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‘Hier kun je jezelf blijven ontwikkelen’

Job van Sambeek heeft al een behoorlijke staat van dienst bij 

Gebr. Janssen, al is hij pas officieel in dienst sinds 2018. 

“Daarvóór werkte ik via de beroepsbegeleidende leerweg, de 

bbl. Als leerling-installatiemonteur ging ik mee de bouw op. 

Waarom de keuze voor installatietechniek? Het leek mij altijd al 

veel afwisselender dan bijvoorbeeld metselaar zijn. Er zit heel 

veel ontwikkeling in de techniek en dus kun je jezelf ook blijven 

ontwikkelen”

Job heeft de afgelopen jaren inderdaad bepaald niet stil 

gezeten. Hij schoolde zich tot eerste monteur, omdat men bij 

Gebr. Janssen een zeker scholingsniveau waardeert. Job ging 

door een leerde voor leidinggevend monteur en werkvoorbe-

reider. “Voor een baan op kantoor ben ik al wel voorzichtig 

gepolst, maar voorlopig vind ik dat niet bij mij passen. Intussen 

heb ik ook nog de opleiding tot servicemonteur afgerond. Ook 

heb ik een poosje zinkwerk gedaan, om me dat eigen te maken. 

Gebr. Janssen maakt mooie dingen op dat gebied. Maar ik ben 

toch niet zo’n buitenmens, merkte ik.”

De afwisseling in het werk blijft Job bevallen. “Een tijd geleden 

heb ik voor alle Jan Linders-supermarkten onderhoud moeten 

doen. Een flinke klus, met eindrapportage. Dat zijn mooie 

opdrachten. werk. Gebr. Janssen is een leuk bedrijf om voor te 

werken. Je communiceert op gelijk niveau met elkaar. Iedereen 

is heel benaderbaar. Dat vind ik prettig.”

BEUGEN-HORST-VENRAY
Gebr. Janssen bv

www.janssenbeugen.nl

DE BADERIE BADKAMERTRENDTOUR   Welk trendtype bent u?

Ze wonen op de vierde etage van een fraai, nieuw appartementencomplex in Horst. In een heus penthouse, al 
noemen Marjo en Henk Lemmen het zelf niet zo. Er is een fenomenaal uitzicht over Horst en de verre omgeving. Het 
appartement is nieuw, ruikt zelfs nog zo, en dus klopt alles eraan. Dat geldt ook voor de fraaie badkamer die het 
tweetal liet aanleggen. Voor die klus werd Gebr. Janssen ingeschakeld. Want je wilt niet zomaar een badkamer, toch?

Nieuwbouw heeft het voordeel dat je zelf ‘vanuit het niets’ een badkamer kunt realiseren. Al waren Marjo en Henk natuurlijk 
wel gebonden aan het grondplan. “Maar verder was er alle ruimte voor eigen initiatief”, vertelt Marjo. “Henk ik en ik hadden al 
een idee qua stijl en indeling. We hebben de badkamer buiten het project gehouden, wilden geen standaardontwerp.”

Nóg functioneler
Dus kon het echte werk aan de badkamer pas ná de sleuteloverdracht beginnen. “Daarvóór gingen we ons oriënteren. We zijn 
bij diverse badkamerzaken geweest, maar met Baderie Horst was er meteen de klik. Adviseur Joep snapte meteen wat wij 
bedoelden en dat voelde ook direct goed. In een paar gesprekken hielp hij ons met de stijl. En verder dacht hij echt mee over 
de indeling: hoe we de badkamer nóg functioneler konden maken. Toen de indeling vaststond, heeft Baderie de tekening van 
de leidingen doorgegeven aan de bouwer, die daar vervolgens rekening mee kon houden.”
Nu de kinderen de deur uit zijn, konden Marjo en Henk iets ontwerpen dat helemaal van henzelf zou worden. “We wilden geen 
bad, omdat we dat zelden gebruiken. Wél een brede wastafel, waarvan we tegelijkertijd gebruik kunnen maken. We hebben 
verschillende badkamerlijnen van Baderie gecombineerd, want de onderkast voor de wastafel kwam weer ergens anders 
vandaan. De uitstraling van de badkamer is strak, met veel stucwerk. Dat is in een mooie, witte en neutrale RAL-kleur afgewerkt. 
Daar kan bovendien altijd weer heel makkelijk een andere kleur overheen, zodat je ineens weer een heel ‘nieuwe’ badkamer 
hebt.”

