Adr e s s e n
Groep
Janssen de Jong Groep
Ekkersrijt 4010, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491700
Fax +31 (0)499-472600
E-mail: info@holding.jajo.com
www.jajo.com
Projectontwikkeling en Bouw
Janssen de Jong Projectontwikkeling
Ekkersrijt 4008, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491313
Fax +31 (0)499-476800
E-mail: projectontwikkeling@jajo.com
www.janssendejongprojectontwikkeling.nl
Janssen de Jong Projectontwikkeling
heeft ook vestigingen in Bodegraven,
Hengelo en Venray.
Janssen de Jong Bouw
Jan van Riebeeckweg 17
5928 LG Venlo, Postbus 253
5900 AG Venlo
Tel. +31 (0)77-3559355
Fax +31 (0)77-3544696
E-mail: info.venlo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
Janssen de Jong Bouw
Alfred Marshallstraat 1
7559 SE Hengelo, Postbus 504
7550 AM Hengelo
Tel. +31 (0)74-2561414
Fax +31 (0)74-2917143
E-mail: info.hengelo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
Koninklijke Woudenberg
Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
Postbus 3, 4233 ZG Ameide
Tel. +31 (0)183-606600
Fax +31 (0)183-602667
Email: info@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl

Postbus 6014, 5960 AA Horst
Tel. +31 (0)77-3976100
Fax +31 (0)77-3976111
E-mail: info@infra.jajo.com
www.janssendejonginfra.nl
Janssen de Jong Infra heeft
ook vestigingen in Valkenswaard,
Roermond en Herten.
Twentse Weg- en Waterbouw
Elsmorsweg 7, 7575 PD
Oldenzaal, Postbus 315
7570 AH Oldenzaal
Tel. +31 (0)541-572311
Fax +31 (0)541-517298
E-mail: info@tww.nl
www.janssendejonginfra.nl
Ippel Civiele Betonbouw
Ippelseweg 14, 4255 HZ
Nieuwendijk, Postbus 15
4255 ZG Nieuwendijk
Tel. +31 (0)183-401155
Fax +31 (0)183-403094
E-mail: info@ippel.nl
www.ippel.nl
systeembouw
Remco Ruimtebouw
De Waal 22, 5684 PH Best
Postbus 306, 5680 AH Best
Tel. +31 (0)499-366466
Fax +31 (0)499-366400
E-mail: info@remco.jajo.com
www.remco.nl
Ocmer
Al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lódz, Polen
Tel. +48 (0)42-6348790
Fax +48 (0)42-6306343
E-mail: office@ocmer.com.pl
www.ocmer.com.pl

Infrastructuur

Remco Romania
Calea 13 septembrie no. 90
8th floor, room 8.18-8.19
Sector 5,
050726 Bucharest
Romania
Tel. +40 (0)21-4034840
Fax +40 (0)21-4034841
E-mail: info@remcoromania.ro
www.remcoromania.ro

Janssen de Jong Infra
Energiestraat 8, 5961 PT Horst

Remco Ruimtebouw heeft ook
vestigingen in Bulgarije en Oekraïne.

Koninklijke Woudenberg heeft ook
vestigingen in Voorst en Tienhoven.

Hercuton
Touwslager 2, 5253 RK
Nieuwkuijk, Postbus 67
5250 AB Vlijmen
Tel. +31 (0)73-5112660
Fax +31 (0)73-5116397
E-mail: info@hercuton.jajo.com
www.hercuton.nl

Windward Roads
Harbour View, Philipsburg,
Sint-Maarten, N.A., Postbus 112
Philipsburg, Sint-Maarten, N.A.
Tel. +5995 427520
Fax +5995 427528
E-mail: info@wwr.jajo.com
www.windwardroads.com

Hafkon
Schimminck 18, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2249
5300 CE Zaltbommel
Tel. +31 (0)418 666600
Fax +31 (0)418-666605
E-mail: info@hafkon.nl
www.hafkon.nl

Mijnmaatschappij Curaçao
Nieuwpoort, Curaçao, N.A.
Postbus 3078, Willemstad
Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7673400
Fax +5999 7676721
E-mail: info@mmc.jajo.com
www.mijnmaatschappij.com

MAT
Schimminck 16, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2035
5300 CA Zaltbommel
Tel. +31 (0)418-587070
Fax +31 (0)418-587060
E-mail: info@mat.jajo.com
www.matafbouw.nl

Betonindustrie Brievengat
Brievengat, Curaçao, N.A.
Postbus 3748, Willemstad,
Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7375126
Fax +5999 7375192
E-mail: info@bib.jajo.com
www.betonindustriebrievengat.com

MAT heeft ook vestigingen in Witmarsum
en Waalwijk.

