
Lelystad, daar reden de broers van SOR Kozijnen 
vroeger alleen maar langs. Het kwam nooit in ze op 
dat dit dé plek was voor hun familiebedrijf. Een jaar 
later is wethouder economische zaken Adam Elza-
kalai op bezoek en blikken ze terug. ‘We kwamen 
hier bij toeval terecht, maar achteraf gezien is het 
een gouden greep.’ 

Aan het woord is Harmen Bosma, algemeen direc-
teur. Of zoals hij het zelf – gekscherend – omschrijft: 
de stiefbroer. De broers Idris, Irfan, Haci en Tahsin 
Sorgucu begonnen in 2012 vanuit Den Haag hun ei-
gen gevelbouwbedrijf Tarion en starten in 2021 in 
Lelystad een fabriek in kunststof kozijnen. 

Samenwerking met Werkbedrijf Lelystad 
Het familiebedrijf is gespecialiseerd in het maken 
van kunststof kozijnen voor de renovatiemarkt, 
particuliere markt, bedrijfs- en winkelpanden en 
nieuwbouw. SOR Kozijnen heeft naast een auto-
matische productielijn ook een handmatige. Dat is 
uniek, vertellen de broers. ‘Wij zijn de enige die dit 
hebben. Als er tijdens het plaatsen een kozijn stuk 
valt, maken wij handmatig een nieuwe en die kan 
de volgende dag al worden geleverd. Die snelheid 
is belangrijk om te voorkomen dat de bouw stilvalt.’ 

SOR Kozijnen heeft via een mooie samenwerking 
met Werkbedrijf Lelystad veel statushouders aan 
het werk. Harmen: ‘Taal is niet direct een barrière 
om bij ons aan de slag te gaan, het gaat er veel meer 
om of je gemotiveerd bent. We zijn nu aan het kijken 
of we ook taallessen kunnen aanbieden; we hebben 
in ieder geval ruimte genoeg.’ 

Familie 
Zoals de familie voor elkaar zorgt, zo doet ze dat ook 
voor klanten en medewerkers. Irfan: ‘Dat zit in onze 
cultuur. Als we elkaar kunnen helpen, dan doen we 
dat.’ Haci: ‘Een probleem van een personeelslid zien 
we als een familieprobleem en lossen we samen op. 
We zijn er voor onze medewerkers, omdat we gelo-

ven dat we een beter product krijgen als zij goed in 
hun vel zitten. Daar gaan we best ver in.’ 

Wethouder Adam Elzakalai is benieuwd waarom ze 
zich zo thuis voelen in Lelystad. ‘Lelystad ligt cen-
traal, ons pand is dicht bij de snelweg te vinden en 
we zitten bovendien midden in een gebied waar 

130.000 woningen worden gebouwd. Hier is boven-
dien ruimte, veel ruimte’, zegt Harmen enthousiast. 

Razendsnel beslissen
Ze begonnen klein, vanuit een kantoortje in Den 
Haag. Toen ze een groter pand wilden laten bouwen, 
liep dat anders dan gepland. Tot grote frustratie 
van Idris. Totdat hij werd getipt over een pand aan 
de Staalstraat op industrieterrein  Oostervaart 
in Lelystad. Ook nu nam hij een razendsnelle be-
slissing. “Jongens we hebben een pand gekocht”, 
zei ik tegen mijn broers en Harmen. Iedereen was 
in shock, haha.’ 

‘Het was een heel goede keuze,’ vult Harmen aan. 
‘Net als in Den Haag/Rijswijk is het hier gemoedelijk 
en is de wethouder goed bereikbaar. Ook proeven 
we dezelfde saamhorigheid onder lokale onderne-
mers. Dat vinden we belangrijk.’ Irfan: ‘We kozen er 
dan ook bewust voor om ons pand te laten renove-
ren door lokale partijen. Samen zorg je voor een 
goed ondernemersklimaat.’ 

Gedreven en betrokken 
De fabriekshal – die nog stamt nog uit de jaren 70 – 
is helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Alleen 
de houten spanten staan er nog. Broer Haci is vooral 
op de werkvloer te vinden, in bijpassende werkkle-
ding. Hij vertelt tijdens het bedrijfsbezoek vol pas-
sie aan de wethouder over de kunststof kozijnen die 
hier dagelijks worden gemaakt. 

Het doet de wethouder goed om te zien dat de broers 
met zoveel gedrevenheid, passie en betrokkenheid 
ondernemen. ‘Dat doet me goed. We hebben als ge-
meente ondernemers nodig om invulling te geven 
aan ons beleid. We doen het tenslotte voor jullie.’ 
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van harte 
welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die Lelystad 
als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben gekozen. 
‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag samen 
met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus 
wethouder economische zaken Adam Elzakalai. Zijn regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. 
Eind februari bracht hij een bezoek aan SOR Kozijnen op bedrijventer-
rein Oostervaart.

‘We zorgen voor elkaar’ 

SOR Kozijnen gaat voor goede relatie met klanten en personeel  

Meer weten over ondernemen in Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemen@lelystad.nl tel. 0320-278555
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