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Integriteit
Begin 2009 manifesteerde zich de integriteitkwestie rondom een vestiging van de cluster
Infra in het zuiden van Limburg. Als gevolg hiervan is het begrip “Integriteit” het centrale
thema in 2009 binnen de totale Janssen de Jong Groep geweest. In het afgelopen jaar is
het reeds bestaande integriteitbeleid verder ontwikkeld, aangescherpt en aangepast aan
de laatste standaarden.

We hebben er dan ook bewust voor gekozen

Elke medewerker van de Groep is op zijn of

dit specifieke thema in het jaarverslag ruim

haar integriteit aanspreekbaar, de leiding

aandacht te geven. We zijn er ons allemaal

gaat daarbij voorop in het uitdragen ervan.

terdege van bewust dat aandacht hiervoor en

Integriteit maken we echter niet alleen, maar

inbedding hiervan een voortdurend proces is.

juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen

Integriteit is geen kwestie van regels alleen,

hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee

maar ook van procedures en de bedrijfscul-

het fundament van ons integriteitbeleid.

tuur 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.
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In het kort
• In 2009 kwam de omzet uit op € 459 miljoen.

De hele affaire heeft de totale organisatie diep
geraakt en er heerst dan ook onbegrip over
het feit dat een enkel individu een totale

•	Het netto resultaat kwam uit op € 15,1 miljoen.
Daarmee bedroeg de nettomarge 3,3%.

organisatie zoveel schade kan aanrichten.
Zowel het OM als de NMa hebben nog steeds
geen besluit genomen of zij overgaan tot het
instellen van een vervolgingsbeslissing tegen

•	Het jaar 2009 was voor Janssen de Jong

Janssen de Jong Infra.

Groep in vele opzichten een zeer enerverend

In 2009 heeft de verwachte omzetdaling zich

en moeilijk jaar. Naast de economische crisis

gemanifesteerd en is het resultaat in absolute

werden we geconfronteerd met de affaire

zin op een acceptabel niveau uitgekomen

binnen Janssen de Jong Infra in het zuiden

gelet op de algehele marktsituatie. Voor 2010

van Limburg waar het OM en de NMa

voorzien wij een verdere verslechtering van

onderzoek verrichtten naar het handelen van

de markt als gevolg van de aanstaande

een beperkt aantal van onze medewerkers.

bezuinigingen bij de overheid.

Naar aanleiding van die gebeurtenissen is
fors in de organisatie ingegrepen en heeft
een versnelde herijking van het algehele
compliance programma plaatsgevonden.
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•	Het gemiddeld aantal medewerkers in 2009
bedroeg 1763.
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Profiel
Janssen de Jong Groep is als bouwgroep actief in verschillende sectoren van de bouw in
Nederland, Oost-Europa en het Caribisch gebied. Janssen de Jong Groep legt daarbij de
nadruk op beheersing van het bouwproces en het bieden van totaaloplossingen. Het gaat in
alle gevallen om kwalitatief hoogwaardige activiteiten met een bovengemiddeld rendement.

Janssen de Jong Groep heeft haar activiteiten
gebundeld in vier clusters:

Projectontwikkeling en Bouw

Systeembouw
Binnen de cluster Systeembouw is sprake van
geavanceerde systeembouw, modulaire bouw
en afbouw. In hoofdzaak betreft het

In deze cluster vindt nieuwbouw, renovatie en

bedrijfshuisvesting. De ondernemingen

onderhoud van woningen, bedrijfshuisvesting

binnen de cluster Systeembouw realiseren

en restauratie van het Nederlandse culturele

met geavanceerde prefab-bouwmethoden

erfgoed plaats. Dat geschiedt zowel vanuit

snel grootschalige bedrijfshuisvesting in staal

eigen ontwikkeling als in opdracht van

of beton. Daarnaast vinden we in deze cluster

derden. In projectontwikkeling heeft Janssen

bedrijven die aluminium daken produceren en

de Jong Groep een naam als specialist op het

monteren en die voor uiteenlopende projec-

gebied van bedrijfsverzamelgebouwen en

ten de in- en afbouw verzorgen. Mobouw, een

stedelijke herontwikkeling. Voor haar eigen

groothandel in afbouwmaterialen, neemt een

projectontwikkelingsactiviteiten beschikt

aparte positie in.

Janssen de Jong Groep over substantiële

Een substantieel deel van de omzet binnen

grondposities in Nederland.

de cluster wordt inmiddels in Oost-Europa
gerealiseerd.

Infrastructuur
Deze cluster richt zich op het ontwerp, de

Caribbean

aanleg en het onderhoud van wegen en

De ondernemingen op de Nederlandse

kunstwerken als ook op wegmarkeringen en

Antillen en Aruba zijn actief in wegenbouw,

wegmeubilair. Tevens is de cluster actief in

maritieme en civiele bouw, woning- en

civiele betonbouw zoals tunnels, bruggen en

utiliteitsbouw, de winning van grondstoffen en

viaducten. De onderneming brengt een aantal

productie van bouwmaterialen, projectontwik-

specialistische en zeer innovatieve asfalt

keling en de exploitatie van de Airport. Met

producten onder eigen naam op de markt

een eigen mijn op Curaçao worden grondstof-

en heeft in Zuid-Nederland een marktleiders-

fen als kalksteen, kalkzand en fosfaat gewon-

positie opgebouwd.

nen voor zowel de eigen bouwactiviteiten als
voor derden. Deze grondstoffen voor de
(wegen)bouw, landbouw en industrie worden
bewerkt en deels geëxporteerd.
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Projectontwikkeling
en Bouw

XXX

Groepsondernemingen

Kernactiviteiten

Janssen de Jong Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

- Zuidgrond (deelneming 50%)

Verwerven grondposities

Janssen de Jong Bouw

Bouw, onderhoud, renovatie
en geluidsisolatie

Infrastructuur

Koninklijke Woudenberg Ameide

Restauratie, renovatie

Janssen de Jong Infra

Aanleg, onderhoud en
reconstructie van wegen;
Aanbrengen wegmarkering,
beplanting en geluidswanden;
Asfaltproductie
Kunstwerken

- Twentse Weg- en Waterbouw

- Ippel Civiele Betonbouw

Betonrenovatie, betonwerken, realisatie
van tunnels, viaducten, bruggen,
waterzuiveringen en geluidsschermen

Systeembouw

Remco Ruimtebouw

Systeembouw in staal

- Ocmer (Polen)
- Remco Romania (Roemenië)
- Remco Bulgaria (Bulgarije)
- Remco Ukraine (Oekraïne)
Hafkon

Aluminium felsdaken, gevels en daken,
staalskeletbouw

Hercuton

Systeembouw in beton

MAT

Afbouw

Mobouw

Handel in afbouwmateriaal

- Mobouw en AfbouwCenter Amsterdam

Curaçaose Wegenbouw Maatschappij

Caribbean

Aanleg, onderhoud en
reconstructie van wegen

- Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij

Idem

- Harbour and Civil Construction Curaçao

Beton-, weg- en waterbouw

Windward Roads

Beton-, weg- en waterbouw

Mijnmaatschappij Curaçao

Grondstoffen en halffabricaten

Betonindustrie Brievengat

Betonwaren en -productie

Eigen Woning Plan

Projectontwikkeling

Curaçao Airport Investments (49%)

Curaçao International Airport (HATO)

Albo Aruba

Bouw, onderhoud en renovatie

Arubaanse Wegenbouw Maatschappij

Aanleg, onderhoud en
reconstructie van wegen,
asfaltproductie

Doelgroep

Werkgebied

Kwaliteiten

Overheden, particulieren,

Nederland

Marktleider bedrijfsverzamelgebouwen

bedrijven en woningcorporaties
Woningbouw

Stedelijke herontwikkeling
Nederland

Belangrijke grondposities
voor toekomstige woningbouw

Overheden, particulieren,

Nederland

Stedelijke herontwikkeling;

bedrijven, instellingen en

groot onderhoud, renovatie en

woningcorporaties

geluidsisolatie van woningen

Overheden, particulieren, bedrijven

Nederland

en instellingen

Restauratie tot behoud van Nederlands
cultureel erfgoed

Overheden, industriële afnemers en

Zuidoost-Nederland

Sterke regionale oriëntatie;

projectontwikkelaars

en Randstad

grootste wegenbouwer van Limburg;
asfaltfabriek; diverse octrooien op
innovatieve asfaltproducten

Oost-Nederland

Sterke regionale oriëntatie;
deelname in asfaltcentrale

Overheden en semi-overheden,

Nederland

Bedrijven en instellingen

Specialist in civiele betonbouw
en waterbouwkundige werken

particulieren en industriële afnemers

Nederland,

Modulaire systemen;

Polen, Bulgarije,

snelle realisatie; totaalconcepten

Roemenië, Oekraïne

Architecten en bouwondernemingen

Nederland

Bedrijven en investeerders

Nederland

Felsdaken; gevelbekleding;
staalskeletbouw
Modulaire systemen; snelle realisatie;
totaalconcepten; zelfdragend systeem
voor kantoorpanden en Loft architectuur

Hoofdaannemers

Nederland

Afbouwbedrijven

Nederland

Complexe projecten; geluidsisolatie
Klimaatplafonds
Levering van een breed assortiment
afbouwmaterialen

Overheden, projectontwikkelaars,

Curaçao

hoofdaannemers en particulieren
Bonaire
Curaçao
Sint-Maarten
Bouwbedrijven en industriële afnemers

Curaçao

Bouwbedrijven

Curaçao

Particulieren

Curaçao
Curaçao

Overheden, projectontwikkelaars,

Aruba

hoofdaannemers en particulieren

Aruba

Sterke inbedding in lokale
gemeenschap;
allround ondernemingen met
breed activiteitengamma;
onderdeel van keten aan
activiteiten;
asfalt- en betonproductie.
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vIJfJArenoverzICht
JAnssen de Jong groep
Bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld.

1

Netto-omzet

2

Bedrijfsresultaat (Ebit)

3

Operationele marge

2009

2008

2007

2006

2005

458.606

572.755

546.409

465.474

402.541

20.968

23.924

25.610

22.681

19.310

4,6%

4,2%

4,7%

4,9%

4,8%

15.084

18.087

22.085

18.826

16.224

3,3%

3,2%

4,0%

4,0%

4,0%

9.856

7.687

6.424

6.794

5.820

24.940

25.774

28.509

25.620

22.044

4.163

11.839

8.520

6.155

7.770

(2. als % van 1.)
4

Resultaat na belastingen

5

Nettomarge (4. als % van 1.)

6

Afschrijvingen

7

Cashﬂow

8

Netto-investeringen

9

Eigen vermogen

77.917

68.717

56.486

56.056

71.535

Rendement eigen vermogen

19,4%

26,3%

39,1%

33,6%

22,7%

249.875

278.592

254.788

228.948

221.855

1.763

1.833

1.639

1.503

1.402

1,2

1,2

1,2

1,4

1,3

31,2%

24,7%

22,2%

24,5%

32,2%

1.250.455

1.360.683

1.338.759

1.300.705

270.196

10

(4. als % van 9.)
11
12

Balanstotaal
Gemiddeld aantal
medewerkers

13

Vlottende activa /
Vlottende passiva

14

Eigen vermogen als %
van balanstotaal

15

Werkvoorraad
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BerICht vAn de rAAd
vAn CoMMIssArIssen
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag over 2009 van Janssen de Jong groep aan,
zoals dat is opgemaakt door de raad van Bestuur en waarvan wij kennis hebben genomen.
het jaarverslag omvat het verslag van de raad van Bestuur en de jaarrekening. de geconsolideerde balans per 31 december 2009 is erin opgenomen, als ook de geconsolideerde
winst- en verliesrekening en het geconsolideerde kasstroomoverzicht van dit boekjaar en
de bijbehorende toelichting. Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening en hebben
deze besproken met ernst & Young Accountants. de accountantsverklaring is opgenomen
onder de ‘overige gegevens’.

Wij stellen de Algemene Vergadering van

Ondanks de onderzoeken naar Janssen de

Aandeelhouders voor om de jaarrekening

Jong Infra en de teruggang in de economie,

goed te keuren. Daarnaast verzoeken wij de

welke zich primair uitte in de afname van de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

afzet van woningen en bedrijfshuisvesting,

om décharge te verlenen aan de Raad van

heeft Janssen de Jong Groep nog alleszins

Bestuur voor het gedurende het boekjaar

acceptabele resultaten geboekt. Wij hebben

gevoerde beheer en aan de Raad van

er vertrouwen in dat de structuur en bemen-

Commissarissen voor het daarop gehouden

sing van Janssen de Jong Groep er borg voor

toezicht.

staat dat zij zich ook in de komende, ongetwijfeld moeilijke jaren, goed staande zal weten te

In het afgelopen jaar werd Janssen de Jong

houden. Tenslotte willen wij alle medewerkers

Groep geconfronteerd met een onderzoek

bedanken voor hun inzet en bijdrage.

door het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar één van

Son en Breugel, 21 april 2010

haar groepsmaatschappijen, Janssen de Jong
Infra. Onmiddellijk na het bekend raken

Raad van Commissarissen

hiervan heeft Janssen de Jong Groep

Ir. drs. H.N.J. Smits

ingrijpende interne maatregelen bij Janssen

Drs. A.F. Tulp

de Jong Infra getroffen teneinde een herha-

Ing. E.M. Krul

ling van de gang van zaken te voorkomen.
Alle betrokken medewerkers zijn inmiddels
weg bij het bedrijf, de vestiging die het
aangaat is gesloten en een hernieuwd en
omvangrijk compliance-project is geïnitieerd.
Er zijn derhalve forse maatregelen genomen
om het integer handelen van de organisatie
van Janssen de Jong Infra voor de toekomst
buiten iedere twijfel te stellen.
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Verslag van de raad van bestuur

Geografische en cyclische
spreiding zorgen voor continuïteit
In dit jaarverslag doen de directies van de tot Janssen de Jong Groep behorende bedrijven
verslag over het jaar 2009 en kijken zij vooruit naar 2010/2011. De ervaringen lopen soms
flink uiteen. Er is onmiskenbaar pijn geleden, maar er zijn ook prima resultaten behaald.
Daarmee is direct een zeer belangrijk onderscheidend vermogen van Janssen de Jong
Groep genoemd. De geografische en cyclische spreiding van activiteiten én de diversiteit
van de bedrijven zorgden in het absoluut hectische en moeilijke jaar 2009 opnieuw voor
continuïteit. Ook in 2009 blijkt dat het economisch gezien niet overal op de wereld op
hetzelfde moment slecht gaat en dat niet in alle sectoren waarin wij actief zijn tegelijkertijd
dezelfde problemen spelen.

Uitdaging

Als Raad van Bestuur waren wij verbijsterd dat

Zoals de cijfers in dit jaarverslag aangeven werd

slechts een enkeling op deze wijze de continuïteit

een omzet van € 459 miljoen gerealiseerd en

van het bedrijf en de toekomst van zovelen die er

bedroeg de winst na belastingen € 15,1 miljoen.

werken op het spel kon zetten.

Gezien de ontwikkelingen waar wij gedurende

Wij zijn vervolgens een intensief onderzoek

2009 voor kwamen te staan, zijn wij als Raad van

gestart samen met KPMG en Houthoff Buruma om

Bestuur niet ontevreden met deze cijfers, hoewel

de problemen ter plaatse te onderzoeken en

de resultaten bijna 17% lager zijn dan het topjaar

vooral ook ter plaatse op te lossen door zelf

2008. De cijfers over 2009 zijn vergelijkbaar met

aanwezig te zijn. Dit kon niet alleen overgelaten

de resultaten uit 2006. In normale omstandighe-

worden aan externen. De uitgesproken steun van

den zouden deze cijfers uiteraard niet tot

bijna iedereen in de organisatie bevestigde dat het

tevredenheid stellen, maar 2009 was dan ook een

hier om een lokaal incident ging en dat integer

jaar dat bepaald niet gekenmerkt werd door

handelen bij de bedrijven wel degelijk hoog in het

“normale omstandigheden”. Al vroeg in het jaar

vaandel staat.

werd duidelijk dat in belangrijke sectoren binnen

De sluiting van de vestiging Meerssen was een

onze Groep de orderportefeuille niet op peil

harde maar gerechtvaardigde beslissing en nodig

gehouden kon worden. Het verwerven van

om het vertrouwen te herstellen. Helaas reageerde

projecten voor Janssen de Jong Projectontwikke-

de markt dermate heftig op de ontwikkelingen,

ling, Janssen de Jong Bouw, Remco Ruimtebouw

dat later in 2009 om economische redenen de

en Hercuton groeide in een recordtempo uit tot

vestigingen van Janssen de Jong Infra in Heteren

een uitdaging zoals men jaren niet gekend heeft.

en in Breda, alsook van Janssen de Jong Bouw in

De algehele economische neergang en die van de

Kerkrade alsmede de vestiging Janssen de Jong

bouwsector in het bijzonder trof ons hard en snel.

Projectontwikkeling Maastricht werden verkocht

Verbijsterd

of gesloten.

Nog minder “normale omstandigheden” mogen de

Onze conclusie “dit willen we nooit meer”, kreeg

integriteitproblemen bij slechts een zeer klein

vervolg in de herijking van ons integriteit- en

onderdeel van Janssen de Jong Infra in het Zuiden

compliance programma. Twee gerenommeerde

van Limburg genoemd worden. De impact van het

bedrijven assisteren ons nu bij het maken en

lokale probleem, dat evenwel ruimschoots het

implementeren van een werkbare code, die meer

landelijk nieuws haalde, was echter zeer groot.

moet zijn dan een “papieren tijger”. Voor zover

Vooral Janssen de Jong Infra kreeg aantoonbaar

bekend is Janssen de Jong Groep de enige in deze

minder opdrachten als gevolg van berichtgeving

sector die een externe audit integriteit en

over mogelijk verkeerd handelen van enkele

compliance laat verzorgen. Het hoort wat ons

medewerkers. Janssen de Jong Bouw en Janssen

betreft tot het kwaliteitskeurmerk waaraan ook

de Jong Projectontwikkeling werden om die reden

andere audits (ISO, VCA etc.) een bijdrage leveren.

eveneens geconfronteerd met minder opdrachten.

Onze (potentiële) opdrachtgevers moeten erop

Janssen de jong Jaarverslag 2009

Verslag van de raad van bestuur

kunnen vertrouwen dat zij werken met mensen die

onder loft-architectuur te gaan toepassen op

integer met de belangen van alle betrokken

bijvoorbeeld scholen. Zij blijft niet stilstaan bij in

partijen omgaan. Daarvoor is meer nodig dan

het verleden behaalde successen. Andere

alleen goede wil of moreel besef, hoewel duidelijk

bedrijven laten in hun sector evenzo een grote

is dat dit altijd de basis zal zijn voor de verhoudin-

inventiviteit zien. Wij verwachten veel van

gen van mensen onderling. Door onderwerpen op

pro-actieve houdingen, waarbij potentiële

dit gebied regelmatig met elkaar te bespreken,

opdrachtgevers in een vroeg stadium benaderd

door hantering van een integriteitcode die leeft in

worden met voordelen van het onderscheidend

de organisatie en door externe auditing doen wij

vermogen dat Janssen de Jong bedrijven allemaal

een extra stap om integriteit tot in de haarvaten

in zich hebben. De bouwsector en de maatschap-

van de organisatie te verankeren. In dat kader

pij veranderen vooral ten tijde van krapte en wij

passen eveneens de externe uitbreiding van de

willen die veranderingen mede vorm geven. Als

“klokkenluidersregeling” en de nieuwe mogelijk-

groep van specialisten zijn wij in staat nieuwe

heid om de vertrouwenspersonen, naast de reeds

wegen in te slaan.

bestaande compliance officer, bij Janssen de Jong
Groep in te schakelen.