Janssen de Jong Project
Development
Fort Nassauweg, Parera,
Curaçao, N.A., Postbus 3303
Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338550
Fax +5999 4658500
E-mail: info@ewp.jajo.com
www.eigenwoningplan.com

Mobouw
De Beverspijken 20c, 5221 ED
‘s-Hertogenbosch, Postbus 2116
5202 CC ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73-6395060
Fax +31 (0)73-6314381
E-mail: info@mobouw.jajo.com
www.mobouw.nl
Mobouw heeft ook een vestiging in
Amsterdam (Afbouwcenter Amsterdam).
Caribbean
Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
Fort Nassauweg, Parera, Curaçao, N.A.
Postbus 3303, Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338500
Fax +5999 4658500
E-mail: info@cwm.jajo.com
www.curacaosewegenbouw.com
Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij
Kaya Industria 43, Kralendijk
Bonaire, N.A.
Tel. +5997 178933
Fax +5997 175733
E-mail: info@bwm.jajo.com
www.bonairiaansewegenbouw.com

Albo Aruba
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5855808
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com
www.alboaruba.com
Arubaanse Wegenbouw
Maatschappij
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5853007
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com

O n s b e le i d

I n le i d i n g

Ons integr it e it b e le i d
Integriteit betekent eerlijk, oprecht, onkreukbaar, maar ook fatsoen. Integer handelen is doen wat je zegt en
zeggen wat je doet, kortom je houden aan wat je gezegd en beloofd hebt. Integer zijn in je werk betekent
dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de
geldende regels. Om het integriteitbeleid van Janssen de Jong Groep een ‘gezicht’ te geven, wordt gebruik
gemaakt van het Integriteithuis.

S a m e nvat t i n g b e d r ij f s c o d e
Janssen de Jong Groep
Binnen Janssen de Jong Groep stellen we de mens (en de men-

ten. Tevens geeft de code aan waarop wij zelf aanspreekbaar

selijke maat) centraal. Het gaat om ons gedrag en de bespreek-

zijn. Want alleen wij, de mensen, maken het verschil.

baarheid daarvan. In de kern gaat het daarbij om:
• verantwoordelijkheid nemen;

Aansluiting in de branche

• gebruiken van gezond verstand; en

Janssen de Jong Groep beschikt over een integraal integriteit-

• openheid.

beleid, heeft haar eigen bedrijfscode en onderschrijft branchecodes van Bouwend Nederland, SBIB en NEPROM. Janssen

Het dak van het huis wordt gevormd door de
gestelde ambitie ten aanzien van integriteit. Dit
is verwoord in de bedrijfscode van de organisatie
en overkoepelt de activiteiten die zijn georganiseerd om integriteit invulling te geven binnen de
organisatie.

Integr iteithuis

Janssen de Jong Groep staat voor:

de Jong Groep accepteert de daaruit voortkomende verplich-

• Integriteit: we zijn eerlijk, oprecht, zorgvuldig en

tingen, zoals de inrichting van een netwerk van vertrouwens-

betrouwbaar.

personen en het werken met een adequaat transactieregister.

• Kwaliteit: we stellen onze diensten op efficiënte wijze ter 		
beschikking en leveren hoogwaardige producten af.
• Duurzaamheid: we dragen bij aan een duurzame ontwik-

Binnen Janssen de Jong Groep is er een sluitend vangnet van

keling van de samenleving in economische, sociale en

interne vertrouwenspersonen en een centrale Compliance

ecologische zin.

