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Van een kleine 
dochteronderneming tot 
een wereldleider
Nexans EUROMOLD kon uitgroeien van een kleine 
dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf 
in Erembodegem, België, tot de internationale 
leider die het vandaag is door enkele belangrijke 
stappen te zetten. Sommige producten, projecten, 
gebeurtenissen en mensen waren cruciaal om uit te 
groeien tot het bedrijf dat Nexans EUROMOLD nu 
is.

400/430TB EUROMOLD 
stekkers: Het veranderde 
voor altijd de wereld van 
het kabeltoebehoren
70% van de producten die we bij Nexans 
EUROMOLD produceerden in 1991 waren 
verbindingsmoffen, bestemd voor de Franse 
markt. Stekkers maakten slechts 15% van onze 
omzet uit. We verkopen nog steeds evenveel 
verbindingsmoffen op de Franse markt als toen 
maar de verkoop van de stekkers is zeer sterk 
gestegen. Nexans EUROMOLD is hier echt 
marktleider in geworden.

Twee modellen waren belangrijk in het ontwikkelen 
van ons stekker gamma: de 400TB was de
allereerste interface C stekker en de 430TB (nu 
vervangen door de 480TB) was de eerste compacte
T-stekker. Beiden hadden een globale impact 
die de wereld van de kabeltoebehoren voorgoed 
veranderde.

https://youtu.be/7X7cl4GH9tA
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1992 
Competentie Centrum 
CC12
In 1992 werd EUROMOLD het Competentie 
Centrum CC12 voor kabeltoebehoren binnen de
Alcatel Cable Group (later Nexans).

Het kleine lokale technische team werd 
omgevormd tot een ambitieuze R&D-afdeling. 
Mannen en vrouwen met diverse nationaliteiten, 
en opleidingen werden aangeworven. Ze schreven 
artikels voor internationale tijdschriften en gaven 
presentaties bij gerenommeerde instituten zoals 
SEE, IEE, Cired, enz. Sommige van deze mensen 
werken nog steeds bij Nexans EUROMOLD. 
Anderen zijn vertrokken. Maar de meesten kijken 
met veel plezier terug naar deze periode.

History

GETUIGENIS 
Christophe Brackeniers 
PRODUCT MANAGER FOR EUROMOLD 
SEPARABLE CONNECTORS

“Er waren heel wat fantastische momenten 
in mijn 30 jaar bij dit bedrijf. De functie van 
productontwikkelingsingenieur is er één met vele 
hoogte- en dieptepunten. En het is ook een job 
die heel persoonlijk aanvoelt. De dieptepunten zijn 
verschrikkelijk: een test die mislukt na vele, vele 
maanden werk; een product waarvan ik zeker wist 
dat het een commercieel succes zou worden, dat 
helemaal niet goed verkoopt. Maar als uiteindelijk 
na vele tegenslagen het product in productie 
wordt genomen en goed verkoopt, dan geeft dit 
een overweldigend trots gevoel. Het meest trotse 
moment is vastgelegd op deze foto met Alex, 
Heilke en mezelf samen met ‘Eve’, de allereerste 
200LR ooit gemaakt na twee jaar werken
door een heel team (Sarah en Franky staan niet op 
de foto maar waren erg betrokken). “

Wisdom is the power to use time and knowledge 
properly

https://youtu.be/7X7cl4GH9tA
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GETUIGENIS 
Guy Polet 
PCABU OPERATIONS DIRECTOR

Voor Guy Polet waren er twee beslissingen die 
belangrijk waren om uit te groeien tot het bedrijf 
dat EUROMOLD nu is. “Aan het begin van de jaren 
negentig kwam er een nieuwe General Manager 
die zei dat het bedrijf uitgebouwd diende te worden 
zodat we de omzet in de volgende 5 jaar (tussen 
1990 en 1995) zouden kunnen verdubbelen.
En dat is ook gebeurd! Een ander belangrijk 
moment was in 2003. De beslissing  om een nieuw 
proces te ontwikkelen dat geschikt was voor de 
automatisering van de 430TB connector, nu één 
van de bouwstenen van het connector gamma.”

Guy denkt ook dat de ontwikkelen van een 
volledige & competitief stekkergamma een 
belangrijke troef is in de geschiedenis van 
EUROMOLD.

Het meest trotse werkgerelateerde momenten van 
Guy Polet vonden plaats in periode 2012-2015. 
“De Nexans Euromold-fabriek van Erembodegem 
werd enkele in jaren op rij erkend en genomineerd 
als één van de 5 beste fabrieken van Nexans, en 
zelfs beloond met de Competitiveness Award in 
2014. In die zelfde periode was er ook een sterke 
verbetering in de veiligheidsresultaten.”

https://youtu.be/7X7cl4GH9tA