Kansen

Synergie
Middelgrote en vooral slimme design & construct
projecten zullen nog meer het handelsmerk van

De constatering dat 2009 aan het begin stond van

Janssen de Jong Groep gaan worden. Het aantal

een aantal magere jaren, neemt niet weg dat wij

succesvolle voorbeelden daarvan groeide ook in

als Raad van Bestuur positief zijn over de andere

2009. Belangrijk daarbij is dat een vraag vanuit de

kant van de medaille.

markt naar een totaalpakket de synergie tussen de

Creativiteit, op zoek naar nieuwe toepassingen,

Janssen de Jong Groep bedrijven onderling

nieuwe producten, nieuwe markten is namelijk

versterkt. Janssen de Jong Projectontwikkeling

zeer gediend bij schaarste, zo werd in 2009

kan een totaalpakket aanbieden, waarbij de

duidelijk. Wij constateren dat de ondernemers-

(systeem)bouwbedrijven in de Groep, specialisten

geest bij Janssen de Jong Groep volop kansen

als Hafkon en MAT, maar ook Janssen de Jong

doet ontstaan, zeker als die creativiteit zich mede

Infra intensief en inventief met elkaar samenwer-

concentreert op duurzaamheidsaspecten, één van

ken ten gunste van de opdrachtgever.

de kernthema’s voor de komende jaren. In dit

Ook op Aruba en Curaçao zien we dat deze

jaarverslag komen een aantal voorbeelden aan de

werkwijze in de praktijk aanslaat. Dit alles willen wij

orde. Gedreven werken de slagvaardige onderne-

daarom als Raad van Bestuur blijven bevorderen

mingen aan nieuwe concepten, innovaties en

als wezenlijk onderdeel van onze strategie, want in

nieuwe nichemarkten om het hoofd te bieden aan

toenemende mate vraagt de markt om totaalop-

de algemene economische neergang in de bouw

lossingen. Wij geloven niet in “verplichte winkelne-

én om volop te kunnen profiteren van toekomstig

ring”, maar wel in samen denken en samenwerken

krachtig economisch herstel.

met oog op resultaat voor de betrokken partners.

Zo zijn op Sint Maarten in 2009 stappen voor-

Dat begint met het resultaat voor opdrachtgevers

waarts gezet op weg naar de bouw en exploitatie

die op zoek zijn naar de voor hen beste prijs/

van een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) die

kwaliteitsverhouding en zo min mogelijk proble-

duurzame energie levert uit afval met een

men. De keuze voor één aanspreekpunt op weg

langlopende concessie voor Janssen de Jong

naar een totaalproduct is dan logisch. De

Groep. Er liggen onmiskenbaar veel meer kansen

diversiteit binnen Janssen de Jong Groep maakt

op het gebied van PPS-constructies voor

het uitstekend mogelijk onderscheidend te zijn in

(overheids)gebouwen en zelfs het bijbehorende

de markt. Die kansen moeten benut worden.

facilitymanagement. Betonbouwer Hercuton
bijvoorbeeld stoomde zich in hoog tempo klaar
om de talrijke voordelen van duurzaam bouwen

De mens centraal
Binnen de strategie van Janssen de Jong Groep

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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Verslag van de raad van bestuur

neemt de uitdrukking “de mens centraal” al sinds

groei gaan worden; het zullen veeleer jaren

het ontstaan ervan een prominente plaats in. De

worden van consolidatie en voorbereiden op

structuur van Janssen de Jong Groep is nu

betere economische tijden. Gelukkig zien we wel

eenmaal sterk gebaseerd op de inbreng en het

weer tekenen van een voorwaartse beweging aan

nemen van verantwoordelijkheid van deskundige

het begin van de cyclus, terwijl de geografische

en betrokken medewerkers. Als Raad van Bestuur

spreiding van onze activiteiten voor een solide

is het onze taak om in de leiding van de bedrijven

basis zorgt. Met name Janssen de Jong Project-

de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. We

ontwikkeling is in 2010 beter van start gegaan en

zetten in op jonge mensen met de gewenste drive

zal naar verwachting in haar kielzog andere

en feeling die nodig is om nieuwe concepten,

bedrijven meenemen.

nieuwe werkwijzen en nieuwe markten te
ontwikkelen. Binnen de bedrijven zijn een prettig
werkklimaat, veiligheid, gezondheid en ontplooi-

Risicobeheer en
financiële instrumenten

ingsmogelijkheden belangrijke waarden. Het

Het beleid van Janssen de Jong Groep is erop

vertrouwen in behoud van werkgelegenheid is dan

gericht om markt, - liquiditeitrisico’s en valuta

ook om tot goede prestaties te kunnen komen.

risico’s te beheersen door risico’s continu te

Daarbij geldt wel dat de continuïteit van de totale

monitoren en daar waar nodig direct actie te

Groep en de werkgelegenheid van de meerder-

ondernemen. Renterisico’s worden gedekt door

heid meer gewicht in de schaal leggen dan het

gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.

individuele belang. In 2009 betekende dit - als
gevolg van de diverse ontwikkelingen – helaas een

Bestuurswisseling

personeelsreductie van zo’n 25%, waarmee deze

Binnen de Raad van Bestuur van Janssen de Jong

gelijke tred houdt met de omzetvermindering. De

Groep vond in 2009 een bestuurswisseling plaats.

zeer forse personeelsreductie legde niet alleen

Bestuursvoorzitter Eric Krul maakte bekend dat hij

een claim op het resultaat van 2009, maar trof ons

per 1 januari 2010 over zou stappen naar de Raad

ook vanuit sociaal oogpunt. Het jaar 2009 gaat in

van Commissarissen en dat zijn plaats als

dit verband negatief de boeken in, maar dan wel

voorzitter ingenomen zou worden door Raad van

met de aantekening dat hiermee de continuïteit

Bestuurslid Ronald Philipse. Daarmee werd de

van de werkgelegenheid voor ruim 1500 mede-

samenstelling van de Raad van Bestuur weer

werkers gediend is.

teruggebracht naar twee personen. Pieter van

2010-2011

Gulik is CFO en tevens Area Manager Caribbean.
Een woord van dank voor de zestien jaar dat Eric

Mede door de herijking van de strategie in 2009

Krul eindverantwoordelijk was als voorzitter van

van Janssen de Jong Groep, ingegeven door de

de Raad van Bestuur van Janssen de Jong Groep,

veranderende situatie in de bouw, weten we waar

is meer dan terecht. Onder zijn leiding groeide het

we heen willen, we zijn die weg op gegaan en

bedrijf uit tot het best presterende grote bouw-

weten wat we moeten doen om die weg te

concern in Nederland, zo bleek uit de perfor-

vervolgen. Janssen de Jong Groep wil groeien,

mance-meting van PricewaterhouseCoopers in

maar dan wel met het oog op het behalen van

2009. Dat willen we graag zo houden. Daarvoor

rendementen waarmee wij ons in de afgelopen

hebben we in het absoluut hectische en wellicht

jaren positief onderscheiden hebben in deze

nooit meer te vergeten jaar 2009 wederom

branche. Rendement laat ons kritisch naar onze

belangrijke stappen voorwaarts gezet, waardoor

clusters kijken. Waar liggen kansen? Wat moeten

het vertrouwen op behoud van deze koppositie

we doen om nog beter klaar te staan als de markt

onverminderd groot blijft.

aantrekt? Hoe maken we de Groep in totaal nog
sterker? Actief portfoliobeheer is een onderdeel

Raad van Bestuur

van de strategie op weg naar groei. De verwach-

Ing. R. Philipse, voorzitter

ting is niet reëel dat 2010 en zelfs 2011 de jaren van

Drs. P.L. van Gulik RA, CFO
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Projectontwikkeling
en Bouw
Met een drietal ondernemingen is Janssen de Jong Groep actief binnen de cluster Projectontwikkeling en Bouw: Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw en
Koninklijke Woudenberg Ameide. Janssen de Jong Projectontwikkeling is actief vanuit vier
kantoren, Janssen de Jong Bouw opereert vanuit twee vestigingen en Koninklijke Woudenberg
heeft drie vestigingen. De ondernemingen binnen de cluster Projectontwikkeling en Bouw
ontwikkelen, ontwerpen en realiseren een breed scala aan vastgoedprojecten, zoals woningen,
kantoren en winkels. Maar ook bedrijfsverzamelgebouwen, scholen en complete (herontwikkelde)
wijken. Tevens richt men zich op de restauratie van het Nederlandse culturele erfgoed.
De cluster realiseerde in 2009 een omzet van € 105 miljoen (2008: € 174 miljoen).

Janssen de Jong
Projectontwikkeling

en de overgebleven partijen wijzigden hun
voorwaarden en rentepercentages dermate
in het nadeel van bedrijven en consumenten,

Projectontwikkeling in 2009 veel harder

dat een sterke daling van de verkopen niet

getroffen dan andere sectoren in de bouw

kon uitblijven. In een recordtempo bleek dat
steeds meer bedrijven en particulieren pas op

‘In de herfst van 2008 vermoedde de

de plaats maakten. De prijsdruk op al gebouwde

vastgoedsector nog niet dat het in 2009 zó

of in ontwikkeling zijnde woningen nam

erg zou worden,’ begint Rits Verkerk, direc-

tegelijkertijd toe. Minder marges en hogere

teur Janssen de Jong Projectontwikkeling, zijn

kosten rondom de verkoop, hadden eveneens

uitleg over wat hij een ‘dramatisch jaar’ noemt.

een negatieve invloed op de resultaten.’

‘De feitelijke conclusie mag zijn dat de sector
projectontwikkeling in 2009 veel harder

Verkeerde signalen

getroffen is door de financiële en economi-

‘De landelijke en lagere overheden bleken

sche crisis dan andere sectoren in de bouw.

onvoldoende in staat de markt weer in

Janssen de Jong Projectontwikkeling deelde

beweging te laten komen. De genomen

in die malaise en kreeg het zelfs nog zwaarder

maatregelen kwamen veel te laat en hebben

te verduren vanwege de berichtgeving over

niet echt voor een oplossing kunnen zorgen.

integriteitproblemen in Zuid-Limburg bij

Oproepen om de BTW op nieuwbouwwonin-

Janssen de Jong Infra. De wetenschap dat

gen te verlagen en de overdrachtsbelasting

projectontwikkeling te maken heeft met vaak

tijdelijk te schrappen, werden niet gehono-

lange tot zeer lange procedures, en dat

reerd. De overheid gaf zelfs op verschillende

daardoor snel bijsturen bijkans onmogelijk is,

terreinen verkeerde signalen af. Zo werden in

had evenmin een positief effect op de

augustus 2009 de tarieven van het kadaster

vooruitzichten.’

met ruim 30% verhoogd en hielden andere
lagere overheden onverkort vast aan hoge

‘Vooral in het eerste kwartaal van 2009 was

grondprijzen, waardoor projecten moeilijker te

het woord “dramatisch” van toepassing op

realiseren werden. In Zuid-Limburg, met name

de ontstane situatie. Net als bij nagenoeg alle

in de Oostelijke Mijnstreek, werd op basis van

andere projectontwikkelaars werd er bijna

daling van het aantal inwoners het aantal

niets verkocht. Pijnlijk duidelijk werd dat de

nieuw te bouwen woningen gereguleerd en

sterke teruggang in economische activiteit,

daarmee de marktwerking uitgeschakeld.

de afwachtende houding van ondernemers

Projectontwikkelaars zijn echter van mening

en particulieren, en vooral het gebrek aan

dat vrije marktwerking, waarin de beste

financiering, de sector voor grote problemen

plannen doorgang vinden, meer kans op het

stelden. Hypotheekverstrekkers en andere

voorkomen van leegstand en verpaupering

aanbieders van financieringen verdwenen

biedt. Janssen de Jong Projectontwikkeling

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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kon op basis van deze ontwikkelingen

Afwachtende houding

instemmen met de verwachtingen in de sector

‘Het beantwoorden van vragen van woning-

dat het aanbieden van nieuwe koopwoningen

corporaties, enkele gemeenten en andere

in Zuid-Limburg de komende jaren heel

marktpartijen over de berichten aangaande

moeilijk gaat worden, waarbij verbetering van

de integriteitproblemen bij Janssen de Jong

deze situatie niet in zicht is. Mede daarom is

Infra, heeft veel tijd gekost. Argumenten dat

besloten het kantoor van Janssen de Jong

Janssen de Jong Projectontwikkeling het

Projectontwikkeling in Maastricht niet langer

integriteitbeleid in de praktijk toepast, bleken

als vestiging voort te zetten. Deze sluiting was

niet voldoende te zijn. Het resultaat was veelal

onderdeel van een ingrijpende reorganisatie

dat wij wel met deze partijen in gesprek zijn

in alle regio’s van Janssen de Jong Projectont-

gebleven, maar dat dit niet vertaald is in

wikkeling. Helaas dwongen de omstandighe-

concrete opdrachten. Zolang het dossier

den ons de personeelssterkte met 30% te

niet gesloten is, neemt men een afwachtende

reduceren. Met elkaar werd er gewerkt aan

houding. Uiteraard ondervonden we hier in

het vinden van geschikte nieuwe betrekkin-

2009 hinder van. De verwachting is wel dat

gen. Positief is dat alle betrokken medewer-

er een positieve wending zal zijn zodra de

kers een andere baan hebben gevonden.’

kwestie uit de wereld is. Door dit alles is de
geplande periodieke herijking van ons

Succes met prijsvragen

complete compliance programma versneld

‘In 2009 hebben wij ons toegelegd op het op

aangepakt. Wij werken al lang op basis van

het verwerven van projecten via prijsvragen.

dat programma, maar in samenwerking met

Het voordeel is dat grondaankopen pas op

een gerenommeerd bureau worden de puntjes

het moment nodig zijn als de procedures

op de “i” gezet. Met een speciale flyer willen

doorlopen en bouwvergunningen afgegeven

wij nog meer transparantie uitstralen en laten

zijn. Er zijn geen grote voorfinancieringen

zien aan welke regels wij ons op dit gebied

nodig. De focus op prijsvragen leidde al snel

onderwerpen. Het vertrouwen in de

tot succes. In de moeilijke markt kwam

vastgoedsector en met name in Janssen

Janssen de Jong Projectontwikkeling bij vijf

de Jong Projectontwikkeling is daarmee

prijsvragen als winnaar naar voren. Wij waren

gediend.’

succesvol omdat wij de gestelde vragen zeer
goed geanalyseerd hebben en dit wisten te
vertalen in aantrekkelijke plannen. Het type
woningen, goed afgestemd op de wensen van
verschillende doelgroepen, de architectuur,
de beschrijving van het planproces en de
gekozen doelgroepen spreken de betrokken
overheden en potentiële kopers aan. In 2010
gaan wij door op deze ingeslagen weg in de
regio’s waar in de afgelopen jaren de kennis
van de markt verzameld is. De overheid zal
zich naar verwachting meer van dit aanbestedingsinstrument gaan bedienen. Janssen de
Jong Projectontwikkeling is daarop uitstekend
voorbereid, zo mag de conclusie zijn na het
winnen van vijf prijsvragen in 2009.’

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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2010

steeds moeilijk te bevatten. Zowel op het werk

‘De ontwikkeling van kantoren en bedrijfshallen

als privé aangesproken en vaak veroordeeld

werd in 2009 nog harder getroffen dan de

of onheus bejegend worden, terwijl wij aan dit

ontwikkeling van woningen. De benadering

drama part nog deel hadden, is al niet prettig,

van utiliteitsprojecten vraagt derhalve evenzo

maar erger is dat dit direct negatief van

om creativiteit en nieuwe initiatieven. De door

invloed was op de toch al geslonken orderpor-

ons ontwikkelde en verkochte kleinschalige

tefeuille. Intensieve pogingen vanuit de Raad

kantoorvilla’s blijken van meerwaarde te zijn.

van Bestuur om de onrechtvaardigheid dat

Meer ondernemers willen zich onderscheiden

“Bouw” en “Projectontwikkeling” en hun

met een eigen pand dat veel beter aansluit bij

medewerkers meegetrokken werden in de

hun eigen identiteit dan bijvoorbeeld met een

publiekelijke veroordeling van “Infra”, aan de

huurpand mogelijk is. Aan het begin van 2010

kaak te stellen, leverden helaas weinig op.

constateren wij dat de markt meer in bewe-

Bestaande projecten konden afgemaakt

ging komt dan in 2009 het geval was. De

worden, maar de verwerving van nieuwe

verkopen zitten duidelijk in de stijgende lijn

opdrachten werd steeds moeilijker. Ook voor

en daarmee is de verwachting gerechtvaar-

de onderhoudstak, die vanuit de vestiging

digd dat Janssen de Jong Projectontwikkeling

Kerkrade juist aan een sterke opmars was

in 2010 een positieve bijdrage gaat leveren

begonnen en waarvoor kort daarvoor nieuwe

aan het resultaat van Janssen de Jong Groep.

investeringen waren gedaan qua materieel en

Uiteraard blijven er zorgen bestaan over met

mankracht. Wij zijn dus keihard getroffen,

name de eisen die financiers stellen aan

ondanks dat wij niets verkeerd hebben

potentiële opdrachtgevers, maar desondanks

gedaan. Er is geen aanklacht, laat staan een

zullen wij in staat zijn meer projecten met

veroordeling tegen Janssen de Jong Bouw.

succes te ontwikkelen.’

Onze al jaren bestaande administratieve
processen en scheiding van functies, verant-

Janssen de Jong Bouw

woordelijkheden en bevoegdheden blijken
zelfs zeer hoog te scoren, laat onderzoek door
derden zien. Praktijksituaties, en hoe daarbij

Krimpende woningmarkt en

te handelen, worden veelvuldig met elkaar

negatieve publiciteit

besproken. De grenzen zijn voor iedereen
duidelijk. Er worden trainingen op dit gebied

Zowel Janssen de Jong Bouw in Venlo als de

verzorgd en vooral bij leidinggevenden wordt

vestiging in Hengelo ondervonden in 2009

een sterk appèl gedaan op hun voorbeeld-

volop de gevolgen van de kredietcrisis en de

functie. Het onderwerp integriteit leeft.’

daaropvolgende economische crisis. Bouw
Venlo werd vooral voor de zomervakantie

Van “kopersmarkt” naar “huurmarkt”

getroffen en Bouw Hengelo ondervond de

‘We hadden mogelijk succes in Zuid-Limburg

grootste problemen na de zomer. De woning-

niet meer in eigen hand en dat noopte in hoog

bouwmarkt, waar vooral Bouw Venlo een

tempo tot maatregelen die onder andere

sterke positie in verworven heeft, kromp met

leidden tot sluiting van de vestiging Kerkrade.

30-40%. Daarbij kwam dat Bouw Venlo in

Eind juni was alles afgehandeld. Bij Bouw Venlo

Zuid-Limburg veel hinder ondervond van de

werd in dezelfde tijd het nodige gedaan om de

aanhoudende publiciteit over mogelijke

kosten aan te passen aan de gewijzigde omstan-

fraude bij één Zuid-Limburgse vestiging van

digheden. Voor een relatief klein percentage

Janssen de Jong Infra.

van het vakliedenbestand is gebruik gemaakt
van deeltijd-ww en voor een groep van oudere

‘Dat een enkeling uit een zusterorganisatie

medewerkers werd het aantrekkelijker gemaakt

ons zoveel schade kan aanrichten, is nog

om vervroegd uit te stromen. In Tegelen werd in

Janssen de jong Jaarverslag 2009

21

22

operationele gang van zaken

2009 door Janssen de Jong Bouw gestart met

kers, is verbeterd. We organiseren open

de bouw van het project “Nieuwe Munt”, waarbij

dagen en sturen nieuwsbrieven. Dat Bouw-

voor 16 miljoen euro zorg- en huurappartemen-

fonds en Vestia ons complimenteren met deze

ten worden gebouwd. Het is goed te constate-

aanpak en vervolgopdrachten verstrekken, is

ren dat wij er relatief snel in geslaagd zijn om de

het beste bewijs dat Janssen de Jong Bouw

wegvallende “kopersmarkt” te verruilen voor de

op de goede weg is.’

