Bedrijfsprofiel

Mahieu Cabling Services

De netwerkers van de toekomst
Een optimaal functionerend IT-park is tegenwoordig cruciaal voor ieder zichzelf respecterende onderneming. Dat kan alleen via een
vlekkeloos werkende netwerkbekabeling.
Mahieu Cabling Services uit Waregem is een
van de absolute specialisten in deze branche.
Vooral op vlak van glasvezelbekabeling bouwde dit bedrijf de voorbije jaren een ijzersterke
reputatie op.
Mahieu Cabling Services is sinds 2008 de nieuwe naam van Elektro Mahieu. De firma werd opgericht door de huidige zaakvoerder Wim Mahieu in
1995. Aanvankelijk legde de firma zich vooral toe
op industriële elektriciteit. Naarmate de jaren vorderden en de technologie veranderde, gingen ze
zich steeds meer op andere zaken toespitsen.

Nauwkeurig testen
In 2000 verhuisde het bedrijf van de ouderlijke woonst van de stichter naar een gloednieuw
pand in de Mannebeekstraat. “Momenteel werken

Wim Mahieu.

we met vier medewerkers, die stuk voor stuk erg
onderlegd zijn in het leggen van netwerkbekabeling. Dit is een heel delicate materie, die nauwkeurig werk vereist. Onze voornaamste klanten zijn
computerbedrijven, die onze manier van werken
oprecht appreciëren. Nadat we alle kabels hebben
gelegd, gaan we alles perfect labelen en tot in de
kleinste details testen. Zo hebben onze klanten de
garantie dat van zodra hun computers op het netwerk aangesloten zijn, alles probleemloos werkt.”
Die aanpak leverde Mahieu Cabling Services
al tal van sprekende referenties op. “Onze werken
voor diverse parlementen springen het meest in
het oog. Zo mochten we sinds 2007 zowel in het
Europees, het Vlaams als het Brussels parlement
werken uitvoeren. Doorgaans zijn we actief in een
straal van 100 km rond het bedrijf. Uiteraard bedienen we ook klanten die buiten dit gebied projecten hebben lopen.”

netwerkbekabeling. Op vraag van de klant leggen
we af en toe nog wel eens elektrische bekabeling,
maar dat is niet langer onze core business.”
Wim Mahieu wil zijn bedrijf bewust kleinschalig houden. “Het is niet de bedoeling fors door te
groeien. Liever leveren we met een beperkte crew
verzorgd werk af. De komende jaren zal de digitalisering zich verder doorzetten, waardoor deze
markt nog veel toekomstpotentieel heeft. Onder
meer door zwaardere softwarepakketten zullen
netwerken intenser belast worden en zal de nood
aan glasvezelbekabeling verder stijgen. In vergelijking met koper is glasvezelbekabeling minder gevoelig aan storingen en biedt het de mogelijkheid
om meer gegevens beter te versturen. Als specialist ter zake willen we ons daar graag verder in
onderscheiden, onder meer door onze geplaatste
bekabeling te certificeren en nieuwe technieken tot
in de puntjes te beheersen,” besluit Wim Mahieu.

Trend naar glasvezelbekabeling
Net als tal van andere bedrijven kende Mahieu
Cabling Services vorig jaar een minder jaar. “Die
situatie is dit jaar al helemaal terug genormaliseerd. Bedrijven die echter vooruit willen, moeten
nu eenmaal doorgaan met het updaten van hun
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