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. ‘Die keuze is niet
voor niks’, stelt wethouder economische zaken Jop
Fackeldey. ‘Het is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid via weg, spoor, water en lucht in combinatie met
onze ondernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij
hun dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplannen.’
Onlangs bezocht de wethouder Tanis Food Tec.

Lelystads bedrijf viert jubileumjaar en heeft
uitbreidingsplannen

Tanis Food Tec houdt het luchtig

Tanis Food Tec is gespecialiseerd in het maken van machines die lucht toevoegen aan beslag.
Hierdoor wordt het eindproduct lekker luchtig. Met de slimme machines wordt crème voor
koekjes en taarten gemaakt, maar ook marshmallows. Het Lelystadse bedrijf exporteert haar
productielijnen naar Europese landen, het Midden Oosten, Zuid Afrika tot Latijns Amerika.
Tanis Food Tec bestaat 25 jaar. Het bedrijf
draait op volle toeren. ‘We zijn de afgelopen
jaren enorm gegroeid. Dit komt vooral omdat
we steeds meer hebben toegelegd op complete productielijnen die zo min mogelijk ruimte
in beslag nemen bij de klant,’ vertelt algemeen directeur Steven Staal.

vervoerd en in de fabriek van de klant opgebouwd. ‘We zijn altijd bezig met hoe we nog
slimmer en sneller kunnen bouwen. Hoe kunnen we bepaalde onderdelen standaardiseren,
maar toch maatwerk leveren? Hoe kunnen we
in de toekomst meer gebruik maken van 3D
print technologie.’

‘Een voorbeeld hiervan zijn onze nieuwe
marshmallow lijnen waar we de laatste tijd
heel succesvol mee zijn. Al jaren verkopen
wij productielijnen voor koekjes zoals Choco
Prince van Lu en de wereldberoemde Oreo.
De kans is groot dat u een dergelijk koekje eet
met crème van een productielijn afkomstig
van Tanis Food Tec.’

Hij loopt samen met zijn collega directeur
Peter Tanis via de werkplaats naar het laboratorium. Een delegatie uit Guatemala test een
gloednieuwe marshmallowmachine. ‘We laten
zien wat de machine kan en hoe hij bediend
wordt’, vertelt ‘service engineer’ Boudewijn
Bouwman. ‘We maken bij het testen gebruik
van hun eigen grondstoffen, zodat ze exact
kunnen zien, voelen, proeven wat het eindproduct wordt.’
Steven Staal en Peter Tanis lopen terug naar
de bedrijfshal. ‘Op dit moment werken we aan
projecten voor bedrijven in Tsjechië, Spanje
en Pakistan. En als je goed kijkt zie je dat
het hier best vol is. Daarom huren we nu een
tweede hal en oriënteren we ons op verdere
uitbreiding.’

Slimmer en sneller
In Lelystad wordt het denk- en tekenwerk
gedaan, met halffabricaten bouwen ze de
opstelling, die vervolgens in Lelystad wordt
getest. Daarna wordt de opstelling in delen

Knalroze
Mannen en vrouwen vijlen, lassen, sleutelen
en poetsen de machines. Opvallend zijn de
knalroze motoren. ‘Hiermee zie je waar dan
ook ter wereld direct dat het een product van
ons is’, zegt Steven Staal lachend.
Tanis Food Tec is een nichespeler en richt zich
op industriële bakkerijen. ‘De wereld is onze
achtertuin. Het leukste aan ons bedrijf is dat

we met een kleine organisatie een heel groot,
wereldwijd bereik hebben’, zegt hij enthousiast. ‘We beschikken over specifieke kennis
die verder gaat dan alleen de machine. We
hebben oog voor onze medewerkers en leiden
mensen intern op.’

Dit jaar stond in het teken van het jubileum.
Er werd een groot feest gegeven voor alle medewerkers. Volgend jaar gaat het Lelystadse
bedrijf een nieuwe uitdaging aan. ‘We willen
met ons hele team de langste marshmallow
ter wereld maken. Een uitdaging, want waar
laat je een paar kilometer plakkerige marshmallow? Daar gaan we de komende tijd goed
over nadenken’, lachen ze.
Wethouder Jop Fackeldey bedankt de
enthousiaste ondernemers voor hun verhaal
en rondleiding door het bedrijf. ‘Tanis Food
Tec is een prachtig voorbeeld van een bedrijf
dat ervoor zorgt dat foodbedrijven, waar we
in Lelystad veel van hebben, zich blijven
ontwikkelen.’
Bij de foto’s:
Steven Staal en Peter Tanis leiden wethouder
Jop Fackeldey rond in hun bedrijf.
Tanis Food Tec maakt onder andere machines
die marshmallows produceren en exporteert
haar productielijnen wereldwijd: van Europese
landen, het Midden-Oosten, Zuid Afrika tot
Latijns Amerika.
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Meer weten over ondernemen in
Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons in het Stadhuis,
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555