“huurmarkt”. Dat toont de kracht van Janssen
de Jong Bouw. Vanuit die kracht wordt ook

2010

vanuit de vestiging in Hengelo extra ingezet op

‘Voor 2010 ziet het er daarom - zeker gezien

het verkrijgen van opdrachten buiten de aldaar

de marktomstandigheden - niet ongunstig uit,

sterk gereduceerde markt van nieuwbouw van

ondanks dat het prijsniveau niet rooskleurig is.

kantoren en bedrijfsruimten. In de zorgsector,

De organisatie is aangepast aan de feiten en

scholenbouw en hotelbouw liggen voor Bouw

de rust en de kwaliteit is aanwezig om ons te

Hengelo meer kansen om het werkaanbod weer

kunnen blijven onderscheiden, ook als het gaat

op peil te brengen. Met het verwerven van een

om innovatieve oplossingen op het gebied van

groot schoolgebouw in Amsterdam ziet 2010 er

energiebesparing. Ik denk dan bijvoorbeeld

beter uit voor de in 2009 afgeslankte organisa-

aan de warmtewinmuur, die succesvol is

tie in Hengelo.’

toegepast en klaar is voor een groter publiek.
De “kopersmarkt” start weer op. We zien het

Kennis en ontzorgen

aantal aktes stijgen. Zeker onder starters is er

‘Vooral als het moeilijk gaat, telt het onder-

meer beweging en daarom zullen onze kansen

scheidend vermogen ten opzichte van

op deze markt, waarin wij traditioneel sterk

anderen in dezelfde branche. Op basis van in

zijn, gaan toenemen in 2010.’

ruime mate voorhanden zijnde vakkennis, zijn
wij in staat om van meerwaarde te zijn voor
grote opdrachtgevers. Bouwfonds en Vestia,

Koninklijke Woudenberg Ameide

de grootste woningbouwvereniging van
Nederland, geven aan dat onze werkwijze

Opdracht Restauratie Nieuwe Rijksmuseum

aanslaat. Goed en eerlijk doorvragen over de

belangrijkste wapenfeit 2009

gedachten, wensen, plaatjes, locatie en
mogelijkheden en dan vervolgens álles

‘2009 is voor ons een mooi jaar geworden.

regelen. De klant hoeft geen tekeningen of

Er zijn heel wat mooie projecten gerealiseerd

bestek te maken, geen berekeningen te laten

en daarbij zijn gelukkig ook nog goede

doen. Vantevoren is met elkaar zo goed over

resultaten behaald’ verklaart Peter Pieters,

alles nagedacht, dat er achteraf zeer weinig

directeur van Koninklijke Woudenberg (KWA)

tot geen discussie meer is over meer- en

in Ameide. Ons belangrijkste wapenfeit is

minderwerk. Het kost in het voortraject meer

echter de opdracht voor de imposante

tijd, maar dat betaalt zich absoluut uit.

restauratie van het Rijksmuseum in Amster-

Ontzorgen noemen we dit. Het slaat aan

dam, die we eind februari verkregen. We zijn

omdat een opdrachtgever een mooi en

direct na de zomervakantie van 2009 gestart

betaalbaar gebouw wil, maar dan zonder

met de restauratie van alle daken en gevels,

zorgen en zonder vervelende verrassingen.

dat met circa 30 miljoen euro omzet het

Hij moet volledig kunnen vertrouwen op de

grootste project uit het lange bestaan van

bouwer. We hebben de organisatie aangepast

Koninklijke Woudenberg wordt. De oplevering

aan deze manier van werken. Bijvoorbeeld

staat gepland voor oktober 2010.’

door het aannemen van hoger opgeleide
technische mensen. De communicatie met

‘De restauratie van de tweede en derde

onze opdrachtgevers en ook met eindgebrui-

verdieping van het Stadhuis Rotterdam

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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(€ 10 miljoen) was een hoogtepunt en dat

restauratiebedrijf dat kan beschikken over

geldt ook voor het provinciehuis van Noord-

een bedrijfsonderdeel dat het restaureren van

Holland in Haarlem (€ 11 miljoen). Deze

beton (en dat gaat veel verder dan betonrepa-

(hoogwaardige) restauraties omvatten alles

ratie) tot specialisme heeft verheven.

wat een restauratiebouwbedrijf graag op zou

Overigens zijn we met nog meer interessante

willen pakken. Hoogwaardig natuursteenwerk,

en innovatieve ontwikkelingen bezig waarvan

bijzonder stuc- en schilderwerk, lambriseringen,

we hoge verwachtingen hebben.’

decoratieve wandbekledingen met nieuwe
toevoegingen zoals liften en trappen, op een

Vakmanschap en kwaliteit

wijze die past in een monumentale omgeving.

‘Koninklijke Woudenberg richt zich op de

Dat geldt ook voor herbestemming van

nichemarkt van restauratiebouwwerken.

industriële monumenten als: de (tweede fase

Daarin behoren we tot de top en strijden

van) Caballero Innovatie Fabriek in Den Haag

we vaak, op het scherpst van de snede, met

en de voorgevel van de voormalige NDSM-

enkele andere bedrijven om grote opdrachten,

werf in Amsterdam, om er maar een paar te

die via aanbesteding door de overheid als

noemen. Uiteraard werd er ook in 2009 weer

opdrachtgever of als subsidieverstrekker

gewerkt aan de restauratie van torens, kerken

op de markt worden gebracht. Concurrentie

en grafmonumenten. Hoewel hiermee slechts

in ons vak houdt iedereen scherp om het

een beperkt deel van onze omzet gehaald

vakmanschap en de bedrijfsvoering op een

wordt, is dit soort werk wel beeldbepalend

hoogwaardig niveau te houden. Het is

voor Koninklijke Woudenberg. Daarnaast zijn

eveneens goed voor de kwaliteit binnen

een aantal bijzondere nieuwbouwprojecten

de branche, als tenminste alle spelers aan

gerealiseerd; zo is er in Bunschoten een

hetzelfde kwaliteitsniveau voldoen. Dit

nieuwe molen gebouwd. In Schipluiden is

kwaliteitsstreven is geregeld in een certifice-

KWA gevraagd een grote villa te bouwen in

ringsregeling tot Erkend Restauratie Bouwbe-

neoklassieke stijl, compleet met de kenmer-

drijf (ERB). Ook de overheid heeft dit

kende zuilen zoals die bekend zijn van Griekse

onderkend en heeft daarom in het MoMo-

en Romeinse bouwwerken uit het verleden.

beleid (Modernisering Monumentenzorg)

Men was zo enthousiast over het eindresultaat

vanaf 2011 geregeld dat kwaliteitsborging

dat er direct opdracht werd verstrekt voor

door de uitvoerende branches voorwaarde

een tweede villa! Een mooi staaltje van

wordt voor deelname aan aanbestedingen.

“bouwen tussen heden en verleden”,

Wij vinden het belangrijk om in de ontwikke-

de slogan van KWA.

lingen in de branche en de monumentenzorg
actief te participeren. KWA heeft de papieren

Repstone

en de expertise om zowel kleine als grote

‘Repstone, onderdeel van KWA, heeft zich

projecten aan te nemen én succesvol te

in hoog tempo ontwikkeld tot specialist in

kunnen werken met de professionals die de

betonrestauratie. De restauratie van “De

opdrachtgever vertegenwoordigen. Wij

Timmerfabriek” in Vlissingen is een mooi

onderkennen dat het managen van grote

voorbeeld van een jong (1914) industrieel

projecten andere vaardigheden vraagt dan

monument waarbij met beton gebouwd is.

het werken aan kleinere projecten. Wij hebben

Wij verwachten in de komende jaren een

zowel medewerkers die succesvol in staat zijn

toename van het aantal (jonge) monumenten

de kleinere restauratie- en onderhouds

waarvan restauratie van betonconstructies

projecten uit te voeren als ploegen die

een essentieel onderdeel is.

gespecialiseerd zijn in het grote werk.’

Met Repstone heeft Koninklijke Woudenberg
extra onderscheidend vermogen in huis
gekregen. Wij zijn momenteel het enige

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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Constant-leren-cultuur

Adel verplicht

‘De kwaliteit die KWA levert ligt in handen van

‘Mede omdat onze naam niet direct gerelateerd

vakmensen op de bouwplaats. Maar ook van

is aan Janssen de Jong hebben wij geen last

calculatie, werkvoorbereiding en projectlei-

gehad van de integriteitproblemen bij Janssen

ding wordt een hoge mate van vakmanschap

de Jong Infra. Wij zijn een koninklijk bedrijf en

verwacht. Daarom wordt al jaren volop

daar zijn we trots op. Wij zijn ons er zeer van

geïnvesteerd in opleidingen en dat heeft een

bewust dat “adel verplicht”. Wij hebben een

positieve invloed op de invulling van de

naam hoog te houden. Het motiveert ons om

functies. We zijn actief in het aanbieden van

de lat op het gebied van integriteit zeer hoog

vakgerichte trainingen en cursussen voor alle

te leggen, zowel binnen het bedrijf als ook in

geledingen in het bedrijf. Omdat wij in de

de contacten met (potentiële) opdrachtge-

branche voorvechters zijn van een hoog kwali-

vers, leveranciers en andere bedrijven in deze

teitsniveau, mag men dit van KWA ook

sector. Van leidinggevenden wordt een

verwachten. Het past in onze “constant-leren-

duidelijke voortrekkersrol gevraagd bij het

cultuur”. Ons standpunt is dat een bedrijf dat

bepalen van de normen en waarden.’

niet bereid is te investeren in de mensen die er
werken, geen toekomst heeft. In 2009 is het

2010

aantal medewerkers nagenoeg gelijk geble-

‘2009 en 2010 zijn voor KWA geen economi-

ven. Voor de toekomst verwachten wij geen

sche zwakke tijden, mede dankzij de opdracht

problemen met de werving van vaklieden,

voor het Nieuwe Rijksmuseum. De jaren

want de aantrekkingskracht van onze

daarna zijn minder zeker. De verwachting is

projecten is groot. Die nieuwkomers moeten

dat onze sector met krimp te maken krijgt,

evenwel dan nog het specialistische restaura-

doordat wij sterk afhankelijk zijn van subsidies

tiewerk leren en dat neemt tot wel zo’n 10 jaar

en de overheid krachtig dient te bezuinigen.

in beslag. Dergelijke inspanningen verklaren

Koninklijke Woudenberg verwacht haar

waarom wij er alles aan doen om ervaren

marktaandeel te behouden via haar traditio-

vaklieden te behouden, ook in mindere

nele activiteiten, maar ook via nieuwe

economische tijden.’

activiteiten die gestart of in ontwikkeling zijn.’
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Infrastructuur
Janssen de Jong Infra, Ippel Civiele Betonbouw, Twentse Weg- en Waterbouw en Asfaltfabriek
Roermond vertegenwoordigen bij Janssen de Jong Groep samen de cluster Infrastructuur.
De cluster heeft deelnemingen in Asfaltcentrale Hengelo (33,3%) en Van Rens B.V. (33,3%)
alsmede vestigingen in Horst, Roermond, Valkenswaard, Herten, Oldenzaal en Nieuwendijk.
De infrastructuurbedrijven van Janssen de Jong Groep zijn actief in de wegenbouw en in
verschillende daarmee samenhangende sectoren. Janssen de Jong Infra is marktleider in
Limburg, beschikt over een bijzonder sterke marktpositie in Brabant en Oost-Nederland.
De cluster realiseerde in 2009 een omzet van € 150 miljoen (2008: € 184 miljoen).

Janssen de Jong Infra

werd de toevoer aan nieuwe projecten fors
beperkt. Gelukkig bleven andere opdrachtge-

2009 was een jubileumjaar, we hadden een

vers onverminderd vertrouwen houden in onze

feestje moeten vieren...

organisatie. Op basis van hun persoonlijke
ervaringen wisten zij de gebeurtenissen te

Dinsdag 27 januari 2009: Ronald Philipse,

beschouwen als een incident dat niet represen-

Johan Janssen en Joep Brouns zullen die

tatief is voor de rest van de organisatie.’

dinsdag niet snel vergeten, is de conclusie
na hun verslag. De gebeurtenissen van die

Afgekeurd

dag, en al wat er daarna volgde, bepalen

‘De impact van de gebeurtenissen is eigenlijk

onmiskenbaar hun beschrijving van het jaar

met geen pen te beschrijven. Dat slechts een

2009. Wat een jubileumjaar - met de viering

enkeling in de organisatie, want dat werd al

van het 70-jarig bestaan - had moeten

snel duidelijk, de meer dan 500 medewerkers

worden, groeide vanaf het einde van de eerste

van dat moment zoveel schade kan berokke-

maand snel uit tot een schokkend, zeer druk

nen, is nog steeds moeilijk te bevatten.

en toch ook uitdagend jaar.

Gevoelens van boosheid en onmacht over
de eenzijdige beeldvorming en de als

‘De berichten over een justitiële inval op een

onrechtvaardig ervaren behandeling van al

tweetal vestigingen van Janssen de Jong Infra

die medewerkers, die part noch deel hadden

en het arresteren van medewerkers in verband

aan de genoemde praktijken, namen toe.

met mogelijk frauduleuze praktijken, brachten

Wij hebben er steeds geen enkel misverstand

ineens zaken dichtbij waarvan men normaal

over laten bestaan dat de in de pers genoem-

gesproken denkt dat ze ergens anders kunnen

de handelingen tussen personen die de

gebeuren, maar niet in het eigen bedrijf. Dat is

opdrachtgever vertegenwoordigen en

schokkend, helemaal als de regionale en zelfs

personen die ons bedrijf vertegenwoordigen,

de nationale pers in woord en beeld breed

zeer sterk worden afgekeurd. Wij hebben

uitpakt en de organisatie zeer negatief wordt

evenzo uitgedragen dat er alles aan gedaan

neergezet. Een in 70 jaar, vooral in Limburg en

wordt om dergelijke incidenten te voorkomen.

Noord-Brabant, opgebouwd positief imago,

Hoe krachtig onze stellingname ook was, het

werd van het ene op het andere moment

blijft echter moeilijk om bij een groot publiek

ernstig bedreigd. De publieke opinie ontwik-

de negatieve klank weg te nemen die zo snel

kelde zich op basis van de berichtgeving in

aan de naam Janssen de Jong werd verbon-

de pers in die periode niet in ons voordeel en

den. Wij zijn er van overtuigd dat duidelijkheid

diverse opdrachtgevers vanuit de overheden

vanuit het Openbaar Ministerie (OM) en de

reageerden - soms openlijk - veroordelend en

NMa een positieve bijdrage zal leveren aan

in ieder geval zeer afwachtend. De houding

een evenwichtige mening over de gebeurte-

van die opdrachtgevers werd vervolgens snel

nissen en over de wijze waarop onze mede-

merkbaar in de orderportefeuille. Vanuit de

werkers zich eerlijk, open en met volle

gebieden waar Janssen de Jong Infra

overgave inzetten op de projecten van

traditioneel een stevige positie had opgebouwd,

Janssen de Jong Infra.’
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De integriteitcode, die door de bij Janssen

Infra concentreert zich op de wegenbouw

de Jong Groep aangesloten bedrijven gehan-

vanuit Horst, Roermond (asfaltfabriek), Herten

teerd wordt, is herijkt en er zijn bepaalde

en Valkenswaard in de provincies Limburg en

administratieve procedures aangepast. Er is

Noord-Brabant. Vanuit Oldenzaal is TWW

ons veel aan gelegen dat integriteit volkomen

(Twentse Weg- en Waterbouw) actief in die

onderdeel is van de cultuur in de organisatie.

regio. Landelijk worden speciale infrastructurele

Elkaar aanspreken op dit onderwerp, adequaat

projecten uitgevoerd door Ippel Civiele

omgaan met signalen en regelmatig in

Betonbouw.’

overlegvormen laten terugkomen, zijn daarom
nadrukkelijk onderdeel van ons compliancebe-

coldmix

leid. De openheid die hier mee gepaard gaat,

‘Waar 2009 volledig door de beschreven

laat zien wat we denken en wat we doen. Het

gebeurtenissen en de reorganisatie werd

maakt helder welke inspanningen worden

beheerst, moet 2010 het jaar van herstel en

verricht om integriteitproblemen te voorko-

opbouw worden. Helaas hebben we in dit

men. Terdege beseffen wij dat het fundament

verband nog niet alles zelf in de hand. De

van het “integriteithuis” begint bij de leiding

periode waarin bepaalde overheden een

van het bedrijf. Daarop mag men onvoorwaar-

afwachtende houding aannemen en geen

delijk vertrouwen.’

opdrachten verstrekken, zullen we pas kunnen
afsluiten als OM en NMa duidelijkheid

enorme veerkracht

verschaffen. Dit zou voor de medewerkers van

‘Wij zijn trots op de enorme veerkracht die

Janssen de Jong Infra een welkome stimulans

onze medewerkers in 2009 hebben getoond.

zijn bij de invulling van de in het jaarplan 2010

Zij hebben zich verzet tegen het negativisme

beschreven activiteiten. Daarin staat wat

en hebben met extra inzet, motivatie en

Janssen de Jong Infra gaat doen, wat er van

eergevoel gewerkt aan het voortbestaan van

medewerkers verwacht wordt en wat zij van

Janssen de Jong Infra. De onderlinge band is

de organisatie mogen verwachten en dit geeft

sterker geworden en met elkaar werden en

richting aan herstel en opbouw. Wij willen

worden de schouders er onder gezet. Het is

absoluut relatiegericht blijven, zowel in de

wrang te moeten constateren dat met dit alles

wijze van omgaan met elkaar, als ook door

een grote reorganisatie en een zeer omvang-

middel van onze producten. Een goed

rijke reductie van het aantal medewerkers niet

voorbeeld daarvan is de aanpak van “Cold-

voorkomen kon worden. Het personeelsbe-

mix”. Met een nieuwe naam en letterlijk een

stand is in 2009 met ongeveer 200 medewer-

eigen kleur wordt ingezet op het beter kunnen

kers gedaald tot iets meer dan 300. Dit was

bedienen van opdrachtgevers die Emulsie

bepaald niet het uitgangspunt vóór de

Asfalt Beton (EAB) willen toepassen. De

gewraakte datum van 27 januari 2009.

marketing rondom dit product wordt geïnten-

Er was echter geen keuze en er was geen tijd

siveerd, want dit product, dat uitstekend past

beschikbaar om rustig te bezien hoe het een

onder het begrip duurzaamheid, verdient

en ander zich zou gaan ontwikkelen. De

meer aandacht. Het biedt Janssen de Jong

herijking van visie, doelen en strategie moest

Infra volop kansen zich te onderscheiden.

snel, doordacht en toekomstbestendig tot

Dit product is zeer sterk, kan snel met onze

stand komen. Het voortbestaan van Janssen

mobiele installatie aangebracht worden en

de Jong Infra en de werkgelegenheid van de

kan eveneens snel belast worden. Geheel

medewerkers, die aan het bedrijf verbonden

passend in deze tijd is dat daarvoor een

konden blijven, stonden op het spel. Al vrij

fractie van de energie nodig is die traditioneel

snel werd de vestiging Meerssen gesloten en

hoort bij een vierkante meter wegenbouw. In

later in 2009 is de vestiging in Heteren

2010 kunnen wij gelukkig weer bezig zijn met

overgedragen aan Aannemingsmaatschappij

innovatie en het voorbereiden van de

Van Gelder. Op 31 december 2009 werd de

organisatie op de kansen die er ongetwijfeld

vestiging in Breda gesloten. Janssen de Jong

gaan komen. We staan er klaar voor!’

Janssen de Jong Jaarverslag 2009
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Systeembouw
Met geavanceerde prefab-bouwmethoden realiseert de cluster Systeembouw van Janssen
de Jong Groep in korte tijd grootschalige, flexibele bedrijfshuisvesting in staal of beton.
Tevens produceert en monteert de cluster aluminium daken en verzorgt het zeer uiteen
lopende projecten in zowel in als afbouw. Daarnaast zijn Mobouw en AfbouwCenter Amsterdam
handelsondernemingen in droge afbouwmaterialen. Vijf bedrijven maken deel uit van de
cluster Systeembouw: Remco Ruimtebouw (modulaire staalbouw), Hercuton (modulaire
betonbouw), Hafkon (aluminium dak- en gevelconstructies), MAT (afbouw) en Mobouw
(handel in materialen droge binnenafbouw). De verschillende bedrijven werken in opdracht
van industriële ondernemingen, projectontwikkelaars, architecten, investeerders en hoofdaannemers en zijn actief in heel Nederland. Remco Ruimtebouw opereert daarnaast zeer
succesvol in Oost-Europa. Tussen de systeembouwbedrijven is een vorm van synergie
ontstaan waarbij de ondernemingen relaties naar elkaar doorverwijzen als de functionaliteit
elders beter ingevuld kan worden. In 2009 realiseerde de cluster een omzet van € 127
miljoen (2008: € 186 miljoen).

Remco Ruimtebouw

ruimte in 2011. Dat is het niveau van 30 jaar
geleden en dan mag je spreken over een

Een jaar met twee gezichten

slagveld in de bedrijfsgebouwenmarkt.
Onze sector wordt verhoudingsgewijs veel

‘Door de uitstekende verkoopresultaten in

harder geraakt dan de overige utiliteitsbouw.

