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De elektrobarometer wordt sinds 2010 opgemaakt en is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de elektrosector, zowel installateurs als 
handelaars. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een vast,  representatief panel van ondernemers waardoor vergelijken over de kwartalen 
heen mogelijk is. De elektrobarometer bestaat uit verschillende deelindices. Aan de hand van de verschillende deelindices wordt de algemene elektrobarometer berekend. Waarden 
boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. De jongste elektrobarometerenquête werd 
afgenomen in juli. 

 Anja Larik

De elektrobarometer daalt in het 
tweede kwartaal van 2018, met 

1,2 indexpunten tot 99,7. Grootste 
oorzaken? De vakantieperiode, 

waardoor de ondernemingen op een 
lager pitje draaien, én het toenemende 
pessimisme  bij de elektrohandelaars. 

Vakantiemodus
Juli is een echte vakantiemaand. 
Klanten en ondernemers trekken er 
even tussenuit. En dat vertaalt zich 
in de cijfers: het werkvolume ligt 
wat lager, de rendabiliteit duidelijk 
ook, en het personeelsbestand 
neemt niet toe. 

Meer werk op komst
Voor de eerstvolgende maanden 
verwacht 26% van de elektrobe-
drijven een stijging in het werk-
volume, terwijl 16% een (verdere) 
daling verwacht. De rendabiliteit 
zou mee positief evolueren. 

31% 
van de elektrobedrijven zegt 
dat deze gaat verbeteren. 

23% 
ziet een verslechtering. 

Slechte betalers
Hopelijk verbetert dan ook 
het betalingsgedrag van de 
klanten. In het voorbije kwartaal heeft immers 
24% van de elektrobedrijven moeten afrekenen 
met meer laattijdige betalingen. Dit zet ook een 
serieuze druk op de rendabiliteit van de onderne-
mingen. Het veroorzaakt stress  
en extra administratie.

Grootste zorgenkind: de scherpe concurrentie
De harde en toenemende concurrentie blijft de grootste doorn in 
het oog van de elektrobedrijven. 37% zegt dat de concurrentiedruk 
verhoogd is. De federale regering keurde de bijkluswet goed. De 
dienstenchequesector vindt het nodig te opperen dat werken in woning 
en tuin ook wel via hen zouden kunnen. En de Vlaamse regering schaft 
op 1 januari 2019 de vestigingswet af. Bovendien kunnen voortaan ook 
politiemensen gemakkelijker bijklussen. Waar is het respect voor de 
zelfstandige ondernemer en het vakmanschap?

Krappe arbeidsmarkt
Er zijn meer elektrobedrijven die aan aanwerven denken 
(19%) dan dat ze hun personeelsbestand zien inkrimpen 
(15%) in de eerstvolgende weken en maanden. Wie 
nieuwe of extra medewerkers wil, mag zich wel aan 
een zware zoektocht verwachten. Vooral technisch 
geschoolden zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Elektrohandelaars zijn 
somber gestemd

De handelaars zijn ronduit pessimistisch over 
het economische klimaat. Enkel de beoordeling van 

het eigen bedrijf scoort positief. Alle andere parameters 
staan in het rood.

99,7%

68% van de elektrohandelaars zal 
deelnemen aan het jaarlijkse weekend 
(vroeger dag) van de klant.

14% denkt dat hun deelname  
extra omzet oplevert. 

06.10-07.10 Weekend van de Klant
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De elektrobarometer 
2de kwartaal 2018

34%
in bouwverlof

28% 
andere periode

34% van elektro-installateurs 
volgt bouwverlof
De installateurs werken vaak samen met 
andere bouwondernemers en -bedrijven. Die 
volgen meestal de officiële bouwverlofdagen. 
34% van de elektro-installateurs doet dat 
ook. 28% kiest voor een andere periode. De 
rest werkt gewoon door.  