Officer. Hier kun je twijfels over misstanden en ongewenst

• Veiligheid: we dragen zorg voor de veiligheid van onze

Ambitie integriteit
Voor u ligt ons verkort integriteitbeleid en onze code.
Aandacht hiervoor en inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen kwestie van regels alleen,
maar ook van procedures en de bedrijfscultuur waarbij
medewerkers bereid zijn elkaar aan te spreken en hun
verantwoordelijkheid te nemen.
Voor Janssen de Jong Groep staat ‘de mens’ centraal. Dit
geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten
en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en
vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij onze kernwaarden.
Elke medewerker van de Groep is op zijn of haar integriteit aanspreekbaar, de leiding gaat daarbij voorop in
het uitdragen ervan. Integriteit maken we echter niet
alleen, maar juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen
hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee het fundament van ons integriteitbeleid.
Raad van Bestuur

Stimulering

Borging

Naleving

Leiderschap

Leiderschap vormt het fundament van het integriteithuis. Het fundament draagt het huis en is essentieel
en onmisbaar in het proces van integriteitmanagement.
Goed voorbeeldgedrag, het aansturen van, de verantwoordelijkheid voor en de controle op, het integriteitbeleid hebben hier hun plek.

De romp van het huis bestaat uit drie
pijlers. Om het integriteitbeleid in de
praktijk te laten werken, dienen alle
pijlers te worden ingevuld. Cultuur,
communicatie, structuur, processen,
procedures en regels spelen binnen deze
pijlers een rol. De pijler stimulering omvat alle activiteiten waarmee een organisatie gewenst gedrag stimuleert, bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van
incidenten en dilemma’s. De activiteiten binnen de pijler borging zijn gericht
op het inbedden van de aandacht voor
integriteit in de organisatie. Er wordt
bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij de
HR-cyclus, bij interne rapportage structuren. De pijler naleving bevat de activiteiten die zijn gericht op het adequaat
omgaan met (vermeend) ongewenst
gedrag. Binnen Janssen de Jong Groep
is een sanctiebeleid geformuleerd en
is een zogenaamd ‘vangnet’ aanwezig,
dat bestaat uit de Compliance Officer
en onze vertrouwenspersonen.

Intern vangnet

gedrag bespreken of melding maken van ongewenst gedrag.

medewerkers, klanten en bedrijven en personen die voor

Op intranet van je eigen groepsonderneming (indien van toe-

ons werkzaamheden verrichten.

passing) vind je een korte uitleg over hoe je een melding kunt

Deze kernwaarden kenmerken ons en vormen de basis voor

doen en de werkwijze van de vertrouwenspersonen en de

onze interne en externe verantwoording.

Compliance Officer.

Bedrijfscode

Jaarlijkse integriteitmeting

In onze bedrijfscode staat duidelijk wat de buitenwereld (onze

Janssen de Jong Groep laat zich periodiek extern monitoren op

klanten, leveranciers en zakenpartners) van ons mag verwach-

(de beleving van) integriteit.

Omgaan met elkaar
• We nemen de verantwoordelijkheid
voor ons eigen handelen en gedragen ons zoals bij onze functie past.
• Gemaakte afspraken komen we na.
• We spreken collega’s aan op
ongewenst, niet-integer gedrag.
• We roddelen niet en maken geen
discriminerende of seksistische 		
opmerkingen.

Omgaan met bedrijfsmiddelen
• We gaan zorgvuldig om met
bedrijfseigendommen.
• We gebruiken bedrijfseigendommen
in principe niet voor privézaken,
tenzij nadrukkelijk toestemming is
verleend door onze leidinggevende.
• Informatie over klanten, relaties
of collega’s gebruiken we alleen
voor het werk.
• We gaan zorgvuldig om met
vertrouwelijke informatie.
• Privé-aangelegenheden regelen we
zo veel mogelijk buiten werktijd.

Onze volledige bedrijfscode en beleid is terug te vinden op onze website, www.jajo.com

Omgaan met klanten
en externe relaties
• Wij doen niets stiekem en zijn 		
transparant in ons handelen.
• We laten ons niet beïnvloeden
door geschenken of invitaties.
• We brengen onze relaties niet in
verlegenheid met geschenken of
invitaties die we aanbieden.
• Wij voorkomen belangenverstrengeling, en de schijn ervan.
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HR-cyclus, bij interne rapportage structuren. De pijler naleving bevat de activiteiten die zijn gericht op het adequaat
omgaan met (vermeend) ongewenst
gedrag. Binnen Janssen de Jong Groep
is een sanctiebeleid geformuleerd en
is een zogenaamd ‘vangnet’ aanwezig,
dat bestaat uit de Compliance Officer
en onze vertrouwenspersonen.