2008 hebben we in 2009 een recordproductie

Voor de jaren daarna is een spectaculair

kunnen noteren,’ start directeur Jan van

herstel niet te verwachten, als we bijvoorbeeld

Vulpen zijn uitleg over Remco Ruimtebouw en

kijken naar de grote leegstand van bedrijfs-

de zusterbedrijven Ocmer in Lodz (Polen),

ruimten in ons land of de eisen die banken

Remco Romania in Boekarest en Remco

stellen aan kredietverlening voor grote

Ukraine in Kiev. ‘Er zijn veel mooie bedrijfshal-

nieuwbouwprojecten.’

len voor gerenommeerde opdrachtgevers tot
stand gekomen. Er is hard gewerkt en er zijn

Meerlandenstrategie

prima resultaten behaald. De malaise in de

‘Dit tempo van neergang houdt geen enkel

markt was in dit opzicht gunstig voor ons; het

bedrijf vol en dus was een strategische

zorgde namelijk voor lagere inkoopprijzen,

heroriëntatie niet meer dan logisch. Het

hogere marges en een financieel gezien goed

aandeel van onze huidige, én nieuwe buiten-

2009.’

landse activiteiten, zal nog zwaarwegender
worden in de totaalomzet van onze bedrijven-

‘Helaas konden we niet genieten van dit

groep. In 2001 droeg Nederland voor 90% bij

succes. Het werd, als nooit tevoren, een jaar

aan de omzet en kwam de overige 10% uit het

met twee gezichten. Waar we aan de ene kant

buitenland. In 2009 was dat gekanteld naar

alle zeilen bij moesten zetten om de projecten

de verhouding 40/60 bij een in tussentijd

opgeleverd te krijgen, werd aan de andere

verdubbelde omzet. De recente ineenstorting

kant de organisatie aangepast aan grote

van hun munteenheden dwingen Polen,

veranderingen in de bedrijfsgebouwenmarkt.

Roemenië en Oekraïne om dure importen te

Gaandeweg 2009 leek het wel of er een totale

beperken en om meer zelf te gaan produce-

kopersstaking was uitgebroken. De

ren. Substantiële subsidiestromen vanuit de

2010-prognoses voor Nederland geven een

Europese Unie ondersteunen lokale investeer-

mogelijke krimp aan van maar liefst 60% ten

ders daarbij. Onze bedrijven in die landen

opzichte van 2008, met als dieptepunt slechts

kunnen daarmee hun voordeel doen en hun

2,3 miljoen vierkante meter nieuwe bedrijfs-

ingeslagen groeipad voortzetten en daarmee

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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ontworstelen wij ons aan de problemen in

2010

Nederland. In landen in Zuid-oost-Europa (o.a.

‘Voor 2010 en ook 2011 hebben wij onze

Oekraïne en Rusland) zijn de contacten van

maatregelen genomen om als Remco Groep

dien aard dat Remco Ruimtebouw bij een

tot een aanvaardbaar positief resultaat te

opleving van de markt direct haar aandeel kan

komen. Ondanks dat restyling van in het

pakken. Daarnaast wordt de blik nog verder

verleden gebouwde Remco bedrijfshallen een

verruimd naar interessante gebieden in de

stabiele factor is geworden, zal de omzet in

wereld. Niet om er een organisatie neer te

Nederland aanzienlijk lager zijn. Hoewel er

zetten, maar om het Remco-systeem in de

enige zorg is over toenemende druk op de

vorm van bouwpakketten te leveren, eventu-

marges, zal de groei van omzet en rendement

eel met uitzending van speciaal daarvoor

in Oost-Europa naar verwachting toenemen.’

opgeleide engineers die de bouw ter plaatse
kunnen begeleiden. In 2009 hebben we ons
bedrijf aan deze ontwikkelingen en plannen

Hercuton

aangepast. Het resulteerde in Nederland
vooral in het verder structureren van onze

Een jaar van ups en downs

lean-and-mean organisatie. In 2009 betekende dit het afbouwen van het aantal inleen-

Bij Hercuton kijken Paul Zijlmans, commercieel

krachten, het niet verlengen van tijdelijke

directeur en Jeroen de Bonth, technisch

contracten en een eigen personeelsreductie

directeur, terug op een jaar zoals zij - en ook

van maar liefst 30%. In het buitenland bleven

hun (potentiële) opdrachtgevers - nog niet

de bedrijven op dit gebied nagenoeg intact.’

eerder hebben meegemaakt. De economische
ontwikkelingen in de altijd al conjunctuurge-

Copy and paste

voelige bouwsector en de snelheid waarin het

‘De impopulaire maatregelen in 2009 moeten

een en ander plaatsvond maakten van 2009

de continuïteit van Remco Ruimtebouw en de

een jaar van ups en downs.

werkgelegenheid in ons land waarborgen. Het
belang van het geheel is groter dan dat van

‘Positief was dat er veel werk verzet is in de

het individu, hoe tragisch dit soms ook kan

uitvoering van in 2008 aangenomen projec-

zijn. De blijvers geeft het vertrouwen dat

ten. Lagere inkoopkosten en lagere faalkosten

moeilijke tijden overwonnen kunnen worden

hadden een positieve invloed op het resultaat.

en dat we zo flexibel zijn dat een sterke

De verkoop van bedrijfsgebouwen ondervond

reductie in een bestaande markt opgevangen

anderzijds in een ongekend hoog tempo de

kan worden met het benutten van kansen in

gevolgen van vooral financieringsproblemen

andere gebieden. Ons succes wordt voor een

waarmee onze potentiële klanten werden

belangrijk deel bepaald door ons bedrijfsmo-

geconfronteerd. Nog nooit eerder stonden zij,

del en onze aanpak te kopiëren naar kansrijke

en wij dus ook, voor dergelijk grote proble-

gebieden. “Copy and paste” is een belangrijk

men. Er ontstond een vreemde situatie in de

onderdeel van de bedrijfsstrategie waaraan

organisatie. Omdat wij zes tot negen maanden

we heel strak vasthouden. Daarmee hebben

vooruit kunnen kijken, waren wij al tijdens de

we voor de komende jaren de winstgevend-

topdrukte in de uitvoering bezig de organisa-

heid in eigen handen, ondanks het zware weer

tie qua omvang terug te brengen tot op het

waarin deze markt in Nederland verkeert. We

niveau van zo’n drie jaar geleden. Dit was bijna

profiteren daarbij van de sterke merknaam die

niet uit te leggen aan degenen die bij of voor

Remco Ruimtebouw zowel nationaal als

Hercuton werkten in 2009. Gedwongen

internationaal heeft.

ontslagen konden uiteindelijk niet voorkomen
worden, hoewel we gelukkig ook medewerkers elders gedetacheerd hebben om hen snel

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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te kunnen terughalen als de ontwikkelingen

Marktverbreding

daartoe aanleiding geven. Het blijft wrang

‘In 2009 is een concept ontwikkeld voor

medewerkers te moeten laten vertrekken,

energiezuinige, degelijke, gezonde en prettig

waarvoor zoveel menselijke en financiële

functionerende schoolgebouwen voor een

inspanningen gedaan zijn om ze binnen te

concurrerende prijs. Daarmee richt Hercuton

halen en op te leiden.’

zich nadrukkelijk op de (semi)overheidssector,
waar de investeringen naar verwachting beter

Loft-architectuur

op peil blijven dan in de particuliere sector.

‘De grote orderportefeuille in 2009 verschafte

Belangrijk is dat er intern actieplannen zijn

ons niet alleen tijd om de organisatie qua

gemaakt waarin staat hoe deze nieuwe sector

omvang en slagkracht aan te passen, we

“bewerkt” moet worden om er nieuwe

konden ook volop creatief kijken naar de

opdrachten uit te kunnen halen. Daaraan

kansen van Hercuton in de komende jaren.

wordt zeer consequent en met veel enthousi-

Onmiskenbaar zijn die er op het terrein van

asme gewerkt. We hebben ook dit onderdeel

duurzaam bouwen. Met de loft-architectuur in

van onze visie en strategie concreet ingevuld.

beton en slimme energietoepassingen - waar-

In de actieplannen is benoemd wat we nodig

van ons eigen kantoor een levend visitekaartje

hebben en hoe en wanneer - keihard op

is - hebben we in de afgelopen jaren onmis-

datum - we bepaalde zaken aanpakken. Die

kenbaar een voorsprong opgebouwd. Het is

plannen zijn voor iedereen binnen het bedrijf

duurzaam bouwen bij uitstek en slimme

openbaar en dat heeft een positieve invloed

ondernemers zullen in de komende jaren

op het vertrouwen in de toekomst. Medewer-

zeker nog gevoeliger zijn voor de (financiële)

kers zien dat er gestructureerd en doordacht

argumenten die hen voorgelegd worden.

wordt gewerkt aan een toekomst waar ze zelf

Beton wordt van nature geassocieerd met

ook deel van uitmaken en waarop ze zelf

duurzaamheid en door dat begrip nog beter

invloed kunnen uitoefenen. Ze zien het licht

inzichtelijk te maken, handen en voeten te

aan het einde van de tunnel en dat motiveert

geven, op te delen in “hapklare brokken” en

enorm. De marktverbreding richt zich verder

betaalbaar te maken, is Hercuton in staat haar

op meer opdrachten vanuit eindgebruikers,

deel te pakken van de bedrijfsgebouwen-

die zijn ontvankelijker voor zinvolle investerin-

markt. Het is onze uitdaging om de vraag

gen op de lange termijn en dat kan de

“waarom zou ik duurzaam bouwen?” overtui-

neergang in opdrachten vanuit de projectont-

gend te beantwoorden. We hebben in dat

wikkeling compenseren. Daarnaast zetten we

verband de tijdgeest mee. Efficiënt gebruik

in op duurzame gebouwen onder loft-archi-

maken van de aardse bronnen die ons ter

tectuur, die speciaal bestemd zijn voor de

beschikking staan en het waardevast houden

combinatie wonen/werken of alleen wonen.

van een gebouw, zullen zwaarder gaan tellen

Gebleken is dat hiervoor interesse bestaat,

bij opdrachtgevers en dan is men sneller

waarop wij creatief kunnen zijn en deze

bereid zich te wenden tot specialisten die op

nieuwe producten toegevoegd kunnen

deze terreinen met pasklare oplossingen

worden aan het onderscheidend vermogen

komen. Hercuton is zo’n specialist. We kijken

van Hercuton.’

daarom in dit geval liever naar het “halfvolle
glas” en dat betekent dat er volgens de

‘Hercuton ondervond geen nadelige gevolgen

prognoses maar liefst 2,3 miljoen vierkante

van de integriteitproblemen bij Janssen de

meter nieuwe bedrijfsruimte te bouwen is.’

Jong Infra. De herijkte code als onderdeel van
het integriteitbeleid bevestigt wat men moet
weten over dit onderwerp en hoe er in
bepaalde situaties gehandeld dient te worden.
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
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Hoe zijn situaties die tot problemen kunnen

zijnen,’ vertelt Nick Boehlee, directeur van

leiden te herkennen en hoe zijn ze te voorko-

Hafkon in Zaltbommel. ‘Die groeiverwachting

men? Omdat wij zelf gestart zijn met dit

moest echter in de loop van het jaar naar

bedrijf en heel veel zelf hebben gedaan weten

beneden bijgesteld worden. Daar hoorden

we bijzonder goed waar frauderisico’s liggen.

aanpassingen in de organisatie bij, waardoor

We zijn daar zeer alert op. Binnen Hercuton is

de projecten opgeleverd zijn met inzet van

het belangrijk dat het kritische vermogen blijft

relatief weinig mensen. In de uitvoering was

bestaan om elkaar aan te spreken op bijvoor-

het derhalve een druk en een goed jaar. Het

beeld fatsoensnormen. Er moet met elkaar

probleem lag veeleer in de verwerving van

open over dit soort zaken gesproken kunnen

nieuwe opdrachten. Vooral vanaf juni

worden.’

stagneerden de verkopen.’

2010

‘De negatieve berichten over Janssen de Jong

‘Aan het begin van 2010 zijn wij positiever

Infra hebben geen invloed uitgeoefend op

gestemd dan aan het begin van 2009. Dat is

onze orderportefeuille. Dat neemt niet weg

niet zozeer op basis van de prognoses of

dat het voorval van begin 2009 ons alerter

algemene economische verwachtingen, maar

gemaakt heeft op dit onderwerp. Budgetten

wel op basis van de gedreven wijze waarop

van projecten worden zeer sterk bewaakt,

nieuwe dingen opgepakt zijn en worden. Het

waardoor afwijkingen direct zullen opvallen

motto “verandering moet er altijd zijn, anders

en onderzocht kunnen worden. Mensenkennis

sta je stil” wordt ook in 2010 volop in de

is bij dit soort zaken van waarde om in te

praktijk gebracht. In de afgelopen jaren

schatten waar mogelijke risico’s liggen en

hebben we bewezen niet onwrikbaar vast te

adequaat integriteitbeleid is zinvol bij het

zitten aan wat we gedaan hebben. Hercuton

onder de aandacht brengen en houden van

veranderde van een systeemorganisatie naar

dit onderwerp.’

een projectorganisatie. Daarna werden we een
turn-key bouwer, gevolgd door de specialisa-

Luxesegment

tie in loft-architectuur en duurzaam bouwen,

‘Veel van de aangevraagde en/of geoffreerde

weer een logisch vervolg daarop. We hebben

projecten werden niet omgezet in een

een duidelijke visie en daar blijft het niet bij.

opdracht. Ondermeer door financieringspro-

We pakken aan, want uiteindelijk gaat het om

blemen in de utiliteitsbouw en het nagenoeg

wat je doet. Onze onderneming is nog alerter

stilvallen van de verkopen in de woningbouw-

geworden op de kansen die er liggen. De

sector, een markt die normaal gesproken zo’n

vastberadenheid is groot en één ding is zeker:

35% bijdraagt aan onze omzet. Ook bleken

degene die de crisis goed doorstaat, komt er

onze producten vaker uit het bestek te zijn

sterker uit!’

geschreven. Hafkon opereert nu eenmaal in
een luxesegment van de bouw en op dat

Hafkon

gebied werden door opdrachtgevers besparingen voor de korte termijn gevonden.
Hoewel deze ontwikkelingen - en vooral het

Ruim baan voor inventieve producttoepassingen

tempo waarin ze plaatsvonden - bedreigend
zijn voor elke onderneming, bieden ze evenzo

‘Voor 2009 zagen wij in eerste instantie nog

kansen voor Hafkon in de komende jaren.

mogelijkheden om te groeien. In 2008 was er

De strategiewijziging, ingezet in 2007, waarbij

zoveel aangenomen dat in 2009 gemaakt

Hafkon de positie van enkel en alleen aanbie-

moest worden, en er werd gewerkt aan de

der van Kalzip® inruilde voor die van leveran-

introductie van een nieuwe toepassing in

cier en bouwer van vergelijkbare producten

bekledingstechnieken voor gevels en gevelko-

van andere fabrikanten, biedt namelijk volop
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kansen op meer omzet en rendement. Juist in

voordelen van staalframebouw en dat van een

een markt waar opdrachtgevers veel meer

geheel nieuw product op basis van een

naar het besteedbare budget kijken, is men

composietmateriaal waarmee met relatief

gevoelig voor prijsgunstige alternatieven.

weinig gewicht grote sterktes behaald kunnen

2009 liet zien dat de verbreding van ons

worden.’

pakket een betere concurrentiepositie
mogelijk maakt. Voor onze opdrachtgevers veelal aannemers - is Hafkon als partner op

MAT Groep

het gebied van dak- en gevelbekleding
interessanter geworden.’

Omzetgroei ondanks lagere prognoses voor
de afbouwbranche

Staalframebouw
‘Meer aandacht kwam er in 2009 voor de

Marco Mooren, directeur van de MAT Groep in

specialisatie van Hafkon in staalframebouw.

Zaltbommel, toont zich tevreden dat hij deze

Veel potentiële opdrachtgevers kwamen

conclusie kan verbinden aan 2009. De MAT

kijken hoe Hafkon met dit product succesvol

Groep met daarin MAT Afbouw en haar twee

een rij woningen bouwde op een flatgebouw

nevenvestigingen De Langstraat Afbouw in

in de wijk Holy in Vlaardingen. Staalframe stelt

Waalwijk en Gerko Afbouw in Witmarsum,

ons in staat inventieve producttoepassingen

Comfortplafond en Coatacoustic, kan over

voor te stellen. Een goed voorbeeld is het

2009 positieve cijfers noteren.

topsportcentrum in Rotterdam en een groot
project in Den Haag. De oorspronkelijke keuze

‘In een markt waarvoor de omzetprognoses

voor houtskeletbouw/staalconstructie maakte

voor 2009 beduidend lager waren dan voor

plaats voor het door Hafkon aangeboden

de jaren ervoor wisten wij maar liefst met

alternatief in staalframebouw. Ons voorstel

12,5% te groeien naar een omzet van 21

levert aantoonbaar voordeel op voor onze

miljoen euro. Daarbij werd het bijbehorende

opdrachtgevers. Wij zijn voor hen een

positieve resultaat behouden. De eerder

toegevoegde waarde onder andere door het

gemaakte keuzes werpen vruchten af.

pro-actief aanbieden van inventieve oplossin-

Bijvoorbeeld de overname in 2008 van Gerko

gen. Daar zit onze kracht en het onderschei-

Afbouw in Witmarsum, dat inmiddels volledig

dend vermogen van Hafkon. De economische

geïntegreerd is in MAT Afbouw. Onze

situatie is daarbij in ons voordeel, want de

omzetstijging is voor een belangrijk deel daar

bereidheid van opdrachtgevers om naar

gerealiseerd. We hebben door overlapping in

alternatieven te kijken is nu juist groot.

de werkgebieden duidelijk meer capaciteit en

Iedereen is veel meer gericht op kansen die

flexibiliteit gekregen. In 2009 zijn wij slechts

positief zijn voor het financieel resultaat.’

beperkt en zonder gevolgen aangesproken op
de gebeurtenissen bij Janssen de Jong Infra.

2010

Bij de MAT Groep worden onderwerpen

‘In 2010 wordt de organisatie qua grootte,

aangaande integriteit in het arbeidscontract

structuur en kosten aangepast aan de te

vastgelegd. Het voordeel van een zeer platte

verwachten situatie. Ons budget gaat uit van

organisatie is dat er veel zicht is op alle

een positief resultaat, maar het zal hard

geldstromen en er intensief contact is met de

werken worden en veel van onze creativiteit

medewerkers op de projecten. Niet alles is te

en inventiviteit vergen. Wij zullen het voordeel

controleren en daarom hechten wij zoveel

dat Hafkon - in tegenstelling tot bijna alle

waarde aan de kwaliteit - integriteit is daar

concurrenten - grote projecten kwalitatief en

een onderdeel van - van onze medewerkers.

kwantitatief goed uit kan voeren verder onder

Hoe wij met elkaar, met anderen op de bouw

de aandacht brengen. Dat geldt ook voor de

en met materieel en materiaal omgaan, is
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goed bespreekbaar en ik constateer dat men

richt zich op een hoog wooncomfort in

begrijpt hoe het op dit gebied werkt.’

combinatie met een vergaande energiebesparing. Het voor Nederland unieke concept is

Organisatie

nog steeds een markt in ontwikkeling. Wij

‘In 2009 werd verder bevestigd dat de

zetten voor de komende jaren in op grotere

organisatie van MAT Groep een goed

werken en meer bekendheid. Coatacoustic

werkende verhouding tussen eigen medewer-

bleef qua omzet in 2009 achter bij de rest van

kers en ingeleende mensen op de projecten

de Groep. De verwachtingen voor de komen-

kent. Dit maakt ons slagvaardig en stelt ons in

de jaren zijn echter naar boven bijgesteld

staat omzetschommelingen op te vangen. De

omdat 2009 benut is voor productverbetering

basis wordt gevormd door de kernkwaliteiten

en de ontwikkeling van een nieuw product.

van de vaklieden die in loondienst zijn. Door

De productverbetering van de akoestische

goed te weten wie waar het beste in is,

plafonds zal zeker interessant zijn voor

koppelen we vooral leidinggevende afbou-

opdrachtgevers die zoeken naar de beste

wers aan projecten die bij hen passen,

akoestiek in hun gebouwen. De inmiddels

waardoor de kans op succes groot is. Bij het

gerealiseerde absorptiewaarde van 0,9

aannemen van projecten wordt met deze

betekent een zeer hoge demping van het

“koppeling” serieus rekening gehouden. Als

geluid in de ruimte waar dit product toege-

een goede match niet mogelijk blijkt te zijn,

past wordt. Diverse architecten hebben al

dan is dat aanleiding om een project niet aan

positief gereageerd.’

te nemen. Een project moet positief resultaat
opleveren en dat ligt in hoge mate in handen

Projecten

van onze medewerkers ter plaatse en op

‘Tal van aansprekende projecten werden in

kantoor. Het vereist een strakke planning,

2009 afgerond of gestart. Bijvoorbeeld het

voldoende en passende capaciteit en constant

Hilton hotel in Den Haag. Landlust Amsterdam

monitoren van wat er “in het veld” gebeurt.

is een mooi voorbeeld van de kracht van MAT

De wetenschap dat de prestaties van een

in de renovatie, net zoals de renovatie van de

bedrijf worden bepaald door de medewerkers,

wijk Latherus in Amsterdam of het Dordrechts

is een belangrijk deel van het onderscheidend

Museum en het conservatorium in Amster-

vermogen van MAT. In 2009 hebben we juist

dam. In de nieuwbouw zijn de bioscoop

- geholpen door de marktsituatie - enkele

Rustenburg in Zaandam, hoofdkantoor

bekwame krachten kunnen toevoegen aan ons

Europol in Den Haag en bioscoop De Spil in

eigen medewerkersbestand.’

