
10 N E L E C T R A  I N F O R M E E R T

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. Een waarde boven index 100 wijst op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 op een negatieve evolutie. De jongste bevraging bij een vast, 
representatief panel gebeurde eind juni 2021. 

 Anja Larik

De Elektrobarometer doet 
het beter. Hij stijgt in het 
tweede kwartaal tot een 

positieve 100,8. Nog altijd 
onder het niveau van 

2019 maar alle parameters 
verbeteren wel. Vooral het 
werkvolume zit goed, maar 
ook de rendabiliteit en de 

aanwervingsbereidheid 
nemen toe.

Voldoende werk 
70% van de elektro-ondernemers heeft 
nu minstens evenveel werk als in de lente.  
1 op 3 heeft meer werk. De vooruitzich-

ten zijn nog beter. 25% denkt in de 
eerstvolgende maanden meer werk te 

hebben. 17% verwacht minder werk. Niet 
onlogisch gezien de bevraging net voor de 
vakantie werd afgenomen.

Het hoge pre-coronaniveau halen we nog niet.

In de periode april tot mei heeft 38%  
omzetverlies geleden ten opzichte van  
dezelfde periode in 2019. Bij 22% gaat  
het om een klein verlies, bij 16% om  
een groot. Vorig kwartaal sprak 47%  
over een omzetverlies voor de periode  
januari tot maart. 

Aan de andere kant doet 29%  
van de bedrijven het nu beter dan  
in 2019. In het vorige kwartaal was  
dat 22%.

Rendabiliteit verbetert
De rendabiliteit van de elektrobedrijven 
bleef tot nog toe een beetje achter. Daar 
is nu verandering in gekomen. Een ruime 
meerderheid geeft aan dat zijn rendabiliteit 

niet verslechterd is. 27% verwacht een 
verbetering voor de nabije toekomst terwijl 

17% een achteruitgang verwacht. 

Het aantal slechte betalers en ook de con-
currentiedruk blijven stabiel. 8 op 10 ervaart 
weinig tot geen verandering.

Meeste bedrijven zijn tevreden
De tevredenheid bij de elektrobedrijven is 

beduidend toegenomen. 51% is uitgespro-

ken tevreden over de algemene toestand van 
de economie. 1 op 4 is ontevreden. Dat is beter 
dan de 32% van vorig kwartaal en de 45% van 
eind 2020. 

61% van de elektrobedrijven is optimistisch 
over de algemene toestand van het eigen 
bedrijf. Ook dat is beter dan voorheen. Vorig 
kwartaal waren dat er 53%, eind vorig jaar 50%.

100,8
Elektrobarometer  
staat op ‘zonnig’

1 op 5 zoekt personeel
8 op 10 elektrobedrijven werken nu nog met ongeveer 
evenveel mensen als enkele maanden geleden. 12% 
werkt met minder personeel. 9% met meer. 

Voor de toekomst denkt 21% aan uitbreiding. Dat 

is een even hoog percentage als vorige keer. Nu het 
vertrouwen toeneemt en de economie herstelt, neemt de 
‘war for talent’ ook weer toe. Het is dus niet gemakkelijk 
om snel een goede nieuwe werkkracht te vinden.


