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VGI Groep bestaat uit meerdere
bedrijven met één eigenaar:
Marco van Geel.
VGI-Promatec richt zich op het bedenken
van technische oplossingen voor material
handling, vaak speciaal machinebouw.
VGI-Willems is toeleverancier van
zowel RVS onderdelen als volledig
geassembleerde machines.
Kun je iets vertellen
over de bedrijfsnaam?
Van Geel Industrie. Veel korter uitleggen kan
niet, denk ik.
Vertel kort iets over het bedrijf
Ik werkte als bedrijfsleider bij Willems
Machinebouw en wilde verder met het
engineeren, het oplossen van technische
vraagstukken. Toenmalig eigenaar Johan
Willems bood me de gelegenheid om in zijn
fabriek mijn eigen bedrijf Promatec hiervoor
op te zetten. Toen hij - helaas véél te jong overleed, kreeg ik de kans om ook zijn bedrijf
over te nemen. Met VGI-Willems hebben we
inmiddels veel geïnvesteerd en zijn we de
meest moderne maakfabriek uit de regio.
VGI-Promatec ondersteunt bedrijven bij
de ontwikkeling van systemen voor het
automatiseren van productielijnen. We zijn
klein begonnen in Bladel met ongeveer vijf
medewerkers; inmiddels zitten we bijna
twee jaar op het KBP en lopen hier dagelijks
ruim honderd medewerkers rond.
Hoe typeer je jezelf als ondernemer?
Ik deel graag de verantwoordelijkheid met
mijn medewerkers. Er zijn vele wegen die
naar Rome leiden, waarom zou míjn weg
altijd de beste of de kortste zijn?
Waarom ben je ondernemer geworden?
Het zat er altijd al in. Als bedrijfsleider leidde
ik het bedrijf alsof het van mezelf was. Vol
ervoor gaan, betrokken zijn: dat zit in me.
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Hoe vind je balans
tussen privé en werk?
Door elk jaar in januari met vrienden met
de crossmotor weg te gaan. Telkens naar
een ander werelddeel. Het begon toen
ik voor ’t eerst meedeed aan Dakar. Niet
voor de klassering maar gewoon vanwege
het avontuur. Sindsdien ben ik verkocht.
Heerlijk om alleen op de motor te zitten
in de woestijn. Dat is voor mij de ultieme
manier om mijn hoofd leeg te maken. Drie
keer Dakar gereden en sindsdien met het
vriendenteam, dat daaruit ontstaan is,
jaarlijks met alle spullen naar de andere
kant van de wereld om te crossen. Op
zondag trainen is natuurlijk ook een
heerlijke uitlaatklep.
Mooiste compliment van een klant?
Als ze door onze fabriek lopen en verrast
zijn door het moderne machinepark en
onder de indruk zijn van de professionele
werkplek van onze werknemers.
Wat is je grootste uitdaging als
ondernemer?
Dat ik voor mijn medewerkers een fijne
werkplek kan creëren, zodat ze hun talenten
verder kunnen ontwikkelen. Trots ben ik
op het feit dat één van onze medewerkers
- Bart Lavrijsen - genomineerd is voor De
Noordhofprijs. Deze prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan vakmensen in de bouw,
metaal en mechatronica door Brainport.
Wat betekent OBGB voor je?
Ik doe er nog te weinig mee maar het is
zéker interessant om van de mogelijkheid
gebruik te maken mijn netwerk te vergroten, bij collega-ondernemers een kijkje
te nemen en te leren van elkaar.

Tip voor startende ondernemer?
Als je ondernemer wordt, moet je
verschillende petten kunnen opzetten en
ervaar je dat je enorm veel plezier haalt uit
je successen.
www.obgb.nl