Houten te noemen. Een project dat eind 2008
opgeleverd werd bracht ons in 2009 nog een

Onderscheidend vermogen

zeer aangename verrassing. De nieuwbouw

‘De MAT Groep beschikt over nog meer

van het Nieuwe Conservatorium in Amster-

“onderscheidend vermogen”. Een goed

dam leverde de felbegeerde Gyproc Trophy

voorbeeld daarvan is de geheel nieuwe

2009 op. Uit 20 hoogwaardige inzendingen

vrachtauto met kraan, die in februari in

koos de vakjury ons project, onder andere

gebruik werd genomen door onze transport-

vanwege de uitmuntende prestaties op het

ploeg. Met een laadvermogen van 14 ton is de

gebied van de akoestiek en de wijze waarop

bevoorrading van de helft van onze eigen

met de andere bouwpartners is samenge-

projecten nog meer just-in-time geworden,

werkt op dit technisch en ook qua logistiek

zijn de kosten stevig afgenomen en zijn we

moeilijke project. Deze belangrijke erkenning

minder afhankelijk van externe leveranciers

van ons vakmanschap werd in de media goed

geworden. Met Comfortplafond en Coata-

belicht en wellicht zal dat een vervolg krijgen

coustic worden successen behaald op

in juni 2010 als we meedingen naar de

specialistische vakgebieden. Comfortplafond

Europese Gyproc Trophy.’
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2010
‘Omdat wij aan het eind van de “bouwketen”

geworden is voor Mobouw en AfbouwCenter
Amsterdam.’

zitten, zal 2010 niet geheel zonder zorgen zijn,
maar wij verwachten dat vooral 2011 een

Onderscheidend vermogen

spannend jaar wordt. De prijsdruk zal verder

‘We hebben een relatief kleine organisatie,

toenemen. Dit jaar is echter positief van start

met zeer betrokken, ervaren en servicege-

gegaan, met nog steeds een goed gevulde

richte mensen, zowel op kantoor, in het

orderportefeuille. We presteren beter dan

magazijn, als “onderweg”. Die laatste catego-

gemiddeld in deze branche. Het onderschei-

rie bestaat uit enkele vast ingehuurde

dend vermogen van de MAT Groep is groot

chauffeurs en hun vrachtauto’s, naast de vier

en dat geeft ons extra vertrouwen op

eigen chauffeurs met speciaal ontwikkelde

continuering van reeds behaalde successen.’

vrachtauto’s, waarmee de afbouwmaterialen
tot 23 meter hoogte exact op de juiste plaats

Mobouw en AfbouwCenter
Amsterdam

op de bouw kunnen worden neergezet.
De ingehuurde sjouwploegen maken gebruik
van de in eigen huis ontwikkelde slimme
hulpmiddelen. Dat vertaalt zich in veiligheid

Een zwakke start omgebogen naar positief

op de bouwplaats en economisch voordeel

resultaat

voor onze opdrachtgevers. In 2009 konden
meer afbouwers en aannemers overtuigd

Sjak Selen, directeur Mobouw Den Bosch en

worden dat de logistiek van Mobouw en ACA

René van Griensven, directeur AfbouwCenter

voordeel voor hen oplevert. Daarmee is ook

Amsterdam (ACA), geven leiding aan deze bij

direct een belangrijk doel voor de komende

elkaar horende groothandels in afbouwmate-

jaren genoemd. Met behulp van een speciaal

rialen. In 2009 werkten zij consequent verder

op dit onderwerp gerichte film en direct

aan de vier pijlers: assortiment, innovatie,

contact verwachten wij het aantal bedrijven

training en logistiek. De grote betrokkenheid

dat van dit onderscheidend vermogen gebruik

en inzet van de teams in Den Bosch en

gaat maken verder te kunnen vergroten. We

Amsterdam maakten het mogelijk dat

verwachten eveneens veel van de in het najaar

gedurende het jaar een zwakke start

ingezette ontwikkeling om vaste vierkante

omgebogen werd naar een positief resultaat.

meterprijzen voor transport aan te bieden.
Dat is uniek in de afbouwsector.’

‘We zagen uiteraard in 2008 de markt al
krimpen en de prognoses voor onze sector

Instructeur/demonstrateur

in 2009 lager worden. Dat was aanleiding om

‘Er was niet alleen veel aandacht voor de

onze budgetten aan de realiteit aan te passen.

logistiek, maar ook voor de drie andere pijlers

Het was even schrikken in de eerste twee

onder onze bedrijven. Aan het assortiment

maanden van het jaar; de krimp leek groter

werd een nieuw product voor de afwerking

dan verwacht, maar gelukkig kon met een

van gipskartonplaten toegevoegd. De RLS5

andere aanpak de neerwaartse spiraal

Compound is een kant-en-klaar product dat

doorbroken worden. We hebben met z’n

in korte tijd een flink aantal afwerkers van

allen zwaar ingezet op perfecte service.

wanden en plafonds wist te overtuigen van

Bijvoorbeeld door openingstijden nog beter af

de bijzondere kwaliteiten en de gunstige prijs.

te stemmen op de werkwijze van onze klanten.

Dat komt mede door het benutten van onze

Ons assortiment, directe voorraad, prijsbeleid

eigen instructeur/demonstrateur die, op basis

en ons serviceniveau bleken vaak het onder-

van heel veel praktijkervaring, naar de

scheidend vermogen te zijn waardoor een

bouwplaatsen toegaat of gebruik maakt van

moeilijk 2009 toch nog een goed jaar

onze eigen instructieruimten om deze

Janssen de jong Jaarverslag 2009
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producten wervend onder de aandacht te

2010

brengen. Hij demonstreert en verkoopt

‘Het jaar 2010 en wellicht nog meer 2011 zijn

eveneens de innovatieve gereedschappen die

voor de afbouwbranche jaren van de waar-

Mobouw en ACA leveren en traint vaklieden

heid. De prognoses rechtvaardigen uitspraken

tot “Spray-plast-specialisten”. Daarmee wordt

als “overleven” en “het hoofd koel houden”.

de verkoop van dit topproduct, dat alleen

Terecht zijn de budgetten voor 2010 naar

door Mobouw en ACA verkocht mag worden

beneden bijgesteld, omdat het totale volume

en waarmee het hoogste afwerkingsniveau

in de afbouw duidelijk zal afnemen en de

wordt behaald, verder gestimuleerd. Dit alles

prijzen nog meer onder druk zullen gaan

is een belangrijke toegevoegde waarde ten

staan. Dat neemt niet weg dat het onze

opzichte van andere leveranciers van afbouw-

verwachting is dat het deel in het beschikbare

materialen.’

volume dat naar Mobouw en ACA vloeit,
verder zal groeien. De voordelen van onze vier

Sluitend administratief systeem

pijlers, de vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en

‘De enkele vraag over de gebeurtenissen bij

Amsterdam, de inzet van ervaren en betrok-

Janssen de Jong Infra hebben we kunnen

ken medewerkers en de intensieve contacten

beantwoorden. De kwestie heeft geen

met onze afnemers, rechtvaardigen die

negatieve gevolgen met zich meegebracht.

verwachting.’

Het onderwerp, en de wijze waarop Mobouw
en ACA daarmee omgaan, was door de
ontwikkelingen uiteraard wel meer in beeld.
Het leidde niet tot aanpassingen in de
werkwijze. Een sluitend administratief systeem
voorkomt dat de integriteit van Mobouw en
AfbouwCenter wordt aangetast. Goederenstromen zijn zeer goed vast te leggen en daarbij zijn geen vreemde zaken geconstateerd.
Het nut van het aangescherpte integriteitbeleid van Janssen de Jong Groep wordt
onderschreven. Een goede moraal en het
gewetensvolle besef hoe er met middelen en
mensen moet worden omgegaan, begint van
binnen uit en als leidinggevenden zijn wij ons
zeer bewust van onze voorbeeldfunctie op dit
gebied.’

Janssen de Jong Jaarverslag 2009

Janssen de jong Jaarverslag 2009

operationele gang van zaken

Caribbean
Janssen de Jong Groep heeft in ruim vijftig jaar een sterke positie opgebouwd in de bouwwereld van de Nederlandse Antillen en Aruba. De Groep heeft bedrijven in de complete
keten van producten en diensten voor de bouw en aan de bouw gerelateerde activiteiten:
mijnbouw (grondstoffen), bouwmaterialen, betonproducten, aanleg van infrastructuur,
woningbouw, utiliteitsbouw, maritieme bouw en projectontwikkeling. Met negen bedrijven
is de cluster Caribbean actief op alle Bovenwindse en Benedenwindse eilanden. Daarnaast
exporteert de cluster haar mijnbouwproducten naar diverse Zuid- en Midden-Amerikaanse
landen. Verder participeert men voor 49% in Curaçao International Airport. De omzet van
de bedrijven in de Caribbean bedroeg in 2009 € 115 miljoen (2008: € 91 miljoen).

Janssen de Jong Caribbean

segmenten van de woningmarkt. De vraag
naar moderne en betaalbare huizen voor de

Nagenoeg geen recessie op Nederlandse

lokale bevolking groeide wederom en de door

Antillen en Aruba

ons ontwikkelde en gebouwde woningen
onder de naam “Eigen Woning Plan” voorzien

Curaçao is één van de weinige plaatsen waar

in die behoefte. Dat blijkt onder andere op het

de wereldomvattende economische crisis in

199 woningen omvattende project Brakkeput

2009 nauwelijks gevoeld werd. De cijfers laten

Abou, waarvan de bouw vorig jaar gestart is.

zelfs een lichte plus zien. De optelsom van

Inmiddels zijn alle woningen verkocht, hoewel

Janssen de Jong bedrijven op de eilanden

er in 2010 nog een groot aantal gebouwd

Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten en

moet worden. De verwachting is dat de

St. Eustatius rechtvaardigen de uitspraak dat

behoefte verder zal toenemen als gevolg van

er in 2009 nagenoeg geen recessie is geweest

meer activiteit en betere economische

op de Nederlandse Antillen en Aruba. De

omstandigheden op Curaçao. Het nieuwe

prestaties van Janssen de Jong Caribbean

Hyatt hotel, op de voormalige plantage Santa

leverden derhalve een substantiële bijdrage

Barbara, genereert bijvoorbeeld 1.200 directe

aan de omzet en het resultaat van Janssen de

banen, waarvan een groot deel ingevuld moet

Jong Groep. Naar verwachting blijft de

worden door mensen die nog niet op het

economie zich positief ontwikkelen, maar

eiland wonen. Janssen de Jong Project

waarschijnlijk wel op een iets lager niveau

Development is volop bezig met de uitwerking

door de wereldwijde crisis en mogelijk ook

van de plannen om de in de nabijheid gelegen

door onzekere ontwikkelingen inzake de

aangekochte gronden te gaan benutten voor

nieuwe staatkundige structuur. Door hun

woningbouw voor deze groep mensen. De

gunstige ligging en de grote belangstelling en

lokale markt biedt in de komende jaren volop

aantrekkingskracht op Zuid- en Noord-Ameri-

mogelijkheden voor groei. Janssen de Jong

ka, maar ook op Europa, blijven de overzeese

Project Development blijft zich onderscheiden

bedrijven, verenigd in Janssen de Jong

met het in eigen risico bouwen van grote

Caribbean, een belangrijke toegevoegde

aantallen woningen.’

waarde voor Janssen de Jong Groep.
‘De second home markt richt zich op interna-

Curaçao

tionale kopers. Janssen de Jong Project

‘Projectontwikkeling op Curaçao staat er

Development is betrokken bij prachtige

bijzonder goed voor. De in 2004 ingezette

projecten, zoals Pescadero Grand View, Blue

opgaande lijn werd ook in 2009 voortgezet,’

Bay Beach en Golf Resort en Grote Berg.

vertelt Walter Hofstede, manager Janssen de

Hoewel de crisis in de wereld verandering

Jong Project Development. ‘Er werden meer

brengt in de opstelling van potentiële second

dan 100 woningen verkocht in uiteenlopende

home kopers, blijft Curaçao onverminderd
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aantrekkelijk. De verkoop van een tweede

beton, zowel wat betreft (reis)tijd als kosten.

woning vraagt op dit moment extra inspannin-

De semi mobiele betonplant kan bij zeer grote

gen, maar de aantrekkelijke financieringsmo-

projecten ook buiten Curaçao ingezet worden.

gelijkheden op Curaçao voor Nederlandse

De Mijnmaatschappij blijft voortdurend

kopers werken stimulerend, evenals het

investeren om flexibel en tegen lagere kosten

klimaat en de kwaliteit van wonen en leven op

te kunnen voldoen aan de wisselende

het eiland dat doen. De synergie tussen de

behoefte aan grondstoffen. De kansen om

Janssen de Jong bedrijven wordt door

onderscheidend te zijn met de Mijn zijn in

Janssen de Jong Project Development

2009 verder toegenomen. Bijvoorbeeld

nadrukkelijk gezocht en gevonden. In 2009

inzake de levering van steenslag en zand voor

werden de contacten aangewend ten behoeve

zowel de bouw als ook de particuliere markt

van succesvol verlopen opdrachten voor

of de producten die onder de nieuwe naam

Remco Ruimtebouw en MAT Afbouw.’

“Curaçao Calcium” op de lokale én de
exportmarkt worden aangeboden. Te denken

Jan Aben, directeur Curaçaose Wegenbouw

valt aan fosfaathoudende kalksteen voor

Maatschappij (CWM), Brievengat Betonindu-

bodemverbetering in de suikerrietteelt of

strie, Mijnmaatschappij Curaçao en Bonairi-

bijna zuivere kalksteen die gebruikt wordt bij

aanse Wegenbouw Maatschappij (BWM)

de productie van helder glas. De Mijn biedt

omschrijft 2009 als volgt: ‘Het was maar licht

evenzo kansen om de zuiverende werking van

minder dan in het topjaar 2008. De mijn

de gewonnen kalksteen in waterfilters op

leverde zelfs 20.000 ton meer grondstoffen

grotere schaal te gaan benutten.’

aan de lokale markt. Die werden onder andere
verwerkt op projecten waarmee de groei van

Bonaire

het toerisme op Curaçao gediend is. Een

‘In 2009 groeide de omzet en het resultaat

bijzonder project is “Santa Barbara Planta-

op Bonaire aanzienlijk. Dit eiland krijgt meer

tion”. Het in totaal 600 hectare omvattende

aandacht vanuit Nederland, vooruitlopend op

park heeft alles in zich om uit te groeien tot

de toekomstige staatkundige structuur waarin

één van de mooiste vakantieresorts in het

voor Bonaire een bijzondere status binnen

Caribisch gebied. Vooral CWM leverde een

Nederland is weggelegd. BWM kon zich op

grote bijdrage aan dit project. Het is absoluut

steeds meer kleine en grote projecten

één van de hoogtepunten van 2009. Dat mag

onderscheiden. De verbeteringen aan de

ook gezegd worden van de nieuwe betonblok-

aanlegkade voor grote cruiseschepen is

kenfabriek van Brievengat Betonindustrie, die

noemenswaardig evenals het leggen van 130

op 11 april 2009 officieel in gebruik genomen

kilometer kabels en leidingen over het eiland,

werd. De grote investering in de zeer moderne

waarbij grote eigen graafmachines zich een

fabriek betaalt zich uit in meer productie in

weg banen door de vaak rotsachtige bodem.’

aanzienlijk minder tijd. Daarmee komen de
exportplannen concreet in beeld, aangezien

St. Maarten en St. Eustatius

de productiecapaciteit niet langer de

‘De omzet en het resultaat in 2009 waren

beperkende factor is. De kwaliteit en diversi-

zonder meer goed,’ aldus Janhendrik Boekaar,

teit in producten nam toe en ook de arbeids-

directeur van Windward Roads op St.

omstandigheden zijn met de nieuwe fabriek

Maarten. ‘Vanuit St. Maarten zijn wij ook actief

op een hoger niveau gebracht. De productie-

op St. Eustatius. In 2009 bouwden wij op het

capaciteit van beton ten behoeve van de

30 kilometer van St. Maarten gelegen eiland

bouw werd verder verhoogd door de inge-

een nieuw politiebureau. Daarnaast is het

bruikname van een tweede betonplant elders

dagelijks beheer van de aldaar aanwezige

op het eiland. Dit heeft evenzo een gunstig

vuilstortplaats in handen van Windward

effect op de logistiek rondom de levering van

Roads. Op St. Maarten zijn wij betrokken bij
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de ontwikkeling van een “Waste Treatment

Aruba

and Processing Facility”, waarbij in 2009

‘Voor Albo Aruba (Algemeen Bouwbedrijf

belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet.

