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MOBIX en onze kernwaarden

Mobix streeft ernaar om de toonaangevende partner te zijn voor multidisciplinaire 
projecten in de sectoren van spoorwegen en infrastructuur voor nutsvoorzieningen. 

In dit streven blijven wij trouw aan onze kernwaarden:

VEILIGHEID: De veiligheid en het welzijn van al onze stakeholders is onze 
absolute prioriteit. De VCA ++ certificering en het continu 
opleiden, bijscholen en sensibiliseren van onze mensen zijn 
hiervoor belangrijke instrumenten en maken integraal deel uit van 
ons bedrijfsbeleid.

SAMEN GROEIEN Om MOBIX’ slagkracht te doen groeien, zetten we in op 
meerdere vlakken. Uiteraard gaat het over sales en klanten maar 
ook over onze mensen; hen uitdagen, opleiden, kennis en kunde 
laten delen. Op financieel vlak combineren we organische groei 
met een weloverwogen overnamestrategie.

GEDEELDE PASSIE Gedrevenheid en passie toont zich in alles wat we doen.
Mensen zijn fier op MOBIX, fier op hun klanten, en fier op het 
werk dat ze met kennis en kunde verrichten. Initiatief nemen en 
ondernemen dragen we hoog in het vaandel evenals een open en 
eerlijke communicatie.

PERFORMANTIE Onze projecten voeren we uit met oog voor operational 
excellence. Intense voorbereiding en een doordachte keuze van 
de meest geschikte uitvoeringstechniek levert ons een maximaal 
rendement op. We delen best practices en maken gebruik van de 
uitgebreide technische kennis binnen de CFE groep.

FLEXIBILITEIT De ontzorging van de klant staat voor ons centraal. Zowel qua 
scope, werkwijze als uitvoeringstermijn werken wij volgens de 
specifieke situatie en verwachtingen van de klant.

MOBIX en onze ambitie
Wij willen de marktreferentie zijn die middels continue verbetering en ontwikkeling van 
onze medewerkers, onze uitvoeringsmethodes en onze organisatie, haar projecten als 
“best in class” en met prioritaire aandacht voor veiligheid uitvoert.

Door deze continue verbeteringsdrang creëren wij een duurzame meerwaarde dewelke 
ons toelaat de bedrijfscontinuïteit op lange termijn te verzekeren en aldus onze 
stakeholders te ontzorgen en onze klantentevredenheid te optimaliseren.

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn onze medewerkers verenigd in de community 
“People of Mobix” waarin de 5 kernwaarden van ons bedrijf vereenvoudigd worden 
vertaald aan de hand van volgende slogans:

Veiligheid: Stop accidents before they stop you !
Samen groeien: Talent wins games, teamwork wins championships.
Gedeelde passie: Walk your talk.
Hoge performantie: Chance favours the prepared mind.
Flexibiliteit:  Everything changes but change itself.
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Veiligheid: zowel een recht als een plicht
Het welzijn van zowel onze collega’s als dit van onze onderaannemers en partners is 
steeds onze eerste prioriteit. Het is éénieders taak om persoonlijk leed, zowel fysiek als 
mentaal, in alle omstandigheden te voorkomen.
We doen dit door een werkomgeving te creëren:

 waarin onze collega’s zich goed voelen en gelijke kansen krijgen om zich verder 
te ontplooien ongeacht hun afkomst,  religie, geslacht, etc;

 waarin onze collega’s veilig kunnen werken zodat ze elke dag gezond en wel 
terug naar huis kunnen gaan;

We hebben daarvoor een veiligheidsbeleid opgezet dat zich baseert op een aantal 
kernwaarden die verder werden uitgewerkt:

Samen groeien: samen met al je collega’s werk je aan een veilige werkomgeving 
en draag je zorg voor elkaar onder de verantwoordelijkheid van de 
hiërarchische lijn.

Gedeelde passie: alle veiligheidsaspecten dienen zonder enige terughoudendheid en 
in alle openheid aangekaart te worden.

Hoge performantie: een goede voorbereiding en correcte inschatting van de risico’s 
met bijhorende voorzorgsmaatregelen maken dat een project veilig 
en efficiënt kan uitvoeren.

Flexibiliteit: elke collega past zich aan om op actieve manier bij te dragen aan 
het algemeen veiligheidsbeleid.

Dit veiligheids-, welzijns-, kwaliteits- en duurzaamheidsbeleid (dat wordt opgesteld 
conform de sustainability norm van CFE Contracting) vormt de algemene leidraad voor 
al onze activiteiten.  

Het is het engagement van de directie om naar continue verbeteringen te zoeken die, 
afgetoetst aan de geldende wet- en regelgeving en aan ons beleid, 
er moeten voor zorgen dat we onze ambitie van “best in class” ten opzichte van al onze 
stakeholders waarmaken.

Laurent Eeraerts Kathleen Hofkens David Vanhelmont

Olivier Di Pietrantonio Nico Schepers
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