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Janssen de Jong Bouw had reeds  
vestigingen in Son en Breugel,  
Hengelo, Hardenberg, Vlaardingen  
en Venlo. Ook Janssen de Jong Project-
ontwikkeling is gevestigd in Son en 
Breugel, in Hengelo en daarnaast in 
Utrecht. Met de komst van de nieuwe 
locatie zijn beide bedrijven nu ook in 
de regio Arnhem vertegenwoordigd.  
“Er ligt hier een enorme opgave”, ver-
telt Khalid. “Alleen al in deze regio zijn 
35.000 woningen nodig. Kijk je naar  
de WERV-gemeenten (Wageningen - 
Ede - Rhenen - Veenendaal), dan ligt dat 
aantal op 100.000 woningen. Vanwege 
die opgave en daaruit voortvloeiende 
uitdagingen ben ik bij Janssen de Jong 
gaan werken.” Alkin voegt toe: “We zijn 
geen standaard bouwbedrijf, maar een 
partij van ondernemerschap en kansen 
zoeken. We geven concreet invulling 
aan containerbegrippen als ‘mens-
gericht’ en ‘mvo’. Dat moet bij je passen 
en spreekt mij persoonlijk erg aan. Als 
bedrijf kun je de keuze maken om al 
dan niet voorop te lopen en je mensen 
daarop uit te zoeken.” 

SUMMUM VAN CIRCULARITEIT 
Alkin en Khalid zijn terecht trots op de 
nieuwe vestiging. Circulariteit staat bij 
Janssen de Jong hoog in het vaandel. 
Het bedrijf won afgelopen maand zelfs 
een Circular Award met hun losmaak-
bare ModuFair circulair appartementen-
gebouw. Ook het nieuwe kantoor  
waarin men huist, is het summum van 
circulariteit. “We laten de hergebruik-
waarde van ‘oude’ materialen zien en 
willen onze relaties hiermee inspireren. 
Ze kijken hun ogen uit en waarderen 
onze concrete invulling van circula-
riteit”, vertelt Khalid. Dat kan ik zelf  
beamen: ik heb bijvoorbeeld nog nooit 
zó lang en vol bewondering naar een 
plafond gekeken. Het is bekleed met 
isolerend papierpulp, wat bovendien 

een warme uitstraling heeft. Vrijwel  
alles is vervaardigd uit circulaire  
materialen, zoals bijvoorbeeld stoelen 
uit koffiedrab. Een deel van het hout is 
afkomstig uit de Utrechtse Domtoren 
en de metalen looprasters aan de muur 
uit Paleis ’t Loo. Alkin: “Oude gebouwen 
willen we niet slopen, maar uit elkaar 
halen, ‘oogsten’. Met wat hergebruikt 
kan worden, maken we plannen.  
Storytelling wordt steeds belangrijker 
en juist met dit soort iconisch materiaal 
kun je circulariteit een boost geven.  
We willen impact maken en dat begint 
bij passie.” 

DESIGN & BUILD
Bij Janssen de Jong Bouw en Project-
ontwikkeling houdt men vanaf de  
start van een project rekening met  
het dagelijks beheer, de exploitatie  
én architectuur. Men neemt de  
verantwoordelijkheid voor het gehele 
ontwerp- en bouwproces. Design & 
Build noemen ze dat. Alkin vertelt dat 
men tijdens het ontwerpen van de 
nieuwe vestiging twee idealen voor 
ogen had. “In het midden van ons  
kantoor hebben we een ‘wooneiland’ 
geplaatst. Hier is ruimte voor ont-
spanning en om elkaar te ontmoeten. 
Aan de buitenrand van het kantoor is 
plaats voor focus en samenwerken.” 

‘KANS-GEBIED’
Alkin vervolgt: “Het KAN-gebied 
(Knooppunt Arnhem-Nijmegen)  
noemen we intern ook wel het 
KANS-gebied. We willen regionaal  
vertegenwoordigd zijn en dichtbij  
onze klanten en partners in de keten-

samenwerking gevestigd zijn, waar- 
door ze zien dat je de regio kent én  
begrijpt. Ik ben geboren en getogen  
in Westervoort en heb veel affectie  
met de regio. Met Janssen de Jong  
kijken we altijd naar de lange termijn 
van objecten.” Men ontwerpt iets waar 
bouwers mee aan de slag kunnen, die 
weer rekening houden met onderhoud 
en de mensen van het onderhoud  
denken alvast na over levensduur-
verlenging of oogsten. Dit allemaal  
zo duurzaam mogelijk. Daarom heeft 
Janssen de Jong alle schakels in de vast-
goedcyclus in huis: herontwikkeling, 
nieuwbouw, onderhoud en restauratie/ 
renovatie. Hierin worden gebouwen 
ontmanteld om zoveel mogelijk mate-
rialen te oogsten voor hergebruik,  
zodat de keten weer van vooraf aan  
kan beginnen. Alkin besluit: “Hoe hoger 
onze relaties de circulaire lat leggen, 
hoe fijner wij het vinden. Alles met het 
doel om steeds verder richting een  
leefbare stad te komen.”   

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw geloven in de nieuwe manier van 
ontwikkelen en bouwen. De wens van de gebruiker staat hierbij centraal. Dit betekent dat men 
woningen wil realiseren waar bewoners zich thuis én gelukkig voelen. Het credo luidt dan ook:  

‘Let’s build happiness’. Alkin Kemperman (directeur Janssen de Jong Bouw Oost) en Khalid Zerkani 
(senior ontwikkelingsmanager Janssen de Jong Projectontwikkeling) vertellen dat dit credo ook voor  

de eigen medewerkers geldt: ze krijgen ruimte om te groeien en zich verder te ontwikkelen.  
Ik ontmoet beiden op de nieuwe vestiging in Arnhem. 
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‘We willen impact maken 
en dat begint bij passie’

JANSSEN DE JONG BOUW 
JANSSEN DE JONG PROJECTONTWIKKELING

www.janssendejongbouw.nl  

www.jjpo.nl
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“ We zijn  
geen standaard  
bouwbedrijf ”