Aruba) was 2009 een zorgelijk jaar,’ verklaart

Deze installatie, waarmee uit afval onder

directeur Folkert van der Woude. ‘Het aantal

andere elektriciteit gewonnen wordt, is

bouwopdrachten daalde zeer fors en zeer

uitermate positief voor het leefklimaat op St.

snel. Particuliere investeerders in onder

Maarten en past volledig binnen het begrip

andere resorts en hotels namen nauwelijks

duurzaamheid. Uiteindelijk gaat het voor

initiatieven. De jaarlijkse opdrachten voor de

Windward Roads om een concessie voor

raffinaderij Valero werden vanwege de

beheer en onderhoud gedurende 20 jaar.

tijdelijke danwel definitieve sluiting van de

Design and build constructies vormden in

raffinaderij niet verstrekt. Al in de herfst van

2009 wederom een wezenlijk onderdeel van

2008 zagen wij de stagnatie in de bouw

de activiteiten van Windward Roads. Een

aankomen en is door het Arubaanse bedrijfs-

aansprekend voorbeeld daarvan is de zo’n 8

leven regelmatig overleg gestart met de

miljoen dollar omzet omvattende “tender

overheid over stimulering van de economie.

jetty”, een pier waar de watertaxi’s van de

Dit leverde echter niet de gewenste resultaten

grote cruiseschepen passagiers aan land

op. Ondanks dit alles realiseerde Albo Aruba

kunnen zetten. Windward Roads heeft ook

toch diverse aansprekende projecten,

met dit project weer laten zien grote projec-

waaronder de Powerplant voor GE Energy, het

ten aan te kunnen. Het luxe “Cupecoy Yacht

honkbalstadion met 1.200 zitplaatsen en een

Club”, waarbij wij sinds 2004 betrokken zijn, is

grote hal ten behoeve van de scheiding en

zo’n megaproject waarmee naam gemaakt

verwerking van afval. Het bouwvolume op

wordt. Daarnaast wordt er door ons traditio-

Aruba bleef het hele jaar op een ongekend

neel veel gewerkt aan de verbetering van de

laag niveau en uiteraard had dit invloed op de

infrastructuur op het eiland en het aantrekke-

bezetting. Albo Aruba zag zich genoodzaakt

lijk maken van Philipsburg voor de grote

het eigen personeelsbestand met 75 fte te

hoeveelheid toeristen die jaarlijks vanaf de

verminderen. Aan de vooravond van het

grote cruiseschepen de winkelstraten

30-jarig bestaan van Albo Aruba wordt

bewandelt. Samen met het oplopend aantal

gelukkig duidelijk dat de bodem van de

opdrachten voor het leggen van kabels en

economische crisis bereikt is. De verwachting

leidingen leveren deze opdrachten een

is reëel dat het bouwvolume in de komende

belangrijke bijdrage aan de continuïteit van

maanden gaat toenemen. Voor de tweede

Windward Roads, zeker in 2010. Zoals

helft van dit jaar en de komende jaren, zien de

voorzien nemen investeerders op St. Maarten

economische ontwikkelingen er beter uit.

een meer afwachtende houding aan, waar-

De particuliere investeringen nemen toe en de

door de opdrachten voor een aantal design

Arubaanse overheid werkt aan een groot

and build projecten nog niet ondertekend zijn.

rehabilitatieplan, te realiseren in een periode

Onzekerheid over de Amerikaanse markt en

van vier jaar, van onder andere Oranjestad en

de ontwikkelingen rondom de staatkundige

Sint Nicolaas. Dit zal resulteren in nieuwe

veranderingen later in 2010, zorgen voor

bouwprojecten en projecten ten behoeve van

uitstel maar niet voor afstel van projecten, zo

de infrastructuur op het eiland en Albo Aruba

is onze verwachting.’

zal daar ongetwijfeld van profiteren. Er wordt
momenteel gewerkt aan plannen voor meer
activiteiten die passen in ons streven naar
duurzaamheid.’
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‘De Arubaanse Wegenbouw Maatschappij
(AWM) noteerde 2009 als één van de betere
jaren in de bijna 30-jarige geschiedenis,’ laat
directeur Michel Daems weten. ‘We hebben
hard gewerkt, de kansen gezien en ook benut.
Vooral in de eerste negen maanden van het
jaar werd veel en ook zeer succesvol gewerkt
aan infrastructurele projecten. Ondermeer
voor de overheid in de verbetering van de
wegen. Het was een verkiezingsjaar en dan wil
de overheid graag wat extra doen op dit
gebied. Daarnaast hebben we een geweldige
opdracht gehad aan de werkzaamheden voor
de Airport. Mede door de inzet van specialisten van Janssen de Jong Infra uit Nederland
werd de klus binnen de planning geklaard. Dit
project leverde een goede bijdrage aan het
positieve financiële resultaat van de Arubaanse Janssen de Jong bedrijven. Het werk aan
het vliegveld vond voornamelijk in de nacht
plaats, terwijl de andere projecten overdag
uitgevoerd werden. Dit leverde een ongekend
hoge effectieve productietijd van de eigen
asfaltcentrale op. Met maar liefst 70.000 ton
asfalt werd 2009 een absoluut recordjaar qua
asfaltproductie. Het laatste kwartaal droeg
daar echter het minste in bij. Mede door de vrij
plotselinge sluiting van de raffinaderij, de
regeringswissel op het eiland en minder
economische activiteit moest de bezetting
teruggebracht worden. Het eerste kwartaal
van 2010 werken wij nog steeds met minder
mensen dan normaal, maar wij verwachten in
de komende maanden de opgaande lijn weer
te kunnen inzetten. De grootschalige overheidsplannen en de aantrekkende economie
zullen ons daar zeker bij helpen. Wellicht
komen er kansen op het gebied van PPPconstructies.’
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Financiële gang van zaken
Risicomanagement

De omzet van de cluster Caribbean groeide

Om de bedrijfsmatige risico’s beheersbaar te

met 26%. Vooral de wegenbouw in de

maken hanteert de Groep een systeem

Caribbean kende een forse omzetstijging.

van risicomanagement. Daarmee worden

De overige activiteiten vertoonden een lichte

systematisch en regelmatig de risico’s

groei.

onderzocht voor mensen, goederen, belangen

Het bedrijfsresultaat bleef met € 21,0 miljoen

en activiteiten, waarna beleid wordt geformu-

in 2009 nagenoeg gelijk aan 2008. De

leerd, geïmplementeerd en geactualiseerd,

operationele marge (het bedrijfsresultaat als

waarmee deze risico’s tegemoet kunnen

percentage van de omzet) in 2009 bedroeg

worden getreden. Dit beleid is erop gericht de

4,6%. De nettowinst daalde van € 18,1 miljoen

uitkomst van de bedrijfsprocessen te optimali-

vorig jaar naar € 15,1 miljoen in 2009. De

seren en daarmee een bijdrage te leveren aan

nettomarge (het nettoresultaat als percentage

het verder verhogen van het bedrijfsresultaat

van de omzet) steeg licht naar 3,3%.

en het waarborgen van de continuïteit van de
onderneming.

Omzet en resultaten

Financieringsstructuur en
balansverhoudingen
De kasstroom uit operationele activiteiten

Als gevolg van de recessie in de bouw in

bedroeg € 3,7 miljoen. Dit is aanzienlijk lager

Nederland en in Oost-Europa is de omzet over

dan in 2008. Dit wordt hoofdzakelijk veroor-

2009 met 20% gedaald ten opzichte van

zaakt door het gestegen werkkapitaal, met

2008, tot € 459 miljoen.

name als gevolg van investeringen in onder-

De cluster Projectontwikkeling en Bouw

handen projecten. Verder bedroegen de

kromp in 2009 met 40%. Vooral bij Janssen

investeringen in materiële vaste activa € 5,2

de Jong Projectontwikkeling en Janssen de

miljoen. Per saldo bedroeg de uitgaande

Jong Bouw daalde de omzet aanzienlijk, dit

netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten

als gevolg van de fors teruggevallen verkoop

€ 8,3 miljoen.

en bouw van woningen en bedrijfsunits.
De cluster Infrastructuur kende in 2009 een

Het eigen vermogen groeide met € 9,2

omzetdaling van 18%. Dit werd vooral

miljoen naar een bedrag van € 77,9 miljoen.

veroorzaakt door de sluiting van de vestigin-

Het balanstotaal daalde met 10%. Hierdoor

gen in Meerssen en Breda.

nam de solvabiliteit toe van 24,7% in 2008

De cluster Systeembouw liep per saldo 32% in

naar 31,1% in 2009.

omzet terug, met name veroorzaakt door fors
teruglopende omzetten bij Remco en

De netto schuldpositie per ultimo 2009

Hercuton. Bij Hafkon en Mobouw was sprake

bedroeg € 52,4 miljoen.

van een geringe omzetafname. En MAT
Afbouw zag haar omzet zelfs met 12% stijgen.
Raad van Bestuur
Ing. R. Philipse, voorzitter
Drs. P.L. van Gulik RA, CFO
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Geconsolideerde balans
(opgemaakt vóór winstverdeling)
(in duizenden euro’s)

Activa

31-12-2009

31-12-2008

12.625

5.844

Vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

Materiële vaste activa

(2)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

14.888

17.027

Machines en installaties

16.778

18.776

8.014

9.490

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

Financiële vaste activa

74

74

39.754

45.367

14.709

21.472

(3)

Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen

4.836

4.636

Vordering op aandeelhouder

34.327

35.963

Overige vorderingen

19.920

7.979

Latente belastingen

125

125

73.917

70.175

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product onverkochte eenheden
Grond en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen

Onderhanden projecten

(4)

12.986

9.120

2.835

4.004

2.001

2.313

17.822

15.437

36.650

23.040

48.008

73.368

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

(5)

Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

Janssen de jong Jaarverslag 2009

(6)

463

1.227

11.704

13.321

1.294

4.176

61.469

92.092

7.638

26.637

249.875

278.592
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(in duizenden euro’s)

Passiva

Eigen vermogen

31-12-2009

31-12-2008

(7)

77.917

68.717

(8a)

1.450

1.477

1.584

1.579

Voorzieningen
Pensioenen en jubileumuitkeringen
Latente belastingen
Overige

(8b)

23.090

15.524

26.124

18.580

36.873

51.485

Langlopende schulden
Kredietinstellingen

(10)

Overige schulden

2.999

3.696

(9)

39.872

55.181

(10)

14.746

14.816

Kortlopende schulden
Kortlopend gedeelte langlopende schulden
Kredietinstellingen
Leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

(11)

Overlopende passiva

(12)

Totaal passiva

5.427

-

47.262

65.442

14.543

16.817

9.151

17.086

14.833

21.953

105.962

136.114

249.875

278.592
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Geconsolideerde winst- en
verliesrekening
(in duizenden euro’s)

2009

2008

458.606

572.755

Mutatie onderhanden werken

19.020

14.221

Overige bedrijfsopbrengsten

575

58

478.201

587.034

Netto-omzet

(15)

Bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten

(17)

161.217

219.517

159.768

221.786

90.254

94.159

Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat voor belastingen
Resultaat deelnemingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

(19)

9.856

7.687

36.138

22.632

457.233

565.781

20.968

21.253

3.306

5.201

(3.758)

(5.213)

20.516

21.241

792

2.671

(6.224)

(5.825)

15.084

18.087

2009

2008

15.084

18.087

(2.084)

2.418

13.000

20.505

GECONSOLIDEERD TOTAALRESULTAAT
Resultaat na belastingen
Mutatie wettelijke reserve
Valuta omrekeningsverschillen
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Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s)

2009

2008

15.084

18.087

9.856

7.687

7.544

(678)

(28.830)

(1.958)

3.654

23.138

(5.165)

(13.687)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa incl. waarderingsaanpassingen
Aanpassingen tot netto-kasstroom
Mutatie voorzieningen
Werkkapitaal- (excl. liquide middelen en
bankschulden) en overige mutaties
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Verwerving deelneming niet geconsolideerd

1.002

1.848

(50)

(10.401)

Verstrekte langlopende vorderingen op deelnemingen

(1.360)

(1.562)

Verstrekte overige langlopende vorderingen

(2.691)

(1.000)

-

(1.999)

(8.264)

(26.801)

(5.000)

(10.000)

Verwerving deelneming
Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Dividend
Toename langlopende schulden

-

15.000

Aflossing langlopende schulden

(14.816)

(5.585)

5.427

-

Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten

(14.389)

(585)

Netto-kasstroom

Mutatie schulden aan kredietinstellingen

(18.999)

(4.248)

Liquide middelen begin boekjaar

26.637

30.885

Liquide middelen einde boekjaar

7.638

26.637

Janssen de jong Jaarverslag 2009

51

52

JAARREKENING

Toelichting

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
Janssen de Jong Groep is statutair en feitelijk gevestigd te Son en Breugel, Ekkersrijt 4010.
Janssen de Jong Groep is een bouwgroep en actief middels een viertal clusters: Projectontwikkeling en
Bouw, Infrastructuur, Systeembouw en Caribbean.
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om aan te sluiten bij de presentatie en toelichting van
het huidig jaar.

Stelselwijziging
Waardering van het onderhanden werk vindt met ingang van 2009 plaats conform de “percentage of
completion” methode, wat inhoudt dat winsten naar rato van voortgang van het project als gerealiseerd
worden verantwoord. De vergelijkende cijfers 2008 zijn niet aangepast omdat het cumulatieve effect van
de stelselwijziging over de jaren 2007 en 2008 redelijkerwijs niet kan worden bepaald. De impact van
deze stelselwijziging op het eigen vermogen per 1 januari 2009 is een toename van circa € 1,2 miljoen en
het effect op het resultaat over 2009 bedraagt circa € 2,6 miljoen.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden, overeenkomstig uniforme grondslagen, integraal opgenomen
de financiële gegevens van Janssen de Jong Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen. Onderlinge activa
en passiva, baten en lasten alsmede op balansdatum ongerealiseerde winsten die het gevolg zijn van
onderlinge activiteiten van groepsmaatschappijen worden geëlimineerd.
Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat Janssen de
Jong Groep beslissende invloed uitoefent op het beleid. Indien Janssen de Jong Groep geen beslissende
invloed meer heeft op het beleid, worden groepsmaatschappijen niet langer in de consolidatie opgenomen. Indien bij verwerving van nieuwe groepsmaatschappijen de (verschuldigde) verkrijgingsprijs van de
deelneming hoger is dan het aandeel in het eigen vermogen op basis van waarderingsgrondslagen van
Janssen de Jong Groep en op basis van de reële waarden van de activa en passiva op overnamedatum,
wordt het verschil (goodwill) geactiveerd en naar gelang de economische levensduur afgeschreven.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met toepassing van artikel 402, titel 9,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in het overzicht deelnemingen op de laatste bladzijde van
dit verslag, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties met verbonden partijen vonden ” at
arms’ length” plaats. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

Vreemde valuta
Activa en passiva van groepsmaatschappijen in niet-eurolanden worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. De koersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van het aan deze
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ondernemingen ter beschikking gestelde vermogen, worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
De posten van de winst-en-verliesrekening van deze ondernemingen worden omgerekend tegen de
gemiddelde koers in het verslagjaar. In- en verkooptransacties in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de op het moment van de transacties geldende koersen. Koersverschillen die voortvloeien uit de
afwikkeling van deze transacties en uit de omrekening van monetaire posten worden in het resultaat
verwerkt.
Koersverschillen welke ontstaan ten gevolge van vreemde-valutatransacties, die zijn aangegaan ter
afdekking van het risico van koersfluctuaties over de netto-investering in de buitenlandse deelnemingen,
worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Transacties waarbij geen
kasstroom plaatsvindt, zijn niet in het overzicht opgenomen. De individuele posten van het kasstroomoverzicht zijn niet noodzakelijkerwijs af te leiden uit de mutaties tussen de individuele balanssaldi,
voornamelijk als gevolg van valuta-omrekeningsverschillen en eliminatieposten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
de directie van Janssen de Jong Groep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering activa en passiva
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen,
waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

Immateriële vaste activa
Goodwill ontstaan bij de verwerving van deelnemingen wordt bepaald als het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel in de nettovermogenswaarde van de deelneming bepaald naar het moment van
verwerving. Hierbij wordt tevens in acht genomen de niet op de balans van de overgenomen partij
voorkomende activa en passiva.
Goodwill van verworven deelnemingen wordt geactiveerd en lineair afgeschreven over de verwachte
economische levensduur. Aan het einde van het boekjaar vindt een beoordeling plaats van de boekwaarde. Indien en voor zover een waardedaling is opgetreden, wordt deze ten laste van het resultaat gebracht
in het jaar waarin deze optreedt.
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Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van over deze waarde
berekende lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische gebruiksduur. Met waardeverminderingen wordt rekening gehouden. In dat geval vindt afwaardering naar lagere bedrijfswaarde of
directe opbrengstwaarde plaats. Waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht in
het jaar waarin deze optreden.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in beginsel gewaardeerd op basis van een evenredig deel
van de netto-vermogenswaarde. Groepsmaatschappijen maken gebruik van dezelfde grondslagen als
gehanteerd bij de moedermaatschappij. Minderheidsdeelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde, tenzij invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en
financieel beleid van de deelneming; in dat geval vindt waardering plaats tegen netto-vermogenswaarde.
Met waardeverminderingen wordt rekening gehouden. In dat geval vindt afwaardering naar lagere
bedrijfswaarde of directe opbrengstwaarde plaats. Waardeverminderingen worden ten laste van het
resultaat gebracht in het jaar waarin deze optreden.
Vorderingen worden initieel op reële waarde gewaardeerd en daarna op geamortiseerde kostprijs,
rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.
De post latente belastingen heeft betrekking op toekomstige belastingvorderingen, die voortvloeien uit
verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale waarderingsgrondslagen, berekend tegen de geldende
nominale tarieven.

Voorraden voor gebruik en verkoop
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere opbrengstwaarde.
De voorraden halffabrikaten en gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau,
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten in opdracht van derden
2009
Onderhanden projecten betreffen projecten in opdracht van derden. Deze worden gewaardeerd tegen
kostprijs plus tot dan toe opgenomen winst, naar rato van de voortgang van het project, verminderd met
verwachte verliezen en verminderd met gefactureerde termijnen. De waardering van grondposities vindt
plaats tegen verwervingsprijs, vermeerderd met eventuele belastingen en bijkomende kosten, exclusief
rentekosten.
In geval verliezen op projecten worden verwacht, wordt het totale verwachte verlies op het project direct
als last in de betreffende periode verantwoord. De kostprijs omvat alle uitgaven die rechtstreeks verband
houden met de projecten en een toerekening van de direct toerekenbare indirecte kosten. Opbrengsten
als gevolg van meerwerk worden betrokken in de totale contractopbrengsten als het bedrag op enigerlei
wijze door de opdrachtgever is geaccepteerd. Claims en incentives worden gewaardeerd in het onderhanden werk als het nagenoeg zeker is dat deze geaccepteerd respectievelijk behaald zullen worden.
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De geactiveerde winst op onderhanden werken is gebaseerd op het verwachte eindresultaat, rekening
houdend met het voortgangspercentage. Het voortgangspercentage bestaat uit de verhouding geboekte
kosten ten opzichte van de totale verwachte kosten, te bezien per project afzonderlijk.
2008
Het onderhanden werk uit hoofde van projecten in opdracht van derden wordt gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, zijnde directe materiaal- en arbeidskosten, direct toerekenbaar uitbesteed werk en
overige externe kosten inclusief een opslag voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en
variabele kosten.
De waardering van grondposities vindt plaats tegen verwervingsprijs, vermeerderd met eventuele
belastingen en bijkomende kosten, exclusief rentekosten.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er
sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werken.
Verder zijn op de post onderhanden projecten de gedeclareerde termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering gebracht.

Werken voor eigen risico
Indien binnen een gestelde termijn na verwerving van onroerend goed, bestemd voor projectontwikkeling,
geen noemenswaardige ontwikkelingsactiviteiten zijn gestart, worden systematisch voorzieningen
getroffen ten laste van het resultaat. De voorziening zal maximaal bedragen het verschil tussen het
geïnvesteerde bedrag en de geschatte lagere directe opbrengstwaarde van het onroerend goed. Voor
eigen rekening en risico ontwikkeld onroerend goed, bestemd voor de verkoop, wordt gewaardeerd tegen
bestede kosten (exclusief rentekosten) of geschatte lagere directe opbrengstwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd bij eerste verwerking tegen reële waarde, normaliter de nominale
waarde, waarop een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering is gebracht. De voorziening
wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van uitstaande vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de
overige reserves.
Kosten direct samenhangend met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen worden eveneens verwerkt onder
verrekening van relevante winstbelastingeffecten.
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Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De
voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Pensioenen
Janssen de Jong Groep heeft een pensioenregeling waarop de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet
van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen worden betaald door Janssen de Jong Groep.
Voor de pensioenregeling geldt dat voortvloeiend uit besluitvorming in 2006 deze regelingen vanaf 2007
als een toegezegde bijdrageregeling werden geclassificeerd.
De premies worden verantwoord als pensioenlasten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Jubileumuitkeringen
De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft de contante waarde van de uitkeringen aan de medewerkers inzake jubilea. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met een vertrekkans van
de medewerkers.

Voorziening voor latente belastingen
De voorziening voor latente belastingen heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, die
voortvloeien uit verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale waarderingsgrondslagen tegen de
geldende nominale tarieven. De hieruit voortvloeiende voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Netto-omzet
2009
De overeengekomen opbrengsten en lasten met betrekking tot onderhanden projecten worden in de
winst-en-verliesrekening verwerkt naar rato van het stadium van voltooiing van het project. Het stadium
van voltooiing wordt bepaald aan de hand van de verhouding geboekte kosten ten opzichte van de totale
te verwachten kosten. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Opbrengsten als gevolg van meerwerk worden betrokken in de totale contractopbrengsten als het bedrag door de opdrachtgever is geaccepteerd. Claims en incentives worden gewaardeerd in de onderhanden projecten als het nagenoeg zeker is dat deze geaccepteerd respectievelijk
behaald zullen worden.
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2008
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden gefactureerde
bedragen, exclusief omzetbelasting, onder aftrek van kortingen, externe vrachtkosten e.d.
Winsten op werken (inclusief projectontwikkelingsactiviteiten) worden verantwoord bij gereedkomen
(oplevering) van het werk, tenzij het werk langlopend is en samengesteld uit te onderscheiden onderdelen. In dat geval worden winsten verantwoord bij het gereedkomen van de te onderscheiden onderdelen.
Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn en worden berekend over het gehele werk.

Personeelsbeloningen
De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voorzover ze verschuldigd zijn
aan werknemers.
Ten laste van de resultatenrekening zijn uitsluitend de betaalde pensioenpremies gebracht. Voor de
pensioenregeling geldt dat voortvloeiend uit besluitvorming in 2006 deze regelingen vanaf 2007 als een
toegezegde bijdrageregeling werden geclassificeerd.

Verwerking koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten, dan wel bij de omrekening van
monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode.

Resultaat deelnemingen
Als resultaat deelnemingen wordt verantwoord het aandeel in het resultaat na belastingen van de
deelnemingen, die tegen nettovermogenswaarde worden gewaardeerd alsmede het dividend uit (minderheids-) deelnemingen, die tegen verkrijgingsprijs worden gewaardeerd.

