
Aluminium gasfles 
bevordert duurzame 
inzetbaarheid dakdekkers 
Gebr. Janssen bv

Hofleverancier. Zo mag het 132-jaar oude familiebedrijf 

Gebr. Janssen uit Beugen zich noemen. Een predicaat dat 

getuigt van een stevige basis die stormen kan doorstaan. 

Een basis die een bedrijf  alleen kan verwerven door  trouw 

te blijven aan haar eigen visie. In het geval van Gebr. Jans-

sen is die visie duidelijk: kwaliteit leveren op een verant-

woorde en duurzame wijze. Voor de mens, het milieu én 

het rendement. Een gesprek met commercieel directeur Leo 

van den Heuvel over MVO en hoe de keuze voor aluminium 

gasflessen hierin past.

Zo kan het ook.
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MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)  zit in 
het DNA van Gebr. Janssen. Het is de intrinsieke motivatie 
van de vierkoppige directie. “MVO staat bij ons hoog in 
het vaandel.” vertelt Leo van den Heuvel. “En dat niet al-
leen bij de directie, maar door alle gelederen van het be-

drijf heen. Het is een onderdeel van onze bedrijfsvoering 
om iedere medewerker bewust te maken van het belang 
hiervan. Het gaat daarbij om het totale plaatje: van kwa-
liteit en vakmanschap tot duurzaam ondernemen.”

MVO in het DNA

“We moeten tot ons pensioen werken.” vervolgt Leo van 
den Heuvel. “ En dat duurt steeds langer. Daarom is het 
duurzaam omgaan met medewerkers een wezenlijk on-
derdeel van ons streven. Het gaat niet om het imago maar 
om de inzetbaarheid van de mensen ook op de lange 
duur. Op alle fronten werken we daar aan. Gebruik ma-
ken van aluminium gasflessen is één van de vele maatre-

gelen. In vergelijking met stalen flessen zijn de aluminium 
gasflessen licht in gewicht. Voor de medewerker betekent 
dit minder gewicht torsen en daardoor minder snel (rug-) 
klachten. Niet alleen voor de dakdekker zelf maar ook 
voor de heftrucks zetten we de aluminium gasflessen in als 
brandstof. Ook deze hebben als voordeel dat ze licht zijn 
en gemakkelijk snel te wisselen.”  

Duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers



Minder klachten, minder uitval en een hogere productiviteit zijn voor 
zowel medewerker als bedrijf gezond. Maar aan het gebruik van 
aluminium gasflessen zijn méér voordelen verbonden volgens Leo van 
den Heuvel:  “Het is ook duurzaam in de conventionele zin van het 
woord. Met het oog op het terugdringen van CO2 willen we zo min 
mogelijk gas gebruiken. Stalen flessen bevriezen snel waardoor er 
veel restgas in de fles aanwezig blijft. Aluminium flessen hebben dat 
propleem niet en kunnen veel beter leeg gemaakt worden. Dat is zo-
wel duurzaam als ook economisch een voordeel.”  En zijn er dan ook 
nadelen? “Natuurlijk betekent overstappen op aluminium gasflessen 
een investering aan de voorkant. Maar het is een kwestie van disci-
pline om de medewerkers bewust te maken van het feit dat de flessen 
vanaf de bouw mee terug genomen moeten worden. En dan betaalt 
de investering zich vanzelf terug. Wij zijn hier zo’n  3 jaar geleden 
overgestapt op aluminium flessen en het bevalt ons prima. Ik krijg 
geen klachten en het wordt door de medewerkers gewaardeerd.” 

Duurzaam
als voordeel

“En dan betaalt 
de investering zich 

vanzelf terug”



• Opgericht in 1886 in Ottersum
• Verhuizing naar Beugen 1951
• 1980 verhuizing naar nieuw pand in Beugen
• Twee vestigigingen: Beugen en Horst
• Twee baderie showrooms
•  Dakdekkers- en installatiebedrijf voor alle werkzaamheden op het ge-

bied van dakbedekking, installatietechniek, riooltechniek en sanitair
• Van de kleinste service  tot de utiliteitsbouw
• Directie: vijfde generatie familie
•  130 medewerkers (inclusief extra ingehuurde werknemers 170) waar-

van ca. 90 mensen buiten als dakdekker of installateur
• 2011 predicaat hofleverancier
• Vakmanschap: zinkmeester, dakmeester, actief leerbedrijf
• MVO certificaat
• CO2 prestatieladder niveau 3
• PSO prestatieladder niveau 2 
 

Gebr. Janssen bv
highlights


