot 15% en de laadstations bij onze vestigingen leveren 
uitsluitend duurzame energie.

Ook het gebruik van ‘groene energie’ in onze vestigingen 
is aanzienlijk toegenomen. Veel vestigingen zijn verhuisd 
(Madrid, Parijs) of gaan verhuizen (Keulen) naar duur-
zamere en energie-efficiëntere gebouwen. We hebben 
daarom een Programma van Eisen opgesteld voor de 
toekomstige huisvesting van Deerns-vestigingen. Dit 
programma bestaat uit een lijst met aanbevelingen en 
vereisten met betrekking tot o.a. HVAC-systemen,  
energielabels, waterbesparende sanitaire voorzieningen 
en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Hoewel we binnen onze vestigingen weinig materiële 
middelen gebruiken, hebben we onze prestaties op 
dit gebied toch verbeterd. Zo hebben we in Nederland 
onze printers/kopieermachines vervangen door de  
efficiëntste machines die op de markt verkrijgbaar zijn 
en voldoen aan de laatste normen. Daarnaast gebruiken 
we gerecycled papier dat veel duurzamer is dan het 
papier met FCS-keurmerk.

CO2-voetafdruk van onze opdrachtgevers 
verminderen
Het ontwikkelen van duurzame oplossingen blijft ons 
belangrijkste uitgangspunt. We hebben opnieuw diverse 
gebouwen ontwikkeld waaraan een duurzaamheids-
certificering is toegekend. Naast de eerdergenoemde 
gebouwen werden certificaten toegekend aan de 
nieuwe Italiaanse winkelcentra Grandemilia, Le Vele en 
Campania (alle BREEAM Very Good), het hoofdkantoor 
van Siemens in Den Haag (LEED Gold) en het  
gerenoveerde gebouw van ASR in Utrecht (BREEAM 
Excellent).

We zien ook dat opdrachtgevers in de gezondheids-
zorg- en researchsector steeds meer interesse tonen 
in deze certificeringen. Momenteel zijn er alleen zo-
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genaamde maatwerkcertificaten beschikbaar, maar 
we werken nauw samen met diverse nationale Green 
Building Councils om voor deze sectoren een standaard 
certificaat te ontwikkelen.

Voor duurzame ontwikkelingen zijn innovaties nodig. 
bGrid™ is een goed voorbeeld van een innovatie die de 
ecologische voetafdruk van gebouwen verkleint. Deze 
geautomatiseerde technologie voor plaatsbepaling  
binnen gebouwen werd in 2015 uitgeroepen tot winnaar 
van onze internationale innovatiecompetitie.
 
Verantwoording
We willen binnen ons beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) overgaan op een 
formeel, extern gecertificeerd programma. Tot nu toe 
gebruikt alleen de grootste landenvestiging van Deerns, 
Deerns Nederland, een MVO-managementsysteem. 
Dit systeem is gecertificeerd volgens de Nederlandse 
CO2-prestatieladder. De Nederlandse landenvestiging 
is in 2015 gecertificeerd volgens ISO 14001 en beschikt 
nu ook over een internationaal erkende certificering. 
Andere landenvestigingen zullen de komende jaren 
dit Nederlandse voorbeeld volgen. Tegelijkertijd gaan 
we het gebruik van de ‘Deerns Multiplier’, onze interne 
benchmark, binnen onze landenvestigingen verder 
uitbreiden om de stand van zaken nog inzichtelijker te 
maken. We willen de Deerns Multiplier bovendien 
toepassen op andere broeikasgassen en het verbruik 
van materiële middelen. 

Maatschappelijke betrokkenheid
In 2015 hielpen alle medewerkers van de landenvestiging 
in Spanje mee met het bouwen van een nieuwe veranda 

voor het kindertehuis van CREA La Serra in Manresa. In 
dit tehuis worden kinderen opgevangen die om verschil-
lende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Dit is een 
mooi voorbeeld van ‘iets terugdoen’ voor de samenleving. 
Ook in andere landenvestigingen zijn dergelijke initiatieven 
genomen. Om al deze maatschappelijke initiatieven van 
de Groep op elkaar af te stemmen, hebben we een beleid 
ontwikkeld dat beschrijft aan welke eisen sociale projec-
ten moeten voldoen en welke soort projecten Deerns het 
liefst ondersteunt. Op deze manier helpen we landenves-
tigingen samenhang aan te brengen in de ondersteuning 
van sociale projecten. Deze activiteiten behoren niet tot 
een gecentraliseerd bureaubreed programma, maar zijn 
lokale initiatieven die aansluiten op: 
1.   Onze missie om onze opdrachtgevers te helpen bij het 

creëren van een duurzame, veilige en comfortabele 
gebouwde omgeving.

2.   Onze visie om langetermijnrelaties op te bouwen met 
opdrachtgevers, getalenteerde talenten aan te trekken, 
te ontwikkelen, te stimuleren en te behouden, en bij te 
dragen aan het oplossen van wereldwijde maatschap-
pelijke problemen (zoals klimaatverandering).

3.   Onze kernwaarden: Deskundigheid, Ondernemerschap, 
Reputatiegerichtheid, Integriteit en Samenwerking.

4.  Onze ambitie om innovatie, persoonlijke ontwikkeling en 
het gevoel van trots te stimuleren.

Op basis hiervan hebben we de volgende gebieden afge-
bakend om onze sociale projecten in uit te voeren: kennis-
uitwisseling voor een duurzame gebouwde omgeving, het 
hergebruiken van bestaande gebouwen, innovatie, talent-
ontwikkeling, het versterken van ondernemerschap en het 
stimuleren van teamwerk. In het aparte MVO-verslag van 
Deerns vindt u een uitgebreid overzicht van alle sociale 
projecten die Deerns in 2015 heeft ondersteund.

