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 Janneke Sparreboom. Haar
regelmatige bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een
wederzijdse uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over
hoe ondernemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht
komt. Begin september 2020 bracht zij een bezoek aan KSP
Kunstgras op bedrijventerrein Noordersluis.
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KSP is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van
kunstgras sport- en speelvloeren

Het zijn de mensen die het maken!
Joost Sweep: ‘Ik ben trots op
Lelystad. Hier ben ik geboren, opgegroeid op de boerderij van mijn ouders en mijn eigen bedrijf
begonnen. Ik sta te popelen om nog meer
mooie sport- en speelvelden in Lelystad aan
te leggen en te onderhouden.’

KSP kreeg in 2006 een vliegende start in Lelystad
en vloog vervolgens uit over alle windstreken van
het land. Het bedrijf van Joost Sweep is anno 2020
vaste partner van de Johan Cruyff Foundation en
huisaannemer diverse grote gemeentes zoals Den
Bosch, Dordrecht en Amsterdam voor alle speelen sportvelden.
KSP is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en renoveren van sport- en speelvloeren in
Nederland en België. Het bedrijf heeft in Lelystad
het Cruyff Court in de Atol gerenoveerd, enkele
trapvelden in de wijken aangelegd (inclusief hekwerken) en in alle wijken valdempende ondergronden aangelegd.
Visitekaartje
‘We willen in alle fasen -meedenken, aanleggen,
onderhouden en renoveren- met onze klanten in
contact blijven. Onze medewerkers die buiten aan
het werk zijn, trainen we daar ook op. Zij zijn ons
visitekaartje. Het zijn de mensen die het maken!’,
vervolgt Joost.
De medewerkers worden niet alleen getraind om
hun technische vaardigheden op peil te houden, ze
worden ook geschoold over de achterliggende gedachte van het inrichten van sport- en speelplekken. ‘Daarnaast vinden we een gezonde levensstijl,
zoals niet roken en veilig werken, belangrijk. We
investeren in onze medewerkers, met (elektrische)
machines om het werk te verlichten en met fitheidstesten, bijvoorbeeld.’
Vliegende start
Joost: ‘Het werken met machines is efficiënter en
minder belastend voor je lichaam. Als een machine
er nog niet is, dan maken we die zelf!’, legt hij uit.
‘Ik zie de link naar het boerenbedrijf’, lacht Janneke als ze de foto’s van de machines ziet. De ondernemer startte in 2006 namelijk vanuit de boerderij van zijn ouders met de aanleg van kunstgras
tuintjes bij particulieren. ‘De gemeente Lelystad
was onze eerste klant. De gemeente was echt onze
ambassadeur en vervolgens kwamen we bij de gemeente Almere en Amsterdam terecht.’
Vanaf dat moment ging het snel, want er was niet
alleen behoefte aan de aanleg van kunstgras, maar

ook aan de complete inrichting van een sport- of
speelplek. Inclusief het proces van vergunningverlening. ‘Ontzorgen van A tot Z, daar was behoefte
aan en daar zijn wij op in gesprongen.’
Johan Cruyff Foundation
Er volgde een samenwerking met het toen nog jonge merk Johan Cruyff Foundation. Inmiddels werkt
KSP voor diverse gemeenten, speeltoestellenleveranciers en enkele particulieren. Het bedrijf groeide ondertussen door naar 25 medewerkers op de
vestiging aan de Vijzelweg en naar 15 medewerkers in het zuiden van het land (na bedrijfsovername van een concurrent). Verder zijn er 10 vaste
zzp’ers voor het grond- en straatwerk.
‘KSP wil graag ook meer aan het werk in Lelystad.
Helaas vallen we - door de manier van aanbesteden – soms net buiten de boot’, zegt Joost. ‘Goed
dat je dit aangeeft’, reageert de wethouder. ‘We zijn
momenteel met Bedrijfskring Lelystad in gesprek
over het inkoopbeleid en de manier waarop lokale
bedrijven hier mogelijk beter op kunnen aansluiten.’
Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij KSP hoog op de agenda.
‘Compleet ontzorgen en hét circulaire ondergrondbedrijf van Nederland en België zijn. Daar gaan we
voor!’ Hergebruiken van oude kunstgrasmatten
(inclusief ondergrond), het investeren in elektrische voertuigen, eigen zonnepanelen om daar de
auto’s en machines mee op te laden en een onderhoudsapp waardoor geen papier meer nodig is. ‘Alles wat we doen moet circulair zijn. Samen zorgen
we voor minder CO2-uitstoot.’

Janneke Sparreboom:
‘Ik ben écht onder de
indruk van het verhaal
van Joost. Hij heeft overduidelijk plezier in
het ondernemen en is steeds op zoek naar
innovatie. Goed dat hij zoveel aandacht
besteedt aan duurzaamheid. Ook de
manier waarop hij investeert in zijn
personeel, spreekt mij aan.’

Fotobijschriften:
Wethouder Janneke Sparreboom brengt een bezoek
aan KSP Kunstgras.
Directeur Joost Sweep van KSP Kunstgras laat wethouder Janneke Sparreboom een vrolijke speelmat van
kunstgras zien.
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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.
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555