Belastingen
Als belastingen worden verantwoord de aan het resultaat toe te rekenen belastingen tegen de geldende
tarieven, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

Janssen de jong Jaarverslag 2009

57

58

JAARREKENING

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

(1) 	Immateriële vaste activa
31-12-2009

31-12-2008

6.991

5.753

Stand begin boekjaar:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

(1.147)

(761)

Boekwaarde

5.844

4.992

-

1.168

Mutaties in het boekjaar:
Aankoop
Herrubricering

7.592

-

Afschrijvingen

(795)

(370)

Valuta-omrekeningsverschillen
Saldo mutaties

(16)

54

6.781

852

Stand einde boekjaar:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

15.090

6.991

(2.465)

(1.147)

12.625

5.844

De post immateriële vaste activa bestaat geheel uit betaalde goodwill op aandelen in groepsmaatschappijen. De geactiveerde goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven, zijnde de geschatte economische levensduur. Jaarlijks wordt de economische levensduur en afschrijvingsmethode van de immateriële vaste activa
beoordeeld. De afschrijvingstermijn wordt aangepast indien daartoe aanleiding is.
De toename van de goodwill betreft de herrubricering met betrekking tot de aankoop van Trim-Invest
Corporation medio 2008. Als gevolg van onvoldoende informatie in 2008 was het niet mogelijk de
goodwill te bepalen. Deze bepaling heeft plaatsgevonden in 2009. De afschrijving goodwill betreft
derhalve in 2009 een periode van 1,5 jaar.
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(2) 	Materiële vaste activa

Bedrijfs-

Machines

Andere

Vaste

vaste

bedrijfs-

gebouwen

en

bedrijfs-

middelen in

en -terreinen

installaties

middelen

uitvoering

Totaal

Stand begin boekjaar:
Aanschafwaarde

26.934

50.443

28.591

74

106.042

Cumulatieve afschrijvingen

(9.907)

(31.667)

(19.101)

-

(60.675)

17.027

18.776

9.490

74

45.367

64

2.935

2.092

74

5.165

(648)

(68)

(261)

(25)

(1.002)

Boekwaarde
Mutaties in boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen *
Nieuwe consolidaties
Afschrijvingen
Herrubricering
Valuta-omrekeningverschillen
Saldo mutaties

-

-

-

-

-

(1.314)

(4.515)

(3.232)

-

(9.061)

-

49

-

(49)

-

(241)

(399)

(75)

-

(715)

(2.139)

(1.998)

(1.476)

-

(5.613)

Stand einde boekjaar:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

24.912

48.701

28.044

74

101.731

(10.024)

(31.923)

(20.030)

-

(61.977)

14.888

16.778

8.014

74

39.754

*: op basis van netto boekwaarde
De geschatte gemiddelde gebruiksduur is als volgt: bedrijfsgebouwen 25 jaar, machines en installaties
10 jaar en andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 3 en 7 jaar.
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(3)

Financiële vaste activa
Vordering
Deelnemingen

Stand begin boekjaar

21.472

Investeringen deelnemingen

Vordering

op deel- op aandeel-

Latente
Overige

belas-

nemingen

houder

vorderigen

tingen

Totaal

4.636

35.963

7.979

125

70.175

50

-

-

-

-

50

Verstrekte leningen

-

1.360

-

2.326

-

3.686

Ontvangen aflossingen

-

(475)

(1.636)

(2.464)

-

(4.575)
(549)

Valuta-omrekeningsverschillen

(285)

-

-

(264)

-

792

-

-

-

-

792

(6.605)

-

-

11.568

-

4.963

(715)

(685)

-

775

-

(625)

14.709

4.836

34.327

19.920

125

73.917

Resultaat deelnemingen
Herrubricering *
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

* De herrubricering in deelnemingen heeft voornamelijk betrekking op de deelneming in Trim-Invest
Corporation ad € 7.592.000. De herrubricering in overige vorderingen ad € 11.568.000 betreft de
omzetting van debiteuren naar rentedragende vorderingen.
Onder de deelnemingen zijn opgenomen ondernemingen waarin de aandelenparticipatie minder bedraagt
dan 50% en/of waarin Janssen de Jong Groep geen beslissende invloed heeft op het beleid. In de post
overige vorderingen zijn mede begrepen projectfinancieringen met een looptijd tot 5 jaar en een rentepercentage van circa 7,5%.
De belangrijkste overige langlopende vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Looptijd
Vordering

Rente %

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

C.W.M.

1.557

7,5%

519

1.038

-

1.557

W.W.R.

15.366

7,5%

1.742

12.829

795

15.366

2.853

7,5%

133

2.720

-

2.853

144

-

144

-

-

144

2.538

16.587

795

19.920

Albo Aruba Bouw
Overige
Totaal
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(4) 	Onderhanden projecten
31-12-2009
Werken in opdracht van derden
Gedeclareerde termijnen

Werken voor eigen risico, inclusief grondposities
Gedeclareerde termijnen

Sub totaal
Af : voorraad gereed product onverkochte eenheden

Totaal

31-12-2008

189.847

249.231

(204.543)

(279.335)

(14.696)

(30.104)

107.379

120.626

(43.047)

(58.362)

64.332

62.264

49.636

32.160

(12.986)

(9.120)

36.650

23.040

50.989

48.994

(14.339)

(25.954)

36.650

23.040

31-12-2009

31-12-2008

Onderhanden werken met positief saldo na
aftrek gedeclareerde termijnen
Onderhanden werken met negatief saldo na
aftrek gedeclareerde termijnen

Totaal

(5) Overige vorderingen

Te declareren termijnen op afgesloten werken

4.828

5.768

Samenwerkingsovereenkomsten

2.008

2.228

Te ontvangen rente

497

903

Personeelsvoorschot

463

497

Overige

3.908

3.925

Totaal

11.704

13.321

Onder de post ‘Overige’ is een rentedragende (5%) lening opgenomen aan een lid van de Raad van
Bestuur ad € 365.000, welke voor 1 juli 2010 zal worden afgelost.
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(6) 	Liquide middelen
31-12-2009
Deposito’s
Direct opeisbare tegoeden
G-rekeningen
Totaal

31-12-2008

327

127

6.205

25.788

1.106

722

7.638

26.637

Over de direct opeisbare tegoeden kan vrij worden beschikt. Schulden aan kredietinstellingen waarbij
tevens tegoeden worden aangehouden, worden in mindering gebracht op deze tegoeden, voor zover
deze rekeningen voor saldering in aanmerking komen.
Voor een nadere toelichting betreffende zekerheden en andere kredietvoorwaarden wordt verwezen naar
de toelichting bij de post Kredietinstellingen (langlopend).

(7) 	Eigen vermogen
Wettelijke
Gestort en

reserve om-

opgevraagd

rekenings-

Overige

verdeelde

Niet

kapitaal

Agio

verschillen

reserves

winst

Totaal

1.450

3.181

(3.509)

59.508

8.087

68.717

-

-

-

1.200

-

1.200

1.450

3.181

(3.509)

60.708

8.087

69.917

vorig boekjaar

-

-

-

8.087

(8.087)

-

Uitgekeerd dividend

-

-

-

-

(5.000)

(5.000)

-

-

(2.084)

-

-

(2.084)

-

-

-

-

15.084

15.084

1.450

3.181

(5.593)

68.795

10.084

77.917

Stand begin boekjaar
Stelselwijziging
Herziene stand
begin boekjaar
Verdeelde winst

Valuta-omrekenings
verschillen
Onverdeelde winst
dit boekjaar
Stand einde boekjaar

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per einde boekjaar € 5.800.000, verdeeld in 58.000 gewone
aandelen van nominaal € 100 elk. Het geplaatst, gestort en opgevraagd kapitaal per einde boekjaar
bedraagt € 1.449.600, zijnde 14.496 gewone aandelen.
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(8a) Voorziening voor pensioenen en jubileumuitkeringen

Stand begin boekjaar
Vrijval ten gunste van het resultaat
Vrijval ten gunste van het eigen vermogen

31-12-2009

31-12-2008

1.477

5.218

(34)

(7)

-

(3.356)

Nieuwe consolidaties

-

33

Overige mutaties

7

(411)

1.450

1.477

Stand einde boekjaar

Deze voorziening heeft betrekking op kosten verband houdend met pensioenen en jubilea. De voorziening
voor pensioenen van € 500.000 heeft een kortlopend karakter. De voorziening voor jubilea van
€ 950.000 heeft een langlopend karakter.

(8b) 	Overige voorzieningen
Voorziening voor herstructurering en reorganisatie
Stand begin boekjaar

31-12-2009

31-12-2008

660

455

Dotatie ten laste van het resultaat

2.997

304

Onttrekkingen

(1.121)

-

(34)

(99)

2.502

660

Overige mutaties
Stand einde boekjaar

Deze voorziening heeft betrekking op kosten verbandhoudend met reorganisaties, afwikkeling van
gesaneerde of beëindigde activiteiten en afvloeiingen.
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Voorziening voor garantieverplichtingen
Stand begin boekjaar

31-12-2009

31-12-2008

6.595

6.238

Dotatie ten laste van het resultaat

1.655

1.129

Onttrekkingen

(602)

(1.049)

(212)

(411)

Vrijval ten gunste van het resultaat
Herrubricering

852

-

Overige mutaties

128

688

8.416

6.595

31-12-2009

31-12-2008

8.269

5.768

Stand einde boekjaar

Diverse voorzieningen
Stand begin boekjaar
Dotatie ten laste van het resultaat

3.513

1.348

(1.247)

(220)

Vrijval ten gunste van het resultaat

(292)

(47)

Herrubricering

1.822

-

107

1.420

12.172

8.269

Onttrekkingen

Overige mutaties
Stand einde boekjaar

De diverse voorzieningen hebben onder andere betrekking op risico’s en kosten in het kader van
Antilliaanse cessantiaverplichtingen (pensioenverplichting € 0,9 miljoen), milieu (€ 0,9 miljoen), diverse
procedures en claims (€ 3,8 miljoen) en overigen, waaronder onderhoud (€ 6,5 miljoen).

Recapitulatie overige voorzieningen

31-12-2009

31-12-2008

Herstructurering en reorganisatie

2.502

660

Garantieverplichtingen

8.416

6.595

Diverse voorzieningen

12.172

8.269

23.090

15.524

De overige voorzieningen kunnen voor circa € 13 miljoen (vorig boekjaar: circa € 14 miljoen) als
langlopend worden beschouwd. Een langlopend karakter hebben de diverse voorzieningen waaronder
procedures, onderhoud en een substantieel deel van de garantieverplichtingen.
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(9) 	Langlopende schulden
Kredietinstellingen
Hieronder zijn opgenomen de schulden aan kredietinstellingen welke een looptijd hebben van langer dan
één jaar. De in de komende 12 maanden af te lossen bedragen zijn opgenomen onder de kortlopende
schulden. Het verloopoverzicht ziet er als volgt uit.
31-12-2009
Stand begin boekjaar
Naar kortlopend
Opnames
Koersverschillen
Stand einde boekjaar

31-12-2008

51.485

48.933

(14.369)

(14.427)

-

15.000

(243)

1.979

36.873

51.485

De totale langlopende schulden kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.
totaal

looptijd t/m

lang-

waarvan

af te

effectief

lopende

langer

lossen

valuta

rente %

schuld

dan 5 jaar

< 1 jaar

EUR

2,0

51.242

-

14.369

1.882

-

377

53.124

-

14.746

Langlopende leningen:
2011
Overige:
Subtotaal
Verplichtingen grondaankopen
Af: kortlopend gedeelte
Totaal langlopend gedeelte

1.494
(14.746)
39.872

Tot zekerheid van de langlopende en multi-purpose faciliteiten zijn ten behoeve van de betrokken
kredietverstrekkers zekerheden verleend. Deze zekerheden betreffen het verstrekken van een substantieel
deel van de activa als zekerheid, waaronder het verpanden van de bedrijfsuitrusting, voorraden en
vorderingen. Tevens is een recht van hypotheek verstrekt op het onroerend goed van de materiële
vennootschappen. Voorts hebben de materiële vennootschappen zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld
voor elkaars verplichtingen jegens de kredietinstellingen. De leningen en faciliteit overeenkomsten
schrijven bepaalde financiële ratio’s en verplichte aflossingen voor.
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Onder deze post is opgenomen een langlopende lening van een derde, welke lening in 2004 is aangegaan
in verband met een acquisitie. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en een rente van 3,1%. Jaarlijks zal
10% van de hoofdsom ad € 3.770.000 worden afgelost. Het kortlopend gedeelte ad € 377.000 is onder de
kortlopende schulden verantwoord.

(10) 	Kredietinstellingen (kortlopend)
De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van Janssen de Jong Groep multi-purpose (i.c.
werkkapitaal) faciliteiten bij bankinstellingen van € 20 miljoen. De faciliteiten in rekening-courant hebben
een rentevoet van circa 1,0% boven de door de bankinstellingen gehanteerde basisrente. Van saldo- en
rentecompensatie wordt gebruik gemaakt. Voor een nadere toelichting betreffende zekerheden en andere
kredietvoorwaarden wordt verwezen naar de toelichting bij de post Kredietinstellingen (langlopend).

(11) 	Overige schulden (kortlopend)
31-12-2009

31-12-2008

Lonen en salarissen

3.978

4.389

Te ontvangen facturen

1.382

3.507

Waarborgsommen

1.099

3.224

Schulden inzake pensioen

1.580

2.402

Samenwerkingsovereenkomsten

1.061

1.025

51

2.539

9.151

17.086

31-12-2009

31-12-2008

Overige
Totaal

(12) 	Overlopende passiva

Te betalen kosten afgesloten werken

9.698

9.428

2.413

2.043

Bouwcombinaties

204

1.307

Accountants- en advieskosten

457

321

2.061

8.854

14.833

21.953

Te betalen rente en bankkosten

Overige
Totaal
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(13) Risicobeheer en financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten
Om het risico van fluctuaties in valutakoersen en rentetarieven af te dekken, wordt gebruik gemaakt van
afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’). De waardeveranderingen van deze derivaten worden dan
verantwoord in de periode waarin ook de financiële gevolgen van de afgedekte posities worden verantwoord (toepassing kostprijs hedge accounting). Waardering van de derivaten vindt derhalve plaats tegen
de kostprijs.

Renterisicobeheer
De vennootschap heeft in beperkte mate afgeleide financiële instrumenten afgesloten om het renterisicoprofiel van Janssen de Jong Groep te optimaliseren. Dit wordt momenteel gerealiseerd door middel van
rente-swaps waarmee het renterisico op langlopende leningen gedeeltelijk is afgedekt.
In 2005 is de rente via een swap vastgelegd op een vast percentage van 3,3%, te verhogen met een
bankopslag. Deze swap loopt van 2 januari 2007 tot 2 januari 2012 over een bedrag van € 25 miljoen. De
marktwaarde van deze swap bedraagt per ultimo 2009 € 1,0 miljoen (negatief).
Aanvullend is in 2006 de rente via een swap vastgelegd op een vast percentage van 4,0%, te verhogen
met een bankopslag. Deze swap loopt van 3 juli 2006 tot 1 juli 2016 over een bedrag van € 10 miljoen. De
marktwaarde van deze swap bedraagt per ultimo 2009 € 0,8 miljoen (negatief).

Valutarisicobeheer
Teneinde Janssen de Jong Groep zoveel mogelijk te beschermen tegen de risico’s van wisselende koersen
van vreemde valuta, voornamelijk de US-dollar, wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van afgeleide
financiële instrumenten. De vennootschap maakt daarbij hoofdzakelijk gebruik van valuta-termijntransacties. Begin 2009 heeft Janssen de Jong Groep een valutatermijncontract afgesloten voor een transactie
van USD 5 miljoen tegen een EUR / USD koers van 1,29 in januari 2010. Dit valutatermijncontract had per
31 december 2009 een positieve reële waarde van EUR 0,3 miljoen. De waarde van dit contract is
opgenomen onder de overige vorderingen.
Markt- en kredietrisicobeheer
Janssen de Jong Groep kent individueel en in groepsverband procedures, richtlijnen en interne afspraken
ter beheersing van markt- en kredietrisico’s. Regelmatig wordt onderzoek naar de kredietwaardigheid van
partijen gedaan. In voorkomende gevallen worden kredietrisico’s afgedekt of worden zekerheden
gevraagd.

(14) Niet in de balans opgenomen regelingen
Ten behoeve van opdrachtgevers en derden zijn door financiële instellingen alsmede de vennootschap per
31 december 2009 garanties en borgtochten afgegeven van in totaal circa € 30 miljoen (vorig boekjaar:
circa € 36 miljoen). Deze betreffen in hoofdzaak verplichtingen uit hoofde van aannemingscontracten.
Enkele tot Janssen de Jong Groep behorende vennootschappen hebben zich hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor verplichtingen van bouwcombinaties waarin wordt deelgenomen.
Janssen de Jong Groep heeft enkele operationele lease-overeenkomsten afgesloten die voornamelijk
betrekking hebben op rollend materieel en vervoermiddelen, met een looptijd van één tot circa vijf jaar.
De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen op balansdatum circa € 9,9 miljoen (vorig boekjaar:
circa € 7,5 miljoen).
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De verplichtingen uit huurovereenkomsten van Janssen de Jong Groep bedragen per jaareinde circa
€ 7,2 miljoen (vorig boekjaar circa € 8,2 miljoen).
Verder is Janssen de Jong Groep onvoorwaardelijke grondaankoopverplichtingen aangegaan voor in
totaal circa € 18 miljoen. Daarnaast zijn voorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor in totaal circa
€ 24 miljoen. Dit met het oog op de ontwikkeling van deze gronden in het kader van het projectontwikkelingsbedrijf.
Janssen de Jong Groep is betrokken bij enkele procedures die worden betwist. Op grond van thans
beschikbare informatie en ingewonnen juridisch advies verwacht de Raad van Bestuur dat de afloop van
deze procedures geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de financiële positie van Janssen de
Jong Groep.

(15) 	Netto-omzet
2009

%

2008

%

30,4

Verdeling per cluster:
Projectontwikkeling en Bouw

104.991

22,9

174.313

Infrastructuur

150.464

32,8

183.650

32,1

Systeembouw

127.319

27,8

186.090

32,5

Caribbean

114.752

25,0

91.381

16,0

Intercompany eliminaties

(38.920)

(8,5)

(62.679)

(11,0)

Totaal

458.606

100,0

572.755

100,0

373.354

81,4

518.690

9.420

2,1

25.363

4,4

114.752

25,0

91.381

16,0

Intercompany eliminaties

(38.920)

(8,5)

(62.679)

(11,0)

Totaal

458.606

100,0

572.755

100,0

Geografische verdeling:
Nederland
Centraal en Oost-Europa
Caribbean
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(16) Gemiddeld aantal medewerk(st)ers
2009

2008

Projectontwikkeling en Bouw

401

455

Infrastructuur

453

455

Systeembouw

362

370

Caribbean

536

544

11

9

1.763

1.833

1.198

1.253

Verdeling per cluster:

Overige
Totaal
Geografische verdeling:
Nederland
Centraal en Oost-Europa
Caribbean
Totaal

29

36

536

544

1.763

1.833

2009

2008

(17) 	Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen

71.143

73.049

10.825

12.601

8.286

8.509

90.254

94.159

2009

2008

Controle van de jaarrekening

325

314

Andere controle opdrachten

65

13

-

7

390

334

Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

(18) 	Accountantshonoraria

Andere niet-controle diensten
Totaal
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Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP zoals bedoeld in art. 1, lid
1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele
netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

(19) 	Belastingen
Hieronder is opgenomen de te betalen belasting over de in Nederland en het buitenland behaalde
resultaten. Tevens is hieronder begrepen de mutatie in de voorziening voor latente belastingen.
Alle in het ‘Overzicht deelnemingen’ genoemde Nederlandse vennootschappen waarin Janssen de Jong
Groep een 100% belang heeft, zijn opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Het toepasselijke belastingtarief in Nederland bedraagt dit boekjaar 25,5% (vorig boekjaar 25,5%).
Ook op de Nederlandse Antillen vormt een groot aantal vennootschappen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Het toepasselijke belastingtarief op de Antillen bedraagt dit boekjaar 34,5% en
voor Aruba 28% (vorig boekjaar idem).
Het effectieve belastingpercentage voor de Groep bedraagt dit boekjaar 29,2% (vorig boekjaar 24,4%).
Het verschil tussen het nominale belastingpercentage en het effectieve belastingpercentage is met name
te verklaren door afschrijving van goodwill.