Deerns CO2-voetafdruk

ton netto 
CO

2
-emissie 

per fte

4,33
Deerns Multiplier (CO2 -besparing)

1.249
De CO

2
 besparing in onze grootste 

projecten is gelijk aan

75% 
van de beoogde 
besparing van Parijs 
in 2020.

1)De CO2-emissie, veroorzaakt door gebouwen in Parijs, moet in 2020 met 5,6 miljoen ton zijn afgenomen.
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Activiteiten en gebeurtenissen die niet blijken uit 
de jaarrekening
Deerns Duitsland is betrokken geweest bij het bouw-
ontwerp en het bouwtoezicht van het project renovatie 
van de Opera in Keulen. De problemen stapelden zich 
op in dit project en de Keulse ‘Städtische Bühnen’ be-
sloot eind 2015 het contract met Deerns te beëindigen. 
Deerns Deutschland GmbH vecht de rechtsgrond voor 
deze maatregel aan en heeft op 15 december 2015 
een declaratoir proces aangespannen bij de Keulse 
rechtbank. Bij publicatie van dit verslag is dit proces 
nog hangende.  

Vooruitblik 2016
2015 stond geheel in het teken van financieel herstel. 
De eerste prioriteit voor 2016 is om een normaal en 
acceptabel winstniveau te bereiken en het benodigde 
werkkapitaal voor debiteuren en onderhanden werk te 
verminderen. Daarom hebben we onze bedrijfsdoelstel-
lingen herzien en de omzetgroei (in procenten) naar be-
neden bijgesteld. De omzetstijging wordt gestimuleerd 
door de interne maatregelen die we in 2015 hebben 
genomen en een behoedzame benadering van nieuwe 
bedrijfsinitiatieven met een relatief hoog risicoprofiel. 
De verdere ontwikkeling van de activiteiten van onze 
bestaande landenvestigingen, die profiteren van de 
toegenomen synergie, zal ons helpen om de gebudget-
teerde omzetgroei van 3,45% in 2016 te realiseren.  
Met name in onze jongste en kleinste landenvestigingen 
willen we optimaal gebruikmaken van deze synergie 
om de activiteiten op een niveau te brengen waarmee 
ze fluctuaties in het werkaanbod gemakkelijker kunnen 
opvangen. In 2016 gaan we bovendien opnieuw op 
zoek naar mogelijkheden om onze activiteiten in de  
VS uit te breiden. Daarbij kijken we ook naar samen-
werkingsopties. 

De uitdagingen op een aantal van onze markten – denk 
aan de economische crisis in Brazilië, de spanningen 
in Turkije, de economische stagnatie in Frankrijk en 
een mogelijke ‘Brexit’ – en regionale en wereldwijde 
factoren, zoals de ernstige problemen in het Midden-
Oosten, de Europese vluchtelingencrisis en de volatili-
teit op financiële markten, vragen om een behoedzame 
aanpak en een maximale weerbaarheid. Om ons 
bureau nog weerbaarder te maken, gaat het Internati-
onal Management Team zich richten op het verbeteren 
van de wervings- en talentontwikkelingsprogramma’s 
en van de processen om projecten winstgevender te 
maken. Deze initiatieven worden ondersteund met de 

ontwikkeling van nuttige harmonisatietools (technische 
normen, wervingsvaardigheden, positionering op de 
arbeidsmarkt, uitwisselen van best practices op het 
gebied van projectmanagement).

Deerns heeft hard gewerkt om de eigen ecologische 
voetafdruk en die van opdrachtgevers te verkleinen 
door zeer energiezuinige kantoorgebouwen, data-
centers en andere faciliteiten te ontwerpen. Om de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te 
bereiken, moeten we nog beter ons best doen. Maar 
zelfs wanneer deze doelstellingen worden behaald, is 
dat waarschijnlijk niet genoeg om een onomkeerbare 
klimaatcrisis te voorkomen. In 2016 gaan we onze 
eigen energieprestaties dan ook verder onder de loep 
nemen. Belangrijker nog is dat we onze technische  
expertise en kennis in al onze markten willen inzetten 
en met behulp van nieuwe initiatieven en de juiste  
partners competenties willen ontwikkelen om bij te 
dragen aan een post-koolstofeconomie. Daarom blijven 
we ook in 2016 innoveren en streven we er tegelijkertijd 
naar om de nieuwste internettechnologieën in de  
gebouwde omgeving toe te passen. Zo willen we waarde 
creëren voor onze opdrachtgevers en een bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Onze getalenteerde, 
betrokken en ervaren medewerkers zullen zich ook in 
2016 hier volledig voor inzetten.
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Verslag van de Raad van 
Commissarissen 2015

In 2015 kwam de Raad van Commissarissen zes keer 
bijeen met de Raad van Bestuur en twee keer met de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het lid 
van de Raad van Commissarissen dat verantwoordelijk 
is voor de financiële audit, heeft voorafgaand aan elke 
bijeenkomst van de Raad van Commissarissen overleg 
gevoerd met de CFO. De voorzitter van de Raad van 
Commissarissen heeft één keer overleg gevoerd met 
elk lid van de Raad van Bestuur. 

Financiën
De jaarcijfers over 2014 werden besproken tijdens de 
vergadering van 24 maart 2015, terwijl de cijfers over 
de eerste zes maanden van 2015 in augustus werden 
besproken. 