Intern vangnet

gedrag bespreken of melding maken van ongewenst gedrag.

medewerkers, klanten en bedrijven en personen die voor

Op intranet van je eigen groepsonderneming (indien van toe-

ons werkzaamheden verrichten.

passing) vind je een korte uitleg over hoe je een melding kunt

Deze kernwaarden kenmerken ons en vormen de basis voor

doen en de werkwijze van de vertrouwenspersonen en de

onze interne en externe verantwoording.

Compliance Officer.

Bedrijfscode

Jaarlijkse integriteitmeting

In onze bedrijfscode staat duidelijk wat de buitenwereld (onze

Janssen de Jong Groep laat zich periodiek extern monitoren op

klanten, leveranciers en zakenpartners) van ons mag verwach-

(de beleving van) integriteit.

Omgaan met elkaar
• We nemen de verantwoordelijkheid
voor ons eigen handelen en gedragen ons zoals bij onze functie past.
• Gemaakte afspraken komen we na.
• We spreken collega’s aan op
ongewenst, niet-integer gedrag.
• We roddelen niet en maken geen
discriminerende of seksistische 		
opmerkingen.

Omgaan met bedrijfsmiddelen
• We gaan zorgvuldig om met
bedrijfseigendommen.
• We gebruiken bedrijfseigendommen
in principe niet voor privézaken,
tenzij nadrukkelijk toestemming is
verleend door onze leidinggevende.
• Informatie over klanten, relaties
of collega’s gebruiken we alleen
voor het werk.
• We gaan zorgvuldig om met
vertrouwelijke informatie.
• Privé-aangelegenheden regelen we
zo veel mogelijk buiten werktijd.

Onze volledige bedrijfscode en beleid is terug te vinden op onze website, www.jajo.com

Omgaan met klanten
en externe relaties
• Wij doen niets stiekem en zijn 		
transparant in ons handelen.
• We laten ons niet beïnvloeden
door geschenken of invitaties.
• We brengen onze relaties niet in
verlegenheid met geschenken of
invitaties die we aanbieden.
• Wij voorkomen belangenverstrengeling, en de schijn ervan.

Adr e s s e n
Groep
Janssen de Jong Groep
Ekkersrijt 4010, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491700
Fax +31 (0)499-472600
E-mail: info@holding.jajo.com
www.jajo.com
Projectontwikkeling en Bouw
Janssen de Jong Projectontwikkeling
Ekkersrijt 4008, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491313
Fax +31 (0)499-476800
E-mail: projectontwikkeling@jajo.com
www.janssendejongprojectontwikkeling.nl
Janssen de Jong Projectontwikkeling
heeft ook vestigingen in Bodegraven,
Hengelo en Venray.
Janssen de Jong Bouw
Jan van Riebeeckweg 17
5928 LG Venlo, Postbus 253
5900 AG Venlo
Tel. +31 (0)77-3559355
Fax +31 (0)77-3544696
E-mail: info.venlo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
Janssen de Jong Bouw
Alfred Marshallstraat 1
7559 SE Hengelo, Postbus 504
7550 AM Hengelo
Tel. +31 (0)74-2561414
Fax +31 (0)74-2917143
E-mail: info.hengelo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
Koninklijke Woudenberg
Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
Postbus 3, 4233 ZG Ameide
Tel. +31 (0)183-606600
Fax +31 (0)183-602667
Email: info@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl

