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 Stellingkast.nl

Ondernemers timmeren aan de weg met
stellingkasten op maat

Stellingkast.nl groeit uit haar jasje

Inklik systeem
‘Onze stellingkasten kunnen eenvoudig worden gemonteerd middels het inklik systeem.
Het GS-3 systeem is al meer dan 30 jaar op de
Nederlandse markt en is door haar veelzijdigheid naast magazijnstellingen ook voor veel
andere toepassingen geschikt. En ook niet
onbelangrijk: de montage is eenvoudig.’

Ze staan in heel Nederland. Bij particulieren, maar ook in grote bedrijven; de stellingkasten van
Stellingkast.nl. Het bedrijf aan de Apolloweg in Lelystad groeit bijna uit haar jasje. Ondernemers Edwin van Groenigen en Jeroen van Vliet kijken daarom voorzichtig uit naar een nieuwe,
grotere locatie.
Wethouder Jop Fackeldey praat met het
tweetal over ondernemerschap. De mannen
stralen enthousiasme en energie uit. Het
zijn aanpakkers. Een vrachtwagen van het
Lelystadse koeriersbedrijf Flevobird stopt om
nieuwe orders in te laden. ‘We leveren snel,
dat is onze kracht’, zegt Edwin, die naar de
bestuurder van de vrachtwagen zwaait. Een
medewerker van het bedrijf rijdt op een heftruck heen en weer en op kantoor worden alle
orders voor de volgende dag verwerkt. Het is
een geoliede machine.

fijne plek met meer ruimte. De locatie is
perfect; dicht bij de A6 en centraal in het
land. We werken inmiddels in een team van
zes mensen en hebben het leuk met elkaar.
We werken op een laagdrempelige manier.
Als klanten ons met een vraag bellen, krijgen
ze direct iemand aan de lijn die verstand van
zaken heeft.’

Het bedrijf verhuisde 18 jaar geleden van
Almere naar Lelystad. ‘Hier vonden we een

Als het aan de ondernemers ligt bouwen ze
in de buurt van hun huidige locatie een nieuw
pand. ‘Met meer opslagruimte, waardoor
we niet meer in één ruimte hoeven te laden
en lossen.’ Ze zien de toekomst rooskleurig
tegemoet. ‘We zijn toekomstgericht en zijn
druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe
producten. Daarnaast blijft het belangrijk om
online goed vindbaar te blijven. Onze klanten
bestellen vooral online.’
Foto’s boven: De ondernemers leiden wethouder
Jop Fackeldey rond in hun magazijn.
(Fotostudio Wierd)

‘Het is druk, dagelijks verwerken we zeker
zo’n twintig orders. We merken dat we elkaar
steeds vaker in de weg gaan lopen. Ons pand
wordt te klein’, legt Jeroen uit. De ondernemers zitten aan een lange tafel, omgeven door
stellingkasten. Ze zijn er in alle vormen en
maten; met deuren, schuifdeuren, vakverdeelsets, schuifschotten, lectuurlegborden, garderobesets… je kunt het zo gek niet verzinnen.
Op maat
‘We hebben heel veel verschillende maten,
waardoor je de stellingkasten op maat kunt
maken. Dit doen onze klanten met behulp van
onze configurator’, vertellen ze. De stellingkasten zijn verkrijgbaar in thermisch verzinkt
staal en vurenhout. ‘De systemen zijn stevig
en gemaakt van degelijk materiaal.

Edwin en Jeroen kennen elkaar vanaf hun
zesde. ‘Sindsdien zijn we bijna onafscheidelijk’, lachen ze. ‘We vullen elkaar aan en
werken nog steeds op een prettige manier
samen. Heel stiekem hopen we dat onze
kinderen het bedrijf later over willen nemen.
De interesse is al gewekt; een aantal heeft
afgelopen zomer vakantiewerk gedaan. Ze
vonden het leuk. Vooral omdat een van onze
collega’s graag over voetbal praat’, lachen ze.

Foto midden: Dagelijks verwerkt het
Lelystadse bedrijf zo’n twintig orders.
(Fotostudio Wierd)

Ze vertellen dat de stellingkastenwereld zich
ontwikkelt. ‘Stellingkasten worden allang niet
meer alleen in garages en loodsen gebruikt.
Tegenwoordig zie je ze ook steeds vaker in
kantoren, huiskamers en men gebruikt ze als
kledingkast. De kasten hebben een strakke,
industriële uitstraling.

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