De omzetgroei van Deerns in 2015 lag onder de enigs-
zins ambitieuze begrotingsdoelstellingen, maar was 
beter dan in 2014. De algemene financiële resultaten 
van Deerns voor 2015 zijn echter teleurstellend. In het 
derde kwartaal werd al duidelijk dat de financiële 
resultaten zouden achterblijven bij de doelen van 
2015. Dit had voornamelijk te maken met de situatie 
in Duitsland: een klein resultaten. We hebben maatre-
gelen genomen, zoals het doorvoeren van wijzigingen 
in het management van Deerns Duitsland. Christoph 
Amarotico is per 1 september 2015 aangesteld als de 
nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Deerns 
Duitsland om de wijzigingen door te voeren die nodig 
zijn om toekomstige verliezen te voorkomen, de  
organisatie te versterken en een normaal winstniveau 
te behalen. In het vierde kwartaal werden de eerste 
tekenen van herstel zichtbaar, maar in 2016 moeten 
we ons blijven richten op operationele verbeteringen. 
Er worden striktere criteria gehanteerd bij het selec-

teren van opdrachtgevers en voor contract- en project-
management. Daarnaast is er sprake van een strengere 
financiële controle.

De financiële resultaten van Deerns Nederland lieten 
enigszins te wensen over. Hoewel Deerns Nederland 
goed presteerde in de segmenten commercieel vast-
goed en luchthavens, had de verzwakking binnen de 
gezondheidszorgmarkt grote gevolgen voor de be-
haalde omzet en het bedrijfsresultaat. In Nederland zijn 
verschillende organisatorische veranderingen doorge-
voerd om het hoofd te bieden aan deze veranderende 
marktomstandigheden. Daarnaast werden binnen 
Deerns Nederland aanpassingen op basis van ‘lean’ 
procesverbeteringen doorgevoerd. 

In de VS hebben we ons bedrijfsresultaat aanzienlijk 
verbeterd, met een minimaal verlies in 2015. Italië en 
Spanje hebben zich ook goed ontwikkeld. Hun omzet 
en bedrijfsresultaat zijn in 2015 gestegen.

De tegenvallende financiële ontwikkelingen waren een 
prioriteit voor zowel de Raad van Commissarissen als 
de Raad van Bestuur. In de tweede helft van 2015 zijn 
ingrijpende maatregelen genomen om de situatie rond 
kasstroom en werkkapitaal te verbeteren. Dit leidde 
aan het einde van het jaar tot betere resultaten. De 
risicobeheersing en het projectmanagement voor grote 
of relatief risicovolle contracten zijn gedurende 2015 
verscherpt als onderdeel van de algemene verbetering 
van de business control-functie. De Raad van Commis-
sarissen is ervan overtuigd dat we deze lijn ook in 2016 
kunnen doorzetten, met sterkere functionele rapporta-
gelijnen, regelmatige financiële audits en de bureau- 
brede implementatie van het ERP-systeem ‘Vision’.

De jaarrekening over 2015 is gecontroleerd door accountants van PwC en door hen goedgekeurd 

op 31 maart 2016. Nadat de resultaten met de Raad van Bestuur besproken zijn, hebben beide 

partijen de jaarrekening ondertekend. De Raad van Commissarissen gaat akkoord met het voorstel 

van de Raad van Bestuur om het dividend over 2015 te beperken tot het interim-dividend van 

€ 296.296 uitgekeerd in maart 2016 en om het overige nettoresultaat aan de reserves toe te voegen. 

We 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 2015. 



36 Governance

Strategie en doelstellingen
In december 2015 heeft de Raad van Commissaris-
sen het budget voor 2016 goedgekeurd. De nadruk 
ligt hierbij op winstgevendheid, de kasstroom en het 
herstel van het werkkapitaal. In het licht van deze 
aandachtspunten hebben we voor 2016 een gematigde 
omzetgroeidoelstelling opgesteld. Onze eerste prioriteit 
is het versterken van de activiteiten van de bestaande 
landenvestigingen om de benodigde schaalvoordelen 
te creëren alvorens ons te richten op nieuwe markten 
en opdrachtgevers. De verdere internationale uitbrei-
ding door overnames of het oprichten van nieuwe 
landenvestigingen wordt uitgesteld tot na 2016.

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

van het bureau;
•  Bankovereenkomsten en andere financierings- 

regelingen;
• Prognoses;
• Ontwikkeling van de kasstroom en het werkkapitaal.

Functioneren en samenstelling van de Raad van 
Commissarissen 
Na goedkeuring van de aandeelhouders van Deerns 
Groep N.V. volgde Peter de Neef op 24 maart 2015 
Paul Smits op als voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen. 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 toezicht van het bestuur van de Deerns Groep 
naar behoren heeft kunnen uitvoeren. Alle drie leden 
handelen volledig onafhankelijk. 

Oordeel over de resultaten en verwachtingen van 
Deerns
Deerns werd in 2015 in de meeste landen nog  
geconfronteerd met uitdagende, maar verbeterende 
marktomstandigheden. De omzet is in 2015 voldoende 
gegroeid, maar de winstgevendheid bleef achter.  
Aanhoudende problemen met een aantal oudere 
projecten in Duitsland hadden aanzienlijke gevolgen 
voor de financiële resultaten van de gehele Groep. De 
Raad van Commissarissen ziet dat het management 
maatregelen neemt om de winstgevendheid in 2016 te 
verbeteren. De eerste resultaten van de maatregelen 
die in de tweede helft van 2015 zijn genomen, worden 
nu zichtbaar in de vorm van een afgenomen werk-
kapitaal. De gematigde omzetgroei in 2016 zou moeten 
leiden tot winst, waarbij het grootste deel van de omzet 
afkomstig is van toegevoegde waarde en een kleiner 
deel van uitbesteed werk. De verwachting is dat de 

Peter de Neef
•  CEO e-Traction
• Voorzitter Lions Club Dordrecht MM

Mirjam Nouwen
• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen AvroTros
•  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen RET N.V. 