DE BLOG
                 ‘Een aluminium gasfles is duurzaam inzetbaar’

“Sinds jaar en dag besteden we veel aandacht aan het welzijn van onze medewer-
kers. We moeten tot ons pensioen werken. En dat duurt steeds langer. Daarom is 
het duurzaam omgaan met medewerkers een essentieel on¬derdeel van ons 
streven. Hun belastbaarheid bijvoorbeeld, werd steeds wezenlijker binnen ons 
bedrijf. Zo zijn de dakrollen al lichter geworden en ons gereedschap veiliger. Maar 
de alom bekende stalen propaanfles bleef onveranderd. En dus weegt deze fles, 
net als ruim twintig jaar geleden, in totaal nog altijd zo’n 25 kilo, en dat bij een 
flesvulling van 11 kilo…” 
“Daarom werken wij al sinds januari 2015 met de lichtgewicht aluminium 
propaanfles van Jewagas. Ten opzicht van de stalen fles heeft dit revolutionair 
ontwerp een gewichtsbesparing van wel 33 procent. Dat scheelt ruim acht kilo! 
Daarmee stellen we onze medewerkers niet onnodig bloot aan overmatige 
belasting. MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zit in het DNA van 
Gebr. Janssen. Het is een onderdeel van onze bedrijfsvoering om iedere medewer-
ker bewust te maken van het belang hiervan. Het gaat daarbij om het totale 
plaatje: van kwa¬liteit en vakmanschap tot duurzaam ondernemen.” 
“Aan het gebruik van aluminium gasflessen zijn bovendien nog meer voordelen verbonden. Met het oog op het terugdringen van de 
CO²-uitstoot willen we zo min mogelijk gas gebruiken. Stalen flessen bevriezen snel waardoor er veel restgas in de fles blijft. Aluminium 
flessen hebben dat probleem niet en kunnen veel beter leeg gemaakt worden. Dat is zo¬wel duurzaam als ook economisch een 
voordeel.” 

Peter van Houtum, financieel directeur

KLANT AAN HET WOORD          ‘Deze badkamer past helemaal bij ons’

Baderie heeft een aantal leuke trendpareltjes ontdekt die helemaal passen binnen de trendstij-

len van nu. Mooie gekleurde kranen van Grohe, echte stijlelementen voor uw badkamer. Of de 

modieuze badkamermeubelen van Riverdale. Stuk voor stuk eyecatchers. Gecombineerd met 

een marmeren wand- of vloertegel haakt u helemaal in op de trend Calm Luxury.

Laat u inspireren! Als extra inspiratiehulpmiddel is er een gratis trendwaaier. Handig om mee te 

nemen naar uw ontwerpafspraak of naar de winkel om accessoires of verf uit te zoeken. Uw 

persoonlijke stijladviseur, gewoon in uw tas. Bestellen? Dat kan via: www.baderie.nl/trendkrant.

BADKAMERTRENDS? VRAAG DE BADKAMERWAAIER AAN!

Baderie heeft mooie stijlelementen voor de stoere en vintage look. Die 
passen helemaal bij de industriële of retrotrend van nu, dus willen wij ze 
u niet onthouden. Benieuwd naar welke trendstijl het beste bij u past? Ga 
naar: www.baderie.nl/trendtest. In een paar klikken weet u welk trendty-
pe u bent. En om het advies compleet te maken ontvangt u gratis een 
moodboard van uw favoriete trend.

Industrieel design
Combineer een strakke keramische kom met een zwarte onderkast of 
hout. Primabad is een exclusief Nederlands merk dat uitsluitend met 
hoogwaardige producten werkt. Een meubel van Primabad biedt 
gebruiksgemak en kwaliteit. Mooie elementen voor iedere badkamerstijl.

Modern met een vintage twist
De kranen van Hotbath zijn stuk voor stuk pareltjes. Door de diverse kleurstijlen en materialen is er altijd een kraan die past bij uw 
stijl. Neem nu deze moderne variant op de traditionele kruisgreep, een modern design met een knipoog naar toen.

Retro trend




