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Suplacon is een innovatief bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in plaatwerking op maat.
Het zet zich continu in op de ontwikkeling van haar medewerkers, een vergaande samenwerking
tussen bedrijfsleven en techniekonderwijs en klanttevredenheid.
1. Innoverend vermogen van de ondernemer
Suplacon is sinds 1977 gespecialiseerd in plaatbewerking op maat, in kleine en middelgrote
series. Flexibel en levert maatwerk in zowel product als dienstverlening. Suplacon is al meer
dan 40 jaar gespecialiseerd in de toelevering van plaatwerkproducten en metaalconstructies.
Vanuit Emmeloord levert Suplacon elke week meer dan 900 verschillende producten aan
ruim 400 klanten door heel Nederland. Met een team van ruim 80 medewerkers leveren ze
maatwerk in samengestelde producten en halffabricaten in staal, RVS en Non Ferro. Door het
voortdurend verbeteren van de processen, is de dienstverlening afgestemd op de eisen van
deze tijd en worden nieuwe technieken succesvol en snel doorgevoerd.
2. De reputatie van het bedrijf
Jellard Koers, directeur Innovatie Suplacon, is bestuurslid bij VNO-NCW Midden en houdt zich
bezig met onderwerpen die van belang zijn voor heel ondernemend Flevoland, zoals onder
andere kennisinstellingen meer verbinden met bedrijven in Flevoland, openstelling Lelystad
Airport en verbeteren OV Noordoostpolder. Jellard Koers zet zich tevens erg in voor de
verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Binnen Suplacon worden jonge mensen
aangemoedigd zich te ontwikkelen. Suplacon liet studenten ICT van het ROC Friese Poort
meekijken binnen de ICT afdeling van Suplacon om te laten zien hoe plaatbewerking IT
combineert om processen verder te optimaliseren, zoals hun eigen gemaakte webshop
www.plaatwerk365.nl. Ook in het kader van goed opgeleid personeel en continue
ontwikkeling heeft Suplacon een cursus Tekeninglezen georganiseerd voor haar
medewerkers waarbij iedereen zich weer verder heeft ontwikkeld. Suplacon is een erkend
leer-werkbedrijf en werkt samen met het ROC Friese Poort in Emmeloord en het Deltion
College in Zwolle. Stagemogelijkheden zijn zowel in de productie als bij het bedrijfsbureau,
administratie, commercie en ICT.

3. De creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering.
Suplacon is een bedrijf wat zich blijft vernieuwen. Zowel van binnen als van buiten (met de
herbouw en nieuwbouw). Efficiënter werken, nieuwe manieren bedenken om een hoger
resultaat te bewerkstelligen. Ook zijn ze creatief in het aantrekken en opleiden van nieuw
personeel. Het gaat hun meer om de competenties die mensen in huis hebben en de
motivatie die mensen hebben. Dan worden deze mensen opgeleid/omgeschoold om iets te
kunnen betekenen in het bedrijf. Binnen Suplacon hanteert men ‘0527’ als het gebied waarin
je elkaar van dienst kunt zijn. Het is dus niet vreemd dat Suplacon samen met 7 andere
bedrijven uit de maakindustrie deelneemt aan het Innovatiecluster Noordoostpolder.
4. Duurzaam ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Er wordt zo efficiënt mogelijk omgegaan met materiaal, zoveel mogelijk series worden er uit
één plaat gehaald. Het afval van de lasersnijmachine wordt verzameld en wordt weer
hergebruikt. Een verstandige omgang met grondstoffen is een kant van MVO, maar wat
vooral opvalt is de altijd ‘open armen’ houding van het bedrijf richting mensen die extra
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende baan. Het bedrijf heeft van
begin af aan als ‘Buitengewoon Werkgever’ opengestaan voor nieuwe initiatieven, die
inmiddels in geheel Flevoland navolging krijgen.
5. Onderscheidend vermogen.
Suplacon heeft een forse stap gemaakt in de automatisering en digitalisering, heeft
recentelijk de locatie fors verbouwd, en is nu in transitie/overdracht naar de volgende fase,
zowel als 'familiebedrijf' als ook in Smart industry 4.0. Als specialist in de bewerking van
plaatmateriaal in kleine en middelgrote series gecombineerd met een slim online
bestelsysteem blijven zij voorop lopen.
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