Rotterdam 
• Voorzitter Raad van Commissarissen NHF
• Lid Raad van Commissarissen AEB Holding N.V.
•  Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen 

Packaging Group B.V.
• Bestuursvoorzitter J.C. Ruigrok Stichting
•  Bestuurslid Stichting Derdengelden YourGift 

Cards B.V.

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 N.V. Rotterdam 
• Lid Raad van Advies Van Berlo Industries Eindhoven
•  Lid Raad van Bestuur Stichting ‘Nederlands Fonds 

voor de Film’

Bijkomende functies van de leden van de Raad van Commissarissen (31-12-2015)
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vele maatregelen die bij Deerns Duitsland zijn genomen 
(nieuwe CEO, organisatorische veranderingen, verbe-
terd contract- en projectmanagement, meer financiële 
controle) resulteren in lagere risico’s en betere resul-
taten. De marktpositie en de vele nieuwe projecten in 
Duitsland geven hoop voor 2016. De financiële controle 
binnen Deerns wordt verder verbeterd met een con-
trolestructuur op groepsniveau en binnen landenves-
tigingen. In 2016 zullen meer financiële audits worden 
uitgevoerd en wordt het ERP-systeem ‘Vision’ geïm-
plementeerd in Italië, Frankrijk en Duitsland. Deerns UK 
probeert momenteel de activiteiten uit te breiden  
van één marktsegment naar andere segmenten zoals 
commercieel vastgoed. 

De Raad van Commissarissen is van mening dat het 
bureau over een solide basis beschikt om in 2016  
de marktpositie van bestaande landenvestigingen te 
versterken en de juiste projecten te selecteren en  
binnen te halen. De Raad van Commissarissen spreekt 
zijn waardering uit voor alle medewerkers en wil hen 
bedanken voor hun professionaliteit, ambities en de  
behaalde resultaten in 2015. De Raad is ervan  
overtuigd dat de resultaten van 2016 beter zullen zijn 
dan die van 2015.

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, 31 maart 2016,

De Raad van Commissarissen van Deerns Groep B.V.

Peter de Neef (voorzitter), 
Mirjam Nouwen, Victor van der Chijs

Ik heb meegewerkt aan een cursus voor inter-

nationale ontwerpstudenten aan de Haagse 

Hogeschool. Zij hadden als opdracht na te 

denken over de rol van gebouwen in de steden 

van de toekomst. Mijn bijdrage bestond uit het 

geven van informatie en advies over duurzaam-

heid en het bieden van ondersteuning tijdens 

het leerproces. Ik denk dat ik studenten geïn-

spireerd heb om duurzaamheid meer te gaan 

integreren in hun ontwerpproces. 

Gilbert de Nijs

Senior Specialist Duurzame Energie,

Deerns Nederland 

‘Studenten inspireren  
om duurzamere 
ontwerpen te 
ontwikkelen’

creator 
of value



‘  We creëren slimme 
gebouwen met onze 
unieke IoT-benadering’
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Ruud van der Sman en zijn team hebben de Deerns innovatiecompetitie gewon-

nen met hun unieke oplossing voor het ontwikkelen van slimme gebouwen.  

Slimme gebouwen kunnen veranderingen herkennen, analyseren en hierop  

reageren, en zo gebruiksprocessen verbeteren. Deze gebouwen bieden meer 

dan alleen onderdak: ze bieden strategische voordelen aan de gebruikers.

‘Tegenwoordig kun je met je smartphone bijna alle systemen binnen een gebouw be-

dienen: verlichting, zonwering, verwarming, alarm, enz. Daarnaast zijn er steeds meer 

toepassingen verkrijgbaar die de gebruiksprocessen verbeteren. Denk aan systemen 

om bedrijfsmiddelen te volgen, de weg te vinden en de bezetting in realtime te beheren. 

Helaas worden deze systemen en toepassingen zelden in één oplossing geïntegreerd. 

Daardoor zijn ze onnodig duur en kan het volledige potentieel niet worden benut. Daarom 

hebben we bGrid™ ontwikkeld. Dit vormt de backbone van het Internet of Things (IoT) dat 

diverse partners en technologieën kan samenbrengen en hardware en software integreert, 

en waarbij sprake is van de uitwisseling van intrinsieke informatie. We willen dat slimme 

gebouwen met hun gebruikers communiceren om het comfort en de veiligheid te verbe-

teren, de energiekosten te verlagen en de productiviteit van het gebouw en zijn gebruikers 

te verhogen. Aangezien de gebruikersbehoeften in de loop der tijd veranderen, zijn onze 

oplossingen op basis van bGrid™ flexibel. We streven ernaar om vandaag de ideale oplos-

sing te bieden met de flexibiliteit om te reageren op de onzekerheden van morgen.’

Ruud en zijn team hebben daarnaast de ICT-infrastructuur ontwikkeld voor The Edge in 

Amsterdam, dat door Bloomberg Business is uitgeroepen tot het slimste en groenste 

gebouw ter wereld.

www.smartbuildingbydeerns.com

Ruud van der Sman
Senior Specialist 
Smart Building,
Deerns Nederland
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Geconsolideerde balans
per 31 december 2015

Activia in euro’s 2015 2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill  1.756.248  1.839.664 

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen  2.379.393  2.680.781 

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen   13.351   52.542 
Latente belastingvorderingen   1.824.758   1.657.800 

Vlottende activa
Onderhanden projecten  9.423.171  9.860.426 

Vorderingen
Handelsdebiteuren  17.997.220  15.047.173 
Vorderingen op participanten en op   
maatschappijen waarin wordt deelgenomen 59.870 65.090
Overige vorderingen en overlopende activa  2.108.400  1.747.248 

 20.165.490  16.859.511 

Liquide middelen  611.396 1.157.298

Totaal activa  36.173.807  34.108.022 
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Passiva in euro’s 2015 2014

