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 februari 2020 bracht zij een bezoek aan Hazo techniek las- en
staalconstructiebedrijf op bedrijventerrein Noordersluis.
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‘We maken mooie eindproducten en staan voor strak laswerk’

Hazo techniek:
een bedrijf om trots op te zijn!

‘Dat staal een mooi product is waar je veel van kan
maken, bewijzen we hier dagelijks’, zegt Bianca
Korrel, directeur van Hazo techniek enthousiast. Het
Lelystadse staalconstructiebedrijf bouwt containers,
doet machinale bewerkingen en is expert in las- en
constructiewerk.
‘We zijn een allround constructiebedrijf met jarenlange ervaring in het verwerken van staal. Staalverwerking in de breedste en diepste zin van het
woord’, vertelt ze. ‘Onze medewerkers zijn echte
vakmannen. Wat hun ogen zien, maken hun handen.
We worden blij van mooie eindproducten en strak
laswerk.’
Certificaten
Ze leidt wethouder Janneke Sparreboom rond door
het bedrijf. Ze staan even stil in de hal, waar ingelijste certificaten hangen. ‘ISO 9001, 3834 en EN
1090… we onderscheiden ons hiermee. Dankzij
deze certificaten en de kwaliteit van ons werk weten we aansprekende opdrachten van grote bedrijven binnen te halen.’

Klant is koning
‘De klant is koning. De ene container voorzien we
van isolatie, elektra, deuren, ramen en stellingen
en geluiddempende en op maat gemaakte roosters. De ander wordt geschikt gemaakt om pizza’s
in te bakken. We bouwen de containers vaak helemaal nieuw op, maar afbouwen doen we ook!’
‘Dankzij onze gecertificeerde lassers en vakkundige
montagemedewerkers zorgen we voor kwaliteit.
We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, denken graag met de klant mee en geven
advies. Op het laatst toch nog een stopcontact of
een lichtpunt? Geen probleem! We maken het.
Onze medewerkers zijn heel flexibel.’
Flexibel in de markt
Naast het modificeren van containers zijn we onder
andere actief in de betonindustrie en in de bouw.
We produceren en onderhouden onder andere
bordessen, trappen, transportbanden en complete machines en installaties. Daarnaast kunnen we
metaal draaien, frezen, zagen, ponsen, boren, snijden, puntlassen en walsen.’
‘Ik zie aan je enthousiasme dat je van je werk houdt.
Klopt dat?’ vraagt de wethouder. ‘Ik ben echt trots
op de producten die we maken’, antwoordt Bianca.
‘Als een klant naar me toe komt met een tekening
en vraagt “Kunnen jullie dit?” en dan de opdracht
verstrekt, dan krijg ik daar energie van en wil ik
daar iets moois van maken. Dankzij mijn ervaren
medewerkers leer ik hier iedere dag wel iets.’

In de grote werkplaats staat een door Hazo nieuwgebouwde offshore container. Twee mannen lassen
met uiterste precisie een deur. ‘Jaarlijks lassen we
zo’n 10 van dit soort speciale containers. De eindproducten staan op booreilanden, maar we bouwen
ook regelmatig exemplaren die later dienst doen als
kantoor/werkplaatscontainer of speciale evenementen containers’, vertelt Bianca.

Vrouw in de techniek
‘Ik heb veel contact met leveranciers en klanten
én ben het aanspreekpunt voor personeel. Ik houd
van de techniek en voel me als vrouw thuis in deze
mannenwereld’, lacht ze. ‘Gelukkig zie ik om me
heen steeds meer meiden voor de techniek kiezen.
Laatst liep een meisje bij ons stage. Wat een inzicht
en wat kon ze hard werken! De mannen om haar
heen waren echt onder de indruk.’
Hoewel Bianca zelf in buurgemeente Dronten
woont, zit ze op haar plek in Lelystad. ‘We zitten
centraal in Lelystad en we voeren regelmatig op-

Bianca Korrel: ‘We voelen ons thuis in Lelystad.
Ons bedrijf is te vinden
op Noordersluis. Een
fijne, centraal gelegen locatie… maar waar
we wél regelmatig tegenaan lopen is het
tekort aan parkeerplaatsen. Als we op volle
sterkte aanwezig zijn en ik ook nog eens
klanten ontvang, dan is het hier een uitdaging om te parkeren.’
Janneke
Sparreboom:
‘Hazo techniek is een
dynamisch bedrijf dat
verbinding zoekt met andere ondernemers in de stad. Bianca en haar
collega’s bieden verschillende producten aan
en richten zich op verschillende markten. Dit
zorgt ervoor dat ze goed kunnen inspringen
op veranderingen. Ze bieden kwaliteit. En
vakmanschap staat hoog in het vaandel. Het
is een technisch bedrijf om trots op te zijn!’
drachten uit voor Lelystadse bedrijven en particulieren. Daarnaast hebben we een offerte gedaan
voor de modificatie van containers voor het nieuwe
surfstrand. We zouden het superleuk vinden om zo
dichtbij huis deze opdracht te doen.’
Fotobijschriften:
- Bianca Korrel leidt wethouder Janneke Sparreboom
rond.
- Bij Hazo techniek werken gecertificeerde lassers en
vakkundige montagemedewerkers.
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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

