
Optimaal proces
Ieder mens heeft ruimte nodig. Janssen de Jong Bouw 
geeft die ruimte, letterlijk. We bouwen woonwijken, 
huizen, scholen, zorginstellingen en bedrijfsruimten 
waarin mensen zich thuis voelen en ruimte krijgen om 
te ademen, te leven en te genieten. 
‘Optimale ruimte voor mensen’ is ons credo. We den-
ken al in een vroeg stadium - vóór de start van de bouw 
- na over het gebruik van die ruimte. 
Omdat de wensen van de klant centraal staan werken 
we nauw samen met zowel gebruikers als opdracht-
gevers. Zij profiteren van de brede kennis en ervaring 
van onze groepsondernemingen en onze zorgvuldig 
geselecteerde bouwpartners. Dat maakt dat we slim, 
snel en kostenefficiënt kunnen werken en soepel kun-
nen schakelen van kleine naar grote projecten. 
Janssen de Jong Bouw is pas tevreden als uw wensen 
ingevuld zijn en u trots bent op het resultaat. Samen 
realiseren we de beste oplossing.

Janssen de Jong Bouw maakt deel uit van de interna-
tionale Janssen de Jong Groep. De groep behoort tot 
de landelijke top 15 van bouwbedrijven. 

Het bouwproces is toegespitst op de totstandkoming 
van de gewenste ruimte. Lean-technieken zorgen voor 
zo min mogelijk verspilling. Het Bouw Informatie Model 
(BIM) bevordert de samenwerking en de kennisuitwis-
seling. Vroeg in het bouwproces kan een virtuele tour 
een kijkje geven in de toekomstige ruimtes. Als u direct 
ziet wat er beter kan, heeft dat minder teleurstellingen 
en onverwachte kosten na de oplevering tot gevolg.

Alles in één hand
Met bouwpartners, opdrachtgevers en gebruikers  
werken we in een dynamisch bouwproces aan een 
optimaal resultaat maar we kiezen wel voor één aan-
spreekpunt. Dat zorgt voor duidelijke communicatie. 

Duurzaam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
verankerd in onze organisatie. Voor onze bedrijfs-
processen maken we gebruik van ISO 9001 en VCA**.



Design, Build en Maintain
Optimale ruimte voor mensen’ betekent aandacht voor 
de wensen van de klant, de architectuur, het bouw-
proces  en het dagelijks beheer en de exploitatie. De 
gebruikerslasten, zoals de energie- en onderhouds-
kosten brengen we vooraf  in kaart. ‘Total Cost of 
Ownership’ - in één helder overzicht -  is weten waar u 
aan toe bent, nu en in de toekomst.

Woningbouw
De markt vraagt om variatie, flexibiliteit en keuzevrij-
heid. Met ons vernieuwende woningbouwconcept 
ToPlan stelt de koper de woning naar eigen inzicht 
samen. Het is geschikt om binnen enkele maanden 
rijwoningen, studio’s, tweekappers en vrijstaande 
woningen te realiseren. Elk project is uniek, maar 
profiteert van gestandaardiseerde uitgangspunten en 
werkmethodes. Uitbreiding met de Warmtewinmuur 
en zonnepanelen maakt de woning tot een ‘Nul op de 
Meter’-woning.

Renovatie
Janssen de Jong Bouw verlengt de levensduur van 
woningen en vastgoed met hoogwaardige renovatie-
technieken. We verduurzamen bestaand vastgoed naar 
een A- of B-energielabel en passen woningen aan voor 
zorgfuncties en generatiebestendig wonen. Scholen 
worden ‘opgefrist’  zodat ze aan hedendaagse eisen 
voor gezond leren voldoen.
Met kennispartners brengen we een innovatieve pre-
fab-gevel op de markt die woningen ‘Nul-op-de-Meter’ 
maakt en de levensduur van de woning verlengt. 

OnderhoudPlus
OnderhoudPlus is de service- en onderhoudstak van 
Janssen de Jong Groep. De uitvoering is in handen van 
de vakmensen van Janssen de Jong Bouw. Zij staan 
24/7 klaar voor onderhoud en beheer van woningen, 
zorggebouwen, scholen en bedrijfspanden. Onze ser-
vice monteurs zijn allround opgeleid. Ze zijn niet alleen 
de ‘oren en ogen’ voor corporaties en opdrachtgevers 
maar nemen u ook de inspectie, het advies, de coördi-
natie, de uitvoering en de nazorg uit handen. Zo blijft 
uw vastgoed in prima conditie.
 
Janssen de Jong Bouw opereert landelijk met vestigin-
gen in Hengelo, Deventer, Son en Breugel (Sciencepark 
Eindhoven), Venlo en Den Bosch.
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