Eigen vermogen  11.845.108  11.648.668

Voorzieningen  1.097.169  1.550.757 

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen  5.582.264  3.708.971 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  5.331.940  5.672.354 
Schulden aan participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen  3.535.460  2.599.394 
Belastingen en premies sociale verzekering  3.603.926  3.055.574
Overige schulden en overlopende passiva  5.177.941  5.872.304 

 23.231.530  20.908.597 

Totaal passiva  36.173.807  34.108.022  

41



Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2015

In euro’s 2015 2014

Netto-omzet  75.497.647  66.999.395 
Wijzigingen in onderhanden werk  - 485.176  3.023.835 
Opbrengsten  75.012.471  70.023.230 

Kosten uitbesteed werk  13.452.300  11.716.596 
Overige externe kosten  2.381.540  3.075.078 
Lonen en salarissen  33.434.771  31.239.317 
Sociale lasten  4.861.305  4.969.700 
Pensioenlasten  2.005.453  2.090.952 
Afschrijving op immateriële en materiële   
vaste activa 1.158.681 889.334
Overige bedrijfskosten  17.251.298  15.647.508 
Som der bedrijfslasten  74.545.348  69.628.485 

Bedrijfsresultaat  467.123  394.745 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -321.983  -178.721 
Groepsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen  145.140  216.025 

Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsvoering  462.200  -96.865 
 607.340  119.159 

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  -80.775  -7.193 

Groepsresultaat na belastingen  526.565  111.967  

In euro’s 2015 2014

Netto-resultaat voor het jaar 526.565 111.967

Niet-gerealiseerde resultaten

Valuta-omrekeningsverschillen  10.445  129.080

Totaal  537.010  241.047

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten
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Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over 2015

In euro’s 2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  467.123  394.745 

Aanpassingen voor
Afschrijving op immateriële en   
materiële vaste activa 1.146.739 1.068.525
Mutaties in voorzieningen (exclusief belastingen)  10.089  -93.635 
Valutaomrekenverschillen  10.445  129.080 

 1.167.273  1.103.970 
Veranderingen in werkkapitaal
Onderhanden projecten  437.255  -3.099.159 
Vorderingen  -3.305.979  658.332 
Kortlopende schulden (exclusief banken)  455.614  2.949.925 

 -2.413.109  509.098 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -778.713  2.007.813 

Betaalde interest  -321.983  -178.721 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -174.409  -472.765 
Wijzigingen aandeel derden in groepsvermogen  −  -156.396 

 -496.393  -807.873 
Kasstroom uit operationele activiteiten  -1.275.106  1.199.940 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa  -784.417  -1.124.131 
Investeringen in financiële vaste activa −  -469.666 
Resultaat uit deelnemingen niet via deelneming -80.775 -7.192 
Desinvesteringen materiële vast activa  22.481  18.182 
Desinvesteringen financiële vaste activa  39.191  16.106 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -803.520  -1.566.702

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend -340.570 -392.125  
Schuld aan kredietinstellingen  1.873.293  343.240 

1.532.723 -48.885

Mutatie geldmiddelen  -545.902  -415.648 

Mutatie in liquide middelen

Stand per begin boekjaar  1.157.298  1.572.946 
Mutaties in boekjaar  -545.902  -415.648 

Stand per eind boekjaar  611.396  1.157.298
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Samengevatte grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling van 
het geconsolideerde jaarverslag

Uitgangspunten voor de beknopte jaarresultaten 
Dit jaarverslag bevat de primaire overzichten en toelich-
tingen bij de geconsolideerde jaarresultaten van Deerns 
Groep B.V. U vindt hier een beknopte versie van de alge-
mene beginselen die zijn gehanteerd bij de voorbereiding 
van de geconsolideerde jaarresultaten. Een volledige 
versie van de geconsolideerde jaarresultaten voor 2015 is 
gedeponeerd en beschikbaar bij het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel.

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 groepsmaatschappijen:

•  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%

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

Vergelijkende cijfers
De cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd, teneinde 
vergelijkbaarheid met de cijfers van dit jaar mogelijk te 
maken.

Grondslagen voor waardering van activa en 
passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de 
activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs  Voor zover niet anders vermeld, worden activa 
en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
De materiele 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 bijzon-
dere waardeverminderingen. 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 nettovermogens-
waarde op het moment van verkrijging verminderd 
met de afschrijvingen. De geactiveerde goodwill wordt 
lineair afgeschreven in twintig jaren. Deerns voert 
projecten uit in opdracht van derden, op basis van 
aangegane overeenkomsten. Kosten uit hoofde van 
een project worden verantwoord wanneer deze worden 
gemaakt. Indien de resultaten van een project betrouw-
baar kunnen worden geschat, worden projectopbreng-
sten en projectwinsten verantwoord over de periode 
van het contract onder toepassing van de ‘percentage 
of completion’-methode. Als het waarschijnlijk is dat 
de totale projectkosten hoger uitvallen dan de totale 
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 termijnen. Indien het 
collectieve bedrag van de gerealiseerde opbrengst 
lager is dan de gefactureerde termijnen, is sprake van 
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een schuld. De vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
De voorziening voor belastingverplichtingen betreft 
latent verschuldigde winstbelasting als gevolg van 
tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en 
fiscale waardering van de materiële vaste activa.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
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 bedrijfs-
opbrengsten minus alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. De afschrijving op immateriële 
vaste activa wordt berekend op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De in de winst- en 
verliesrekening verwerkte afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa zijn berekend op een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. De percentages 
zijn afhankelijk van de economische levensduur. Als 
badwill op acquisities wordt verantwoord het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde 
ten tijde van overname van de onderneming, voor zover 
de verkrijgingsprijs lager is dan de nettovermogens-
waarde. 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 vennoot-
schapsbelasting 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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Samengevatte toelichting op de geconsoli- 
deerde balans per 31 december 2015

