
Bij Micronic Lelystad werken zestig mensen. 
Het bedrijf breidt momenteel flink uit. Zo trok 
Gijsbert van der Gaag onlangs extra panden 
aan voor assemblage en ontwikkeling en is 
men druk bezig met de bouw van een splin-
ternieuwe en innovatieve cleanroom, een 
afgesloten ruimte waar overdruk is en grove 
deeltjes uit de lucht worden gefilterd. 

‘In onze nieuwe cleanroom kunnen we nog 
schonere buisjes produceren en hebben we 
meer ruimte’, legt hij uit. De cleanroom is 
bovendien duurzaam. ‘Er is een lucht terug-
winsysteem, dat 95 procent van de lucht her-
gebruikt en er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van elektrische machines in plaats 
van hydraulische apparaten. Doordat we ver-
schillende secties van het bedrijf aan 

de nieuwe schone ruimte verbinden, kunnen 
we nog efficiënter werken.’

Hij leidt wethouder Jop Fackeldey rond door 
het bedrijf aan de Platinastraat. Een kijkje 
nemen in de bestaande cleanroom kan alleen 
door een raam. Acht dames –gehuld in witte 
cleanroompakken– werken geconcentreerd 
achter verschillende moderne machines. 
Micronic maakt buisjes, rekjes en dopjes in 
verschillende soorten en maten. ‘Dankzij de 
unieke code zijn ze traceerbaar. Bovendien 
kunnen ze worden opgeslagen in temperatu-
ren van -20 of -80 graden Celsius en zelfs nog 
kouder.’

Naast buisjes, waarin onder andere plasma, 
urine, DNA, stukjes weefsel en zelfs insecten 

kunnen worden opgeslagen, produceert
Micronic apparatuur waarmee de klant de 
dopjes gemakkelijk van de buisjes kan draaien 
en de codes kan lezen. 

‘Het leukste van werken bij Micronic is dat we 
iedere dag met innovatie bezig zijn’, vertelt de 
directeur. ‘We doen marktonderzoek, luiste-
ren naar onze klanten en denken mee over 
hoe zij bepaalde processen kunnen verbete-
ren. We kunnen heel snel inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en vragen.’

‘Micronic is een hecht familiebedrijf.  De 
betrokkenheid van onze werknemers is groot. 
We organiseren regelmatig leuke activiteiten 
en betrekken onze medewerkers bij het be-
halen van doelen.  Nieuwe producten worden 
bijvoorbeeld gewoon in de kantine gepresen-
teerd. Dan is iedereen op de hoogte. De sfeer 
is goed en we merken dat collega’s er tijdens 
drukke periodes alles aan doen om een tandje 
bij te zetten. Ook een leuk detail; er werken 
ongeveer evenveel mannen als vrouwen bij 
Micronic!’

Dertig jaar geleden, toen het bedrijf startte, 
maakte het bedrijf voornamelijk pipettips en 
buisjes zonder een code. De laatste 15 jaar 
richt het bedrijf zich alleen nog maar op het 
vervaardigen van buisjes voor langdurige 
opslag en de daarbij behorende apparatuur. 
In Europa richt het bedrijf zich op Nederland, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden en 
Denemarken. Daarnaast heeft Micronic een 
vestiging in de Verenigde Staten en is men 
actief in Azië en Australië.  

Directeur Gijsbert van der Gaag sluit het 
gesprek af met: ‘We richten ons op een inte-
ressante en heel specifieke markt, die altijd 
in beweging is. Juist die beweging maakt ons 
werk leuk en uitdagend!’

Foto boven: Micronic is innovatief en maakt 
kwalitatief hoogwaardige producten. 
(Fotostudio Wierd)

Foto onder: Het vervaardigen van de 
plastic buisjes in zogenaamde cleanrooms is 
heel nauwkeurig werk. 

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 toekomstplannen.’ 

Onlangs bezocht de wethouder Micronic. 

Innovatief bedrijf met oog voor detail

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

Micronic produceert hoogwaardige kunststof opslagbuisjes

Micronic in Lelystad, gespecialiseerd in het vervaardigen van plastic opslagbuisjes voor onder 
andere bloedbanken, forensische instituten en onderzoekslaboratoria over de hele wereld, is 
volop in ontwikkeling. Het geheim van het bedrijf? ‘We blijven innoveren’, zegt directeur 
Gijsbert van der Gaag enthousiast.