Postbus 6014, 5960 AA Horst
Tel. +31 (0)77-3976100
Fax +31 (0)77-3976111
E-mail: info@infra.jajo.com
www.janssendejonginfra.nl
Janssen de Jong Infra heeft
ook vestigingen in Valkenswaard,
Roermond en Herten.
Twentse Weg- en Waterbouw
Elsmorsweg 7, 7575 PD
Oldenzaal, Postbus 315
7570 AH Oldenzaal
Tel. +31 (0)541-572311
Fax +31 (0)541-517298
E-mail: info@tww.nl
www.janssendejonginfra.nl
Ippel Civiele Betonbouw
Ippelseweg 14, 4255 HZ
Nieuwendijk, Postbus 15
4255 ZG Nieuwendijk
Tel. +31 (0)183-401155
Fax +31 (0)183-403094
E-mail: info@ippel.nl
www.ippel.nl
systeembouw
Remco Ruimtebouw
De Waal 22, 5684 PH Best
Postbus 306, 5680 AH Best
Tel. +31 (0)499-366466
Fax +31 (0)499-366400
E-mail: info@remco.jajo.com
www.remco.nl
Ocmer
Al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lódz, Polen
Tel. +48 (0)42-6348790
Fax +48 (0)42-6306343
E-mail: office@ocmer.com.pl
www.ocmer.com.pl

Infrastructuur

Remco Romania
Calea 13 septembrie no. 90
8th floor, room 8.18-8.19
Sector 5,
050726 Bucharest
Romania
Tel. +40 (0)21-4034840
Fax +40 (0)21-4034841
E-mail: info@remcoromania.ro
www.remcoromania.ro

Janssen de Jong Infra
Energiestraat 8, 5961 PT Horst

Remco Ruimtebouw heeft ook
vestigingen in Bulgarije en Oekraïne.

Koninklijke Woudenberg heeft ook
vestigingen in Voorst en Tienhoven.

Hercuton
Touwslager 2, 5253 RK
Nieuwkuijk, Postbus 67
5250 AB Vlijmen
Tel. +31 (0)73-5112660
Fax +31 (0)73-5116397
E-mail: info@hercuton.jajo.com
www.hercuton.nl

Windward Roads
Harbour View, Philipsburg,
Sint-Maarten, N.A., Postbus 112
Philipsburg, Sint-Maarten, N.A.
Tel. +5995 427520
Fax +5995 427528
E-mail: info@wwr.jajo.com
www.windwardroads.com

Hafkon
Schimminck 18, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2249
5300 CE Zaltbommel
Tel. +31 (0)418 666600
Fax +31 (0)418-666605
E-mail: info@hafkon.nl
www.hafkon.nl

Mijnmaatschappij Curaçao
Nieuwpoort, Curaçao, N.A.
Postbus 3078, Willemstad
Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7673400
Fax +5999 7676721
E-mail: info@mmc.jajo.com
www.mijnmaatschappij.com

MAT
Schimminck 16, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2035
5300 CA Zaltbommel
Tel. +31 (0)418-587070
Fax +31 (0)418-587060
E-mail: info@mat.jajo.com
www.matafbouw.nl

Betonindustrie Brievengat
Brievengat, Curaçao, N.A.
Postbus 3748, Willemstad,
Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7375126
Fax +5999 7375192
E-mail: info@bib.jajo.com
www.betonindustriebrievengat.com

MAT heeft ook vestigingen in Witmarsum
en Waalwijk.

Janssen de Jong Project
Development
Fort Nassauweg, Parera,
Curaçao, N.A., Postbus 3303
Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338550
Fax +5999 4658500
E-mail: info@ewp.jajo.com
www.eigenwoningplan.com

Mobouw
De Beverspijken 20c, 5221 ED
‘s-Hertogenbosch, Postbus 2116
5202 CC ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73-6395060
Fax +31 (0)73-6314381
E-mail: info@mobouw.jajo.com
www.mobouw.nl
Mobouw heeft ook een vestiging in
Amsterdam (Afbouwcenter Amsterdam).
Caribbean
Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
Fort Nassauweg, Parera, Curaçao, N.A.
Postbus 3303, Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338500
Fax +5999 4658500
E-mail: info@cwm.jajo.com
www.curacaosewegenbouw.com
Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij
Kaya Industria 43, Kralendijk
Bonaire, N.A.
Tel. +5997 178933
Fax +5997 175733
E-mail: info@bwm.jajo.com
www.bonairiaansewegenbouw.com

Albo Aruba
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5855808
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com
www.alboaruba.com
Arubaanse Wegenbouw
Maatschappij
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5853007
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com
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