Activia in euro’s

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa Goodwill

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  1.998.028 
Cumulatieve afschrijvingen  -158.364 

Boekwaarde per 1 januari 2015  1.839.664 

Mutaties
Investeringen  − 
Afschrijvingen  -83.416 

Saldo mutaties  -83.416 

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  1.998.028 
Cumulatieve afschrijvingen  -241.780 

Boekwaarde per 31 december 2015  1.756.248 

2  Materiële vaste activa Overige vaste
activa

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  9.824.144 
Cumulatieve afschrijvingen  -7.158.762 
Cumulatieve omrekeningverschillen  15.399 

Boekwaarde per 1 januari 2015  2.680.781 

Mutaties
Investeringen  730.810 
Afschrijvingen  -1.063.323 
Desinvesteringen aanschaffingswaarde  -60.393 
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen  37.911 
Valutaomrekeningsverschillen  53.607 

Saldo mutaties  -301.388 

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde  10.494.561 
Cumulatieve afschrijvingen  -8.184.174 
Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen  69.006 

Boekwaarde per 31 december 2015  2.379.393
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3  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Stand per 1 januari 2015
Investeringen
Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen
Valutaomrekeningsverschillen

Stand per 1 januari 2015

Deerns Groep B.V. heeft directe belangen in de 
volgende associaties:

Deelneming Bouw Commissioning Nederland B.V., 
Bodegraven (Nederland)
Deelneming Marecon LLC, Moskou, 
(Russische Federatie)
Deelneming Consorzio Red, Milaan (Italië)
Deerns DC Design Brasil S.A., Sao Paulo (Brazilië)

4  Latente belastingvordering

Verrekenbare verliezen
Verrekenbare tijdelijke verschillen

Latente belastingvordering

De latente belastingvordering is te wijten aan fiscale 
verliezen bij Deerns Deutschland GmbH en Deerns 
Italia Spa, die naar verwachting in de toekomst  
kunnen worden teruggevorderd. Deerns verwacht
in 2016 een bedrag van € 270.000 te kunnen
terugvorderen.

Financiële vaste activa in euro’s

Overige
schulden

−
−

-30.244
−

-30.244

Totaal
117.632
15.826
-79.212
-11.269

42.977

Geassocieerde 
deelnemingen

52.542
15.826

-43.748
-11.269

13.351

33,3%

50,0%

9,0%
50,0%

 
1.870.488

-45.730

1.824.758

Overige 
vorderingen

65.090
−

-5.220
−

59.870

 

 
1.657.800

−

1.657.800

2015 2014
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Samengevatte toelichting op de geconsoli-
deerde balans per 31 december 2015 (vervolg)

Activa in euro’s 2015 2014

Vlottende activa

5  Onderhanden werk

Onderhanden werk  9.423.171  9.860.426 

Onderhanden werk
Onderhanden werk met een positieve waarde  12.108.312  11.156.957
Onderhanden werk met een negatieve waarde  -2.685.141  -1.296.530

Onderhanden werk  9.423.171  9.860.426   

Vorderingen

6  Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren  19.880.601  16.313.919 
Voorzieningen dubieuze debiteuren  -1.883.381  -1.314.746 

 17.997.220  15.047.173 

7  Vorderingen op gelieerde ondernemingen

Vorderingen op  Bouw Commissioning 
Nederland B.V.  54.870  60.090 
Vorderingen op Deerns Marecon LLC  5.000  5.000 

 59.870  65.090 

8  Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen  254.127  139.153 
Overige vorderingen en overlopende activa  1.854.273  1.608.095 

 2.108.400  1.747.248 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Buitenlandse vennootschapsbelasting 87.169 139.153

 87.169  139.153 

De reële waarde van de vorderingen benadert de 
boekwaarde vanwege het kortlopende karakter  
en het feit dat de voorzieningen voor dubieuze  
debiteuren waar nodig worden verrekend.
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Financiële vaste activa in euro’s 2015 2014

9  Contant geld en banken

Kas  7.038  9.818 
TEB  105.938  162.425 
Kreissparkasse Köln  99.906  100.431 
Banque HBSC  65.300  27.771 
ABN AMRO Bank N.V.  64.257  218.675 
HypoVereinsbank AG  34.282  63.849 
Unicredit  29.741  116.705 
Bankia  24.069  167.488 
Wells Fargo 21.115  23.991
ING Bank N.V.  20.713  2.189 
Rabobank  16.653  − 
Volksbank AG  13.739  63.304 
IKBC  931  42.059 
Banca Popolare di Milano  −  38.493 
Overige banken  107.714  120.100

 611.396  1.157.298 

Passiva in euro’s

10 Voorzieningen

Voor latente belastingen
Overige voorzieningen

De totale voorzieningen voor latente 
belastingen betreffen langlopende 
verplichtingen

1.087.016
10.153

1.097.169

1.550.693
64

1.550.757
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Samengevatte toelichting op de geconsoli-
deerde balans per 31 december 2015 (vervolg)

Passiva in euro’s 2015 2014

12  Schulden aan aandeelhouders en
 aangesloten bedrijven.

Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V.  1.776.048  1.303.137 
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V.  1.729.168  1.296.257 
Rekening-courant Deerns-Naco B.V.  30.244  − 

 3.535.460  2.599.394 

13  Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting  1.456.870  875.457 
Loonbelasting en sociale lasten  1.297.276  1,035.641 
Vennootschapsbelasting  461.546  467.521
Pensioenpremies  369.270  507.226 
Overige belastingen  18.964  169.729 