(20) 	Bezoldiging bestuurders en commissarissen
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd ten laste van het resultaat een totaal bedrag aan bezoldiging
(inclusief pensioenlasten) uitgekeerd van € 540.000 (vorig boekjaar: € 905.000).
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd ten laste van het resultaat een totaal bedrag aan
bezoldiging uitgekeerd van € 25.000 (vorig boekjaar: € 45.000).
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Vennootschappelijke balans
(opgemaakt vóór winstverdeling)
(in duizenden euro’s)

Activa

31-12-2009

31-12-2008

3.506

3.735

Vaste activa
Immateriële vaste activa

(a)

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

(b)

729

768

136.609

138.581

140.844

143.084

Vlottende activa
Debiteuren derden
Groepsmaatschappijen
Belastingen
Liquide middelen

Liquide middelen
Totaal activa

4

-

397

6.422

3.830

3.748

1.245

2.016

5.476

12.186

370

33.588

146.690

188.858

1.450

1.450

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio

3.181

3.181

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

(5.593)

(3.509)

Overige reserves

68.795

59.508

Niet verdeelde winst

10.084

8.087

77.917

68.717

(c)

3.839

2.910

(d)

32.848

45.655

12.520

12.572

7.086

8.041

Voorzieningen
Langlopende schulden
Groepsmaatschappijen
Kortlopende schulden
Kortlopende gedeelte langlopende schulden
Kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.110

51

Groepsmaatschappijen

8.931

48.051

Overige schulden en overlopende passiva

2.439

2.861

32.086

71.576

146.690

188.858

Totaal passiva
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Vennootschappelijke
winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

31-12-2009
Resultaat deelnemingen na belastingen

(f)

31-12-2008

19.257

18.747

Financiële baten en lasten groepsmaatschappijen

(1.682)

(1.674)

Overig resultaat

(2.491)

1.014

Resultaat na belastingen

15.084

18.087

TOELICHTING
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de toelichting bij de
geconsolideerde jaarrekening, waar eenvoudshalve naar wordt verwezen.

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

(a) 	Immateriële vaste activa
31-12-2009

31-12-2008

Stand begin boekjaar:
Cumulatieve aanschaffingswaarde

4.507

4.507

Cumulatieve afschrijvingen

(772)

(543)

Boekwaarde

3.735

3.964

(229)

(229)

Mutaties in het boekjaar:
Afschrijvingen
Stand einde boekjaar:
Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

4.507

4.507

(1.001)

(772)

3.506

3.735

De geactiveerde goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven, zijnde de geschatte economische levensduur.
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(b)

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Vordering

Latente

op aandeel-

belastingen

Totaal

houders
Stand begin boekjaar
Stelselwijziging
Herziene stand begin boekjaar
Resultaat deelnemingen
Dividend
Rentebijschrijving
Valuta-omrekeningsverschillen
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

102.493

35.963

125

138.581

1.200

-

-

1.200

103.693

35.963

125

193.781

19.257

-

-

19.257

(18.560)

(3.337)

-

(21.897)

-

1.701

-

1.701

(2.507)

-

-

(2.507)

274

-

-

274

102.157

34.327

125

136.609

Een lijst van deelnemingen in groepsmaatschappijen is opgenomen op de laatste pagina. Van enkele
minder belangrijke deelnemingen is vermelding achterwege gelaten. Ten kantore van het Handelsregister
is een volledige lijst gedeponeerd (mededeling als bedoeld in artikel 379 lid 5, titel 9, BW2).

(c)

Voorzieningen

Pensioenen en jubileumuitkeringen

31-12-2009

31-12-2008

506

506

(d)	Langlopende schulden
Ten aanzien van deze post wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

(e)	Niet in de balans opgenomen regelingen
De vennootschap staat ten behoeve van de financiering van een aantal groepsmaatschappijen jegens
kredietinstellingen borg voor de nakoming van de uit deze financiering voortvloeiende verplichtingen.
Overigens wordt verwezen naar de toelichting op deze post bij de geconsolideerde balans.
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(f) Resultaat deelnemingen na belastingen
Door de vennootschap kunnen algemene beheerskosten aan groepsmaatschappijen in rekening worden
gebracht. Eveneens vindt verrekening van rente plaats over vorderingen en schulden in rekening-courant
met de desbetreffende groepsmaatschappijen. De ten laste van groepsmaatschappijen gebrachte
vennootschapsbelasting is berekend op basis van de bedrijfseconomische winst van deze
vennootschappen, verhoogd met de fiscaal niet aftrekbare kosten en met eliminatie van posten waarover
geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Son en Breugel, 21 april 2010
Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

Ir. drs. H.N.J. Smits

Ing. R. Philipse, voorzitter

Drs. A.F. Tulp

Drs. P.L. van Gulik RA, CFO

Ing. E.M. Krul
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Accountantsverklaring
Verklaring betreffende
de jaarrekening

van de professionele oordeelsvorming van de
accountant, waaronder begrepen zijn

Wij hebben de in dit verslag opgenomen

beoordeling van de risico’s van afwijkingen

jaarrekening 2009 van Janssen de Jong

van materieel belang als gevolg van fraude of

Groep B.V. te Son en Breugel bestaande uit de

fouten. In die beoordeling neemt de accoun-

geconsolideerde en enkelvoudige balans per

tant in aanmerking het voor het opmaken van

31 december 2009 en de geconsolideerde en

en getrouw weergeven in de jaarrekening van

enkelvoudige de winst-en-verliesrekening

vermogen en resultaat relevante interne

over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de

Verantwoordelijkheid van
het bestuur

controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar
die niet tot doel hebben een oordeel te geven

Het bestuur van de vennootschap is verant-

over de effectiviteit van het interne beheer-

woordelijk voor het opmaken van de jaarreke-

singssysteem van de vennootschap. Tevens

ning die het vermogen en het resultaat

omvat een controle onder meer een evaluatie

getrouw dient weer te geven, alsmede voor

van de aanvaardbaarheid van de toegepaste

het opstellen van het jaarverslag, beide in

grondslagen voor financiële verslaggeving en

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

van de redelijkheid van schattingen die het

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:

bestuur van de entiteit heeft gemaakt,

het ontwerpen, invoeren en in stand houden

alsmede een evaluatie van het algehele beeld

van een intern beheersingssysteem relevant

van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat

voor het opmaken van en getrouw weergeven

de door ons verkregen controle-informatie

in de jaarrekening van vermogen en resultaat,

voldoende en geschikt is als basis voor ons

zodanig dat deze geen afwijkingen van

oordeel.

materieel belang als gevolg van fraude of
fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële

Oordeel

verslaggeving en het maken van schattingen

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een

die onder de gegeven omstandigheden

getrouw beeld van de grootte en de samen-

redelijk zijn.

stelling van het vermogen van Janssen de
Jong Groep B.V. per 31 december 2009 en van

Verantwoordelijkheid van
de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van
een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands
recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te

het resultaat over 2009 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere
wettelijke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende
instanties

voldoen aan de voor ons geldende gedrags-

Op grond van de wettelijke verplichting

normen en zijn wij gehouden onze controle

ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW

zodanig te plannen en uit te voeren dat een

melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen

dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met

dat de jaarrekening geen afwijkingen van

de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391

materieel belang bevat.

lid 4 BW.

Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-

Eindhoven, 21 april 2010

informatie over de bedragen en de

Ernst & Young Accountants LLP

toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van

drs. S.G.C. Seijkens RA

de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk
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Statutaire bepalingen
inzake de winstbestemming
en winstverdeling
In artikel 20 en 22 van de statuten zijn bepalingen opgenomen inzake de
bestemming en verdeling van de winst. De belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

Artikel 20

Winstverdeling boekjaar 2008

lid 2: De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde winst- en verliesrekening, staat ter

Van de winst over het boekjaar 2008 ad

beschikking van de algemene vergadering van

€ 18.087.000 is als dividend een bedrag van

aandeelhouders.

€ 10.000.000 uitgekeerd in 2008. De winst
die overblijft na uitkering van dit dividend is

Artikel 22

toegevoegd aan de overige reserves, zijnde

lid 1.a.: De vennootschap kan aan de aandeel-

€ 8.087.000.

houders en andere gerechtigden tot de voor
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen
doen voor zover het eigen vermogen groter is

Winstbestemming boekjaar 2009

dan het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal vermeerderd met de reserves die

Van de winst over het boekjaar 2009 ad

krachtens de wet moeten worden aangehou-

€ 15.084.000 is als dividend aan aandeelhouder

den.

een bedrag van € 5.000.000 uitgekeerd in 2009.

lid 1.b.: Uitkering van winst geschiedt na de

Het voorstel is om de winst die overblijft na

vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt

uitkering van dit dividend toe te voegen aan

dat zij geoorloofd is.

de overige reserves, zijnde een bedrag van
€ 10.084.000.

Gebeurtenissen na balansdatum
Door de NMa is naar het handelen van enkele
medewerkers van Janssen de Jong Infra een
onderzoek gestart hetgeen heeft geresulteerd
in het uitbrengen van 3 rapporten na balansdatum. De directie ziet de uitkomst van het
NMa onderzoek met vertrouwen tegemoet.
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oVerzicht deelneminGen
het rechtstreekse en/of middellijke aandeel in het geplaatste kapitaal bedraagt 100%, tenzij
anders vermeld. in onderstaand overzicht zijn de belangrijkste deelnemingen weergegeven.

Projectontwikkeling en bouw

caribbean

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.,

Janssen de Jong Caribbean B.V., Curaçao

Son en Breugel

Trim-Invest Corporation, British Virgin Islands

Janssen de Jong Vastgoed B.V., Son en

Curaçaose Wegenbouw Maatschappij B.V.,

Breugel

Curaçao

Janssen de Jong Grondbank B.V., Son en

Harbour and Civil Construction Curaçao B.V.,

Breugel

Curaçao

Zuidgrond B.V. (50%), Son en Breugel

Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij N.V.,

Janssen de Jong Bouw B.V., Son en Breugel

Bonaire

Koninklijke Woudenberg Ameide B.V., Ameide

Windward Roads B.V., Sint Maarten

infrastructuur

Mijnmaatschappij Curaçao B.V., Curaçao
Beton Industrie Brievengat, Curaçao

Janssen de Jong Infra B.V., Horst

MMC Tafelberg N.V. (50%), Curaçao

Ippel Civiele Betonbouw B.V., Nieuwendijk

Asfaltcentrale Curaçao, Curaçao

Asfaltfabriek Roermond B.V., Roermond

Eigen Woning Plan N.V., Curaçao

Twentse Weg- en Waterbouw B.V., Oldenzaal

Curaçao Airport Investments N.V. (49%),

Coldmix B.V. i.o., Son en Breugel

Curaçao

systeembouw

Curaçao Airport Builders B.V., Curaçao
Janssen de Jong Finance B.V., Curaçao

Remco Ruimtebouw B.V., Best

Janssen de Jong Aruba N.V., Aruba

Ocmer Sp.z.o.o., Lódz, Polen

Albo Holding Company N.V., Aruba

Remco Romania s.r.l., Boekarest, Roemenië

Albo Aruba N.V., Aruba

Remco Bulgaria e.o.o.d., Sofia, Bulgarije

N.V. Arubaanse Wegenbouwmaatschappij,

Remco Ukraine LLC, Kiev, Oekraïne

Aruba

MAT Afbouw B.V., Zaltbommel
Mobouw Nederland B.V., ’s-Hertogenbosch
AfbouwCenter Amsterdam B.V., Amsterdam
Hafkon B.V., Zaltbommel
Hercuton B.V., Nieuwkuijk
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Besturingsstructuur
Samenstelling van de Raad van
Commissarissen, de Raad van Bestuur
en het management van de Groep

Raad van Commissarissen

Drs. P.L. van Gulik RA (1957)
Lid Raad van Bestuur en CFO

Groepsstaf
Mr. E.J.G. Kuperus (1960)

Voorzitter:

Secretaris Raad van Bestuur

Ir. drs. H.N.J. Smits (1950)

Directeur Personeel & Organisatie

Nationaliteit: Nederlandse
Functie:

Directeuren Groepsondernemingen

President-Directeur

J.H.W. Janssen (1968)

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Directeur Janssen de Jong Infra

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Rabobank Nederland

Drs. G. Verkerk (1952)

Voormalig President-Directeur

Directeur Janssen de Jong

Amsterdam Schiphol Airport

Projectontwikkeling

Voormalig Secretaris-Generaal bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Drs. P.L. van Gulik RA (1957)

Commissariaten:

Directeur Janssen de Jong Caribbean

KLM Nederland B.V.
Ing. R. van der Zweep (1965)
Lopende termijn: 2008/2012

Directeur Janssen de Jong Bouw
(tot 5 maart 2010)

Drs. A.F. Tulp (1957)
Nationaliteit: Nederlandse

Ing. R. Philipse (1961)

Functie: Managing Director NIBC Bank N.V.

Directeur Janssen de Jong Bouw

Commissariaten:

(vanaf 5 maart 2010)

NVDU Acquisition B.V.
BWise Beheer B.V.

Drs. ing. P.G.M. Pieters (1952)

Nibretco B.V.

Directeur Koninklijke Woudenberg Ameide

CycloMedia B.V.
J.F.J. van Vulpen (1962)
Lopende termijn: 2008/2012

Directeur Remco Ruimtebouw

Ing. E.M. Krul (1941)

Ing. N. Boehlee (1950)

Nationaliteit: Nederlandse

Directeur Hafkon

Functie:
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur

Ir. J.A.A. van Strijp (1947)

Janssen de Jong Groep,

Directeur MAT

Voormalige directiefuncties bij Hollandsche

Directeur Mobouw

Beton Groep en Ballast Nedam
Adviseur:

Ing. M.W.M. Mooren (1969)

Hoefnagels Groep

Directeur MAT

Lopende termijn: 2010/2014

J.P.G. de Bonth (1963)

Raad van Bestuur

Directeur Hercuton

Ing. R. Philipse (1961)

P.L. Zijlmans (1957)

Voorzitter Raad van Bestuur

Directeur Hercuton
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Adressen
Groep
Janssen de Jong Groep

Koninklijke Woudenberg

Ekkersrijt 4010

Voorstraat 7

5692 DA Son en Breugel

4233 EA Ameide

Postbus 131

Postbus 3

5690 AC Son en Breugel

4233 ZG Ameide

Tel. +31 (0)499-491700

Tel. +31 (0)183-606600

Fax +31 (0)499-472600

Fax +31 (0)183-602667

E-mail: info@jajo.com

Email: info@koninklijkewoudenberg.nl

www.jajo.com

www.koninklijkewoudenberg.nl

Projectontwikkeling en Bouw
Janssen de Jong Projectontwikkeling
Ekkersrijt 4008
5692 DA Son en Breugel

Koninklijke Woudenberg heeft
ook vestigingen in Voorst en Tienhoven.

Infrastructuur

Postbus 131

Janssen de Jong Infra

5690 AC Son en Breugel

Energiestraat 8

Tel. +31 (0)499-491313

5961 PT Horst

Fax +31 (0)499-476800

Postbus 6014

E-mail: projectontwikkeling@jajo.com

5960 AA Horst

www.janssendejongprojectontwikkeling.nl

Tel. +31 (0)77-3976100
Fax +31 (0)77-3976111

Janssen de Jong Projectontwikkeling

E-mail: info@infra.jajo.com

heeft ook vestigingen in Bodegraven,

www.janssendejonginfra.nl

Hengelo en Venray.
Janssen de Jong Infra heeft ook
Janssen de Jong Bouw

vestigingen in Valkenswaard,

Jan van Riebeeckweg 17

Roermond en Herten.

5928 LG Venlo
Postbus 253

Twentse Weg- en Waterbouw

5900 AG Venlo

Elsmorsweg 7

Tel. +31 (0)77-3559355

7575 PD Oldenzaal

Fax +31 (0)77-3544696

Postbus 315

E-mail: info.venlo@bouw.jajo.com

7570 AH Oldenzaal

www.janssendejongbouw.nl

Tel. +31 (0)541-572311
Fax +31 (0)541-517298

Janssen de Jong Bouw

E-mail: info@tww.nl

Alfred Marshallstraat 1

www.janssendejonginfra.nl

7559 SE Hengelo
Postbus 504

Ippel Civiele Betonbouw

7550 AM Hengelo

Ippelseweg 14

Tel. +31 (0)74-2561414

4255 HZ Nieuwendijk

Fax +31 (0)74-2917143

Postbus 15

E-mail: info.hengelo@bouw.jajo.com

4255 ZG Nieuwendijk

www.janssendejongbouw.nl

Tel. +31 (0)183-401155
Fax +31 (0)183-403094
E-mail: info@ippel.nl
www.ippel.nl
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Systeembouw
Remco Ruimtebouw

Hafkon

De Waal 22

Schimminck 18

5684 PH Best

5301 KR Zaltbommel

Postbus 306

Postbus 2249

5680 AH Best

5300 CE Zaltbommel

Tel. +31 (0)499-366466

Tel. +31 (0)418 666600

Fax +31 (0)499-366400

Fax +31 (0)418-666605

E-mail: info@remco.jajo.com

E-mail: info@hafkon.nl

www.remco.nl

www.hafkon.nl

Ocmer

MAT

Al. Kosciuszki 80/82

Schimminck 16

90-437 Lódz, Polen

5301 KR Zaltbommel

Tel. +48 (0)42-6348790

Postbus 2035

Fax +48 (0)42-6306343

5300 CA Zaltbommel

E-mail: office@ocmer.com.pl

Tel. +31 (0)418-587070

www.ocmer.com.pl

Fax +31 (0)418-587060
E-mail: info@mat.jajo.com

Remco Romania

www.matafbouw.nl

Str. Johann Strauss no 2A
3rd floor, Sector 2,

MAT heeft ook vestigingen in

020312 Bucharest

Witmarsum en Waalwijk.

Romania
Tel: +40 (0)21 203 5000

Mobouw

Fax: +40 (0)21 203 5001

De Beverspijken 20c

E-mail: info@remcoromania.ro

5221 ED ‘s-Hertogenbosch

www.remcoromania.ro

Postbus 2116
5202 CC ‘s-Hertogenbosch

Remco Ruimtebouw heeft ook vestigingen in

Tel. +31 (0)73-6395060

Bulgarije en Oekraïne.

Fax +31 (0)73-6314381
E-mail: info@mobouw.jajo.com

Hercuton

www.mobouw.nl

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

Mobouw heeft ook een vestiging in

P.O. Box 67

Amsterdam (AfbouwCenter Amsterdam).

5250 AB Vlijmen
Tel. +31 (0)73-5112660
Fax +31 (0)73-5116397
E-mail: info@hercuton.jajo.com
www.hercuton.nl
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overige gegevens

Caribbean
Curaçaose Wegenbouw Maatschappij

Betonindustrie Brievengat

Fort Nassauweg

Brievengat, Curaçao, N.A.

Parera, Curaçao, N.A.

Postbus 3748

Postbus 3303

Willemstad, Curaçao, N.A.

Willemstad, Curaçao, N.A.

Tel. +5999 7375126

Tel. +5999 4338500

Fax +5999 7375192

Fax +5999 4658500

E-mail: info@bib.jajo.com

E-mail: info@cwm.jajo.com

www.betonindustriebrievengat.com

www.curacaosewegenbouw.com
Janssen de Jong Project Development
Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij

Fort Nassauweg

Kaya Industria 43,

Parera, Curaçao, N.A.

Kralendijk, Bonaire, N.A.

Postbus 3303

Tel. +5997 178933

Willemstad, Curaçao, N.A.

Fax +5997 175733

Tel. +5999 4338550

E-mail: info@bwm.jajo.com

Fax +5999 4658500

www.bonairiaansewegenbouw.com

E-mail: info@ewp.jajo.com
www.eigenwoningplan.com

Windward Roads
Falcon Drive #5 Harbour View

Albo Aruba

Philipsburg, Sint-Maarten, N.A.

Barcadera 122

Postbus 112

Oranjestad, Aruba

Philipsburg, Sint-Maarten, N.A.

Tel. +297 5285808

Tel. +5995 427520

Fax +297 5853766

Fax +5995 427528

E-mail: info@alboaruba.com

E-mail: info@wwr.jajo.com

www.alboaruba.com

www.windwardroads.com
Arubaanse Wegenbouw Maatschappij
Mijnmaatschappij Curaçao

Barcadera 122

Nieuwpoort

Oranjestad, Aruba

Curaçao, N.A.

Tel. +297 5853007

Postbus 3078

Fax +297 5853766

Willemstad, Curaçao, N.A.

E-mail: info@alboaruba.com

Tel. +5999 7673400

www.awmaruba.com

Fax +5999 7676721
E-mail: info@mmc.jajo.com
www.mijnmaatschappij.com
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