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 Toomba.

Toomba blijft innoveren en groeien

Innovatief Lelystads internetbureau bestaat 20 jaar
Toomba bestaat 20 jaar. ‘Ons doel is om te blijven innoveren en groeien’, zegt eigenaar Martijn
Steltman enthousiast. Het Lelystadse fullservice internetbureau won drie jaar geleden de FD
Gouden Gazelle voor snelst groeiende organisatie. Het is een bedrijf met potentie!

aangenomen, die ervoor zorgt dat het bedrijf
zich blijft ontwikkelen. Sander en ik gaan ons
meer bezighouden met ondernemen. Dit is
iets waar we beiden heel blij van worden.’
‘Toomba, making the web work’ staat op
de wand van de ontvangstruimte, waar
Martijn een gesprek voert met wethouder Jop
Fackeldey. Ze lopen naar een touchscreen
waarop verschillende statistieken te zien zijn.
Verderop werken vier webdevelopers aan een
opdracht.
‘Iedere ochtend komen we bij elkaar voor een
stand-up. Tijdens deze stand-up krijgen we
inzicht in elkaars werk en kunnen we hulp
aan elkaar vragen. Is iemand te lang aan het
woord? Dan zetten we de zandloper in.
We houden het kort, maar krachtig.’
Opvallend is het grote whiteboard aan de
muur met tientallen gekleurde briefjes en
foto’s van collega’s. ‘Op dit bord houden we de
voortgang van de projecten bij’, vertelt hij.

Toomba, te vinden aan De Schans in
Lelystad, wordt gerund door Martijn Steltman
en Sander Bruinsma. Toomba staat voor
passie en ambitie. Het bedrijf is de afgelopen
20 jaar uitgegroeid tot een organisatie met
meer dan 20 werknemers, met klanten in
het hele land. ‘Onlangs openden we zelfs een
tweede vestiging in Spanje’, vertelt Martijn.
‘Waar wij goed in zijn? In het ontwikkelen
van de meest complexe, innovatieve online
systemen. Ons team van experts kan bedrijven
helpen met het maken van een nieuwe
website tot het uitwerken van een online
marketing strategie.’
Schoolvrienden
Martijn en Sander kennen elkaar van de
Rietlanden. Ze zaten bij elkaar in de klas en
hadden een gemeenschappelijke interesse;
internet. ‘In de jaren negentig was internet
upcoming. We vonden het leuk en hadden
het al snel in de vingers. Tijdens onze studie
maakten we op onze zolderkamer websites
voor bedrijven’, vertelt hij.
‘Eenmaal aan het werk merkten we dat we

dat we eigenlijk best veel wisten. Ons kennisniveau lag een stuk hoger dan veel van onze
collega’s. In 2007 schreven we ons bedrijf in
bij de Kamer van Koophandel. Tomasz was
onze eerste stagiair en is nog steeds bij ons in
dienst.’
Martijn en Sander vullen elkaar aan. ‘Sander
ziet altijd kansen en is erg gericht op sales.
Mijn verantwoordelijkheid is meer intern
gericht. Ik zorg ervoor dat we onze zakelijke
ambities waarmaken. We vinden het heel
belangrijk om te investeren in de relatie met
onze klanten, zodat we weten wat ze nodig
hebben. Wat we doen, doen we goed. Onze
klanten komen uit Flevoland (van Ansul,
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Welzijn
Lelystad tot Bakkerij Scheunhage), maar
we werken ook voor veel landelijke partijen
(Nationale Nederlanden, Yanmar, Rabobank,
ABN Amro).’
Ondernemen
De groei van Toomba vraagt een nieuwe
manier van leidinggeven. ‘We hebben
daarom onlangs een operationeel directeur

Jop Fackeldey informeert naar hoe
Toomba gekwalificeerde IT’ers vindt. ‘
Dit is een uitdaging. Mede daarom hebben
we sinds kort een tweede vestiging in Spanje’,
antwoordt de ondernemer. ‘Lelystadse
IT-bedrijven hebben moeite met het vinden
van gekwalificeerd personeel. Mede
daarom maken we samen met OMFL een
online platform waarin we Flevolandse
IT-talenten koppelen aan Flevolandse
bedrijven.’
‘Uiteindelijk is onze uit de hand gelopen hobby
uitgegroeid tot een mooi bedrijf, waar we trots
op zijn. Ons doel? Verder uitgroeien tot een
landelijke speler op webgebied, met een goed
team mensen’, besluit hij.
Foto boven: Martijn Steltman vertelt wethouder
Jop Fackeldey over wat hen drijft en wat Toomba
doet. Fotostudio Wierd
Foto linksonder: Toomba telt ruim twintig
werknemers. Een groot deel daarvan houdt zich
bezig met webdevelopment. Fotostudio Wierd
Foto rechtsonder: de voortgang van de projecten
wordt goed gemonitord. Fotostudio Wierd

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