 3.603.926  3.055.547 

14  Overige schulden en overlopende passina

Reservering vakantiegeld 1.179.872 1.271.777
Reservering vakantiedagen 739.644 660.278
Reorganisatiekosten 134.000 201.000
Reservering winstuitkering en bonussen 105.823 777.924
Overige schulden 3.018.602 2.961.325

5.177.941 5.872.304 

Op 31 december 2015 had Deerns een kredietfaciliteit tot 
haar beschikking tot een totaalbedrag van € 8.500.000 
bij de Coöperatieve Rabobank Regio Den Haag U.A. 
Deze kredietfaciliteit is gebaseerd op feitelijke debiteuren 
niet ouder dan drie maanden bij Deerns Nederland B.V., 
Deerns Deutschland GmbH en Deerns UK Ltd. Het maxi-
male debetsaldo dat de bank bij deze entiteiten toestaat 
zonder overschrijding van de kredietlimiet, is in totaal: 
Deerns Nederland B.V. € 8.500.000, Deerns Groep B.V. 
€ 1.000.000 en Deerns Deutschland GmbH € 250.000. 
Deerns Nederland B.V. is de hoofdgeldnemer voor beide 
faciliteiten. Het rentepercentage bedraagt 1-maands 
EURIBOR plus een opslag van 2,50 procentpunt.

De gehanteerde rentetarieven voor de schulden aan 
aandeelhouders en gelieerde ondernemingen is de 
1-maand EURIBOR plus een opslag van 2,00%. Met 
uitzondering van een lening van € 750.000 voor iedere 
achtergestelde lening van aandeelhouders (in totaal 
€ 1.500.000) die in 2014 en 2015 zijn verstrekt en 
waarvoor een rente-percentage van 8,00% geldt.

11  Verschuldigd bedrag aan kredietinstellingen

Kredietfaciliteit
5.582.264

5.582.264

3.708.971

3.708.971
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In euro’s 2015 2014

15 Inkomsten naar geografische segmentatie
 (per bestemming)

Nederland  40.249.005  34.444.890 
Duitsland  11.997.206  12.053.557 
Italië  3.085.180  2.811.590 
Midden-Oosten  6.160.027  4.144.195 
Frankrijk  1.684.921  1.577.532 
België  1.944.704  1.516.575 
Rusland  89.144  584.123 
Finland  4.029.705  9.240.118 
Verenigd Koninkrijk  432.019  180.685 
Spanje  1.939.881  827.104 
Turkije  1.207.430  1.223.054 
Rest van Europa  200.343  432 
Overig  1.992.906  1.419.375 

 75.012.471  70.023.230 

16  Andere externe kosten

Reis- en verblijfkosten  1.497.740  1.687.503 
Juridische en advieskosten 207.673 253.688
Huisvestingskosten 186.700 −
Octrooiprocedures 125.000 −
Marketingkosten 72.171 46.527
Verzekeringspremies 86.297 157.254
Kosten reproducties  35.177  49.737 
Overnamekosten 21.253 7.950
Andere externe kosten  149.529  872.419 

 2.381.540  3.075.078 

17  Loon en salarissen

Loon en salarissen  33.434.771  31.239.317 

Bezoldiging bestuurders  930.509  890.305 

Bezoldiging Raad van Commissarissen
Er is een bedrag van € 49.900 aan de
Raad van Commissarissen betaald.
(2014: € 49.900)

Gemiddeld aantal medewerkers
In 2015 waren er 569 medewerkers in dienst
op basis van een volledig dienstverband
(2014: 560).

In 2015 waren er 261 medewerkers in dienst 
buiten Nederland (2014: 260). 

Samengevatte toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening voor het jaar 2015
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Samengevatte toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening voor het jaar 2015 (vervolg)

In euro’s 2015 2014

18  Afschrijving

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  83.416  83.463 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  1.075.265  805.871 

 1.158.681  889.334 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijving op goodwill  83.416  83.463

 83.416  83.463

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige vaste activa  1.063.323  985.062 
Winst uit verkoop van materiële vaste activa  11.942  -179.191 

 1.075.265  805.871 
19  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten  5.573.130  5.860.465 
Huisvestingskosten  3.797.769  3.557.898 
Reis- en verblijfkosten  2.829.940  2.777.575 
Kantoorkosten  3.358.844  3.210.380 
Algemene kosten  1.691.615  241.190 

 17.251.298  15.647.508 

Overige personeelskosten
Ingeleende capaciteit  4.408.676  4.699.535 
Overige personeelskosten  1.164.454  1.160.930 

 5.573.130  5.860.465 

Accountantshonoraria
De Raad van Bestuur heeft in 2015 voorgesteld
bij toerbeurt een accountant aan te stellen. 
Op 3 september 2015 is PricewaterhouseCoopers
N.V. door de aandeelhouders aangesteld als
accountant voor de Groep.
Het honorarium van PricewaterhouseCoopers N.V.
(2014: BDO Audit & Assurance B.V.)
wordt als volgt gespecificeerd:
Controle van de jaarrekening  99.500  82.500
Overige controleopdrachten − 17.757

Totaal 99.500 100.257

20  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen aandeelhouders 88.082 107.944
Overige rentelasten 233.901 70.777

 321.983  178.721 
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21  Belastingen over resultaat uit gewone
      bedrijfsvoering

Acute vennootschapsbelasting  -230.739  -684.282 
Latente vennootschapsbelasting  535.745  758.385 
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren  419.273  − 
Winstbelasting buitenland  -262.079  -170.969 

462.200 -96.866

Effectief belastingtarief

Winst voor belasting  145.140  216.025

Gewogen nominale belastingtarief 24,3%  -35.267 24,3%  -52.492

IRAP (Italië)  -10.752  -45.551 

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren 419.273 −
Vennootschapsbelasting verrekend met verliezen 31.751 −
van voorgaande jaren
Overig  57.195  1.177 

462.200  96.866 

Effectief belastingtarief -318,5% 44,8%

De volgende nominale tarieven op belastbare
winsten zijn van toepassing:

België 34,0% 34,0%
Finland 20,0% 20,0%
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% 21,0%
Turkije 20,0% 20,0%
Verenigde Arabische Emiraten 0,0% 0,0%
Verenigde Staten van Amerika 40,0% 40,0%

22 Resultaat deelnemingen

Deerns DC Design Brasil S.A.  -93.768  -5.153 
Raadgevend Ingenieursbureau Deerns-Naco B.V.  -1.168  -4.011 
Bouw Commissioning Nederland B.V.  14.161  1.971 

 -80.775  -7.193 
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Aan: de Raad van Bestuur van Deerns Groep B.V.

