
Ja, we zijn best eigenwijs. Maar dat heeft ons 
veel gebracht’, lachen ze. ‘Door zelf machines 
te ontwerpen en te bouwen, zijn onze moge-
lijkheden vrijwel onbeperkt. We lopen dan ook 
voorop in het ontwikkelen en produceren van 
producten conform klantspecificaties.’

Marco is general manager. Hij houdt zich 
bezig met operationele zaken en het afsluiten 
van contracten. Leo richt zich op de techniek, 
productie en het transport. ‘Ons gezamenlijk 
doel is ons familiebedrijf te laten groeien. 
Tuurlijk hebben we wel eens een discussie, 
maar dat hoort erbij.’

Vakmanschap
Werkcon wil de meest toonaangevende le-
verancier worden op het gebied van metalen 
profielen, voor zowel de binnenafbouw als de
buitenafbouw. ‘We bieden vakmanschap, be-

trouwbare productiekwaliteit, innovatie en 
goede service’, zeggen ze. ‘Vanuit de produc-
tielocatie in Lelystad vinden onze producten 
hun weg naar afnemers in Nederland, België, 

Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Zuid-Amerika.’
Afcoilen, slitten, strekken, stansen, afkorten, 
buigen, ponsnibbelen, rolvormen, profileren, 
zetten, kanten, staalframebouw, watersnijden, 
vonken, draaien of  frezen… Werkcon kan het 
allemaal. We werken met verzinkt staal, alu-
zink, R.V.S., coilcoated bandstaal, aluminium 
en coilcoated aluminium.

Marco en Leo lopen via de werkplaats van de 
machines naar de ruimte waar de profielen 
worden geproduceerd. Grote rollen staal 
glijden door de grote machines. Stap voor stap 
worden ze gevormd tot een metalen profiel. 
Mannen stapelen de producten, waarna ze 
worden verpakt en vervoerd. 

Efficiënter
‘Nu worden ze nog met heftrucks vervoerd, 
maar over twee jaar transporteren we de 
eindproducten met behulp van lopende ban-
den naar de opslagruimte. Hierdoor kunnen 
we nog efficiënter werken’, vertelt Leo. Het is 
vrijdagmiddag. De werkdag zit er voor de ruim 
25 medewerkers bijna op. Een vrachtwagen-
chauffeur laadt de profielen die maandagmor-
gen bij de klant moeten zijn. Marco vertelt, 
lopend naar het kantoor, dat het goed gaat 
met het bedrijf. ‘We zijn er trots op dat we in 
de recessie in de zwarte cijfers zijn gebleven. 
Nu het beter gaat met de economie, zien we 
volop kansen.’

Staalframebouw
‘Wat een klant ook wil, we doen ons best om 
het te maken. Het lukt bijna altijd’, zegt hij. 
Werkcon gelooft dat staalframebouw de 
toekomst gaat worden. ‘Staalskelet is flexi-

bel, duurzaam en recyclebaar. We kunnen 
allerlei soorten profielen leveren en denken 
mee. We zijn immers van oorsprong bouwers. 
Op dit moment wordt er in Warande een huis 
gebouwd met onze producten. Prachtig!’

Werkcon is sinds 1975 een metaalverwerkend 
bedrijf dat volop in beweging is. Bij ons wer-
ken zo’n dertig mensen. ‘De meesten werken 
hier al vele jaren. Dat vinden we fijn. We willen 
graag dat onze medewerkers zich bij ons thuis 
voelen. We helpen hen waar we kunnen en 
houden van een lolletje op de werkvloer’, legt 
Leo uit.

Ze drinken koffie en warme chocomel aan de 
grote eettafel. Er wordt rondgegaan met ge-
vulde koeken. ‘Aan deze tafel zaten we vroeger 
als kind al’, zegt Marco. Hij vertelt dat zijn va-
der het bedrijf in 1975 startte in Amsterdam, 
samen met zijn oom. 

In 1978 verhuisde het bedrijf naar Hoorn 
en tijdens hun zoektocht naar meer ruimte 
bouwde men –als een van de eersten- in 1990 
een pand op bedrijventerrein Noordersluis. 
Sinds hun vader met pensioen is, is Werkcon 
in handen van Marco en Leo. Of hun kinderen 
hen later zullen opvolgen is nog niet duidelijk. 
‘Onze kinderen moeten vooral doen wat ze 
leuk vinden,’ besluiten ze positief.

Bij de foto’s:
Marco en Leo Weernink overhandigen wethouder 
Jop Fackeldey een zelf geproduceerd cadeau in 
het kader van het jubileum van de stad.

Een vrachtwagenchauffeur laadt de profielen die 
maandagmorgen bij de klant moeten zijn. 

Grote rollen staal glijden door de grote machines.
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne 
en trotse stad die ondernemende men-
sen 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 toekomst-
plannen.’ Onlangs bezocht de wethouder Werkcon. 

‘Waar een ander stopt, gaan wij 
verder’
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Werkcon ontwikkelt, maakt en levert metalen profielen voor onder andere plafonds, vloeren, 
wanden, gevels en staalframebouw. ‘Onze kracht? Waar een ander stopt, gaan wij verder. We 
kunnen nagenoeg alles maken’, zeggen Marco en Leo Weernink.

Werkcon ontwikkelt, maakt en levert metalen profielen