De verkorte jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 
40 tot en met 53 van dit jaarverslag, bestaande uit de 
verkorte geconsolideerde balans per 31 december 
2015, de verkorte geconsolideerde winst- en verlies-
rekening over 2015 en de toelichting, zijn ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. 
over het jaar 2015. Op 8 april 2016 hebben we een 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake 
deze jaarrekening. Deze jaarrekening en de verkorte 
jaarrekening houden geen rekening met de gebeurte-
nissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze accountantsverklaring inzake deze jaarrekening.

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

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen 
beschreven op pagina 44 van dit jaarverslag.

Verantwoordelijkheid controlerend accountant
Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel  
uit te spreken over de verkorte jaarrekening en de  
gerelateerde toelichting op basis van onze procedures, 
die wij hebben verricht in overeenstemming met  
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse  
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren  
betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Accountantsverklaring 

Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening, ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. 
voor het jaar 2015 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent met deze gecontroleerde jaar-
rekening en in overeenstemming met de grondslagen 
beschreven op pagina 44 van dit jaarverslag.

Utrecht, 13 april 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Origineel getekend door 

T.G. Hamberg RA
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Deerns Nederland

Directie

A  Erik Lousberg 
 Algemeen directeur
B  Xavier Crolla 

Directeur
C  Wouter Kok 

Directeur

Staf

D   Manuel Burger 
Financiën

E  Jorie Schultz 
Personeelszaken

F Irma Timmerman 
 Marketing en Communicatie

Management 

G Melanie Bloem Vastgoed 
H Ton Blommers  Clean Technology
I Wim Buters Datacenters
J Gertjan Harkink Luchthavens
K Letty Kil Gezondheidszorg
L Wil van Leuven Clean Technology
M Rogier Lony Vastgoed
N Anke Matijssen Luchthavens
O Wouter Niezink Datacenters
P Ton van Rooijen Expertisegroepen
Q Jan-Willem van Rijen  Gezondheidszorg
R Mark Tijmstra  Vastgoed
S David Wesdorp Bouwfysica & Energie
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Deerns Groep

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
J  Ids Dijkstra 

IT

International Practices

T  Daan Eijgendaal 
Luchthavens

U  Karl Van Ginderdeuren 
Datacenters

V  Eric Stuiver 
Clean Technology

W  Lars Mostert 
Vastgoed

Landenvestigingen

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

Deerns Groep

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

België

Antwerpen
Prins Boudewijnlaan 43
2650 Edegem - Antwerpen
+32 3 50 25 050
antwerpen@deerns.com
www.deerns.be

Brazilië
 
São Paulo
Avenida Paulista, 
1079 – 7º e 8º andar
CEP 01311 – 200 São Paulo
+55 11 5594 0367
info.brasil@deerns.com
www.deerns.com.br

Frankrijk

Parijs
10 Rue Léon Frot
75011 Parijs
+33 1 70 91 75 50
paris@deerns.com
www.deerns.fr

Duitsland
 
Berlijn
Helmholtzstraße 2-9
10587 Berlijn
+49 30 3980 1920
berlin@deerns.com
www.deerns.de

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

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

Italië

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

Nederland
 
Amsterdam
Constellation Building
Stationsplein 428
1117 CL Schiphol
Postbus 75153
1070 AD Amsterdam
+31 88 374 0000
amsterdam@deerns.com
www.deerns.nl

Eindhoven
Klokgebouw 125
Strijp-S Terrein
5617 AB Eindhoven
Postbus 1009
5602 BA Eindhoven
+31 88 374 0220
eindhoven@deerns.com
www.deerns.nl

Groningen
De Deimten 11
9747 AV Groningen
Postbus 1540
9701 BM Groningen
+31 88 374 0200
groningen@deerns.com
www.deerns.nl

Maastricht
Adelbert van Scharnlaan 170b
6224 JX Maastricht
+31 88 374 0210
maastricht@deerns.com
www.deerns.nl
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Nijmegen
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
Postbus 31269
6503 CG Nijmegen
+31 88 374 0230
nijmegen@deerns.com
www.deerns.nl  

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

Zwolle
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
+31 88 374 0000
contact@deerns.com
www.deerns.nl

Rusland

Moskou
Khokhlovskiy side-street 13 bld. 1 
floor 3
109028 Moskou 
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
Calle de Alfonso XII, nº 52
28014 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
Maslak Mah. Meydan Sok. No:1
Beybi Giz Plaza K:8 D:30
34485 Sarıyer Istanbul 
+90 212 979 22 15
www.deerns.com.tr

Verenigde Arabische Emiraten

Abu Dhabi
Business Park 1
Opposite Terminal 3, Office 106
PO Box 145840 Abu Dhabi 
+971 2 599 8702 
www.deerns.com 

Verenigd Koninkrijk

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

Manchester
2nd Floor 
The Observatory 
Chapel Walk 
M2 1HL Manchester
+44 16 1413 0670
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 Groep

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