
 
 
 

 
Elektrobarometer – 3de kwartaal 2017 
 
Elektrobarometer blijft het goed doen  
 
In het derde kwartaal van 2017 landt de elektrobarometer pal op 100,0. Dat betekent dat er bij de 
elektrobedrijven evenveel optimisten als pessimisten zijn. De barometer daalt wel licht ten opzichte 
van het voorgaande kwartaal. Maar hij blijft nu toch al een heel jaar stabiel positief.  
 
De meest opvallende score is er voor het werkvolume. Dat ligt beduidend nu hoger dan in het 
tweede kwartaal. Ook de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn overwegend positief.  
 
De lichte achteruitgang van de elektrobarometer is te wijten aan de toename van de concurrentie en 
van het aantal slechte betalers. Ook de rendabiliteit van de ondervraagde bedrijven is gezakt.   
 

 
 
1 op 3 heeft meer werk 
 
Maar liefst 33% van de elektrobedrijven heeft nu meer werk dan net voor de zomer. 16% heeft 
minder om handen. Voor de eerstvolgende weken zijn er iets meer elektrobedrijven die meer werk 
verwachten (14%) dan dat er denken minder te hebben (12%). 3 op 4 verwacht weinig 
schommelingen in het aantal opdrachten.  
 
De beoordeling van de rendabiliteit scoort opvallend minder goed dan in het voorgaande kwartaal. 3 
op 10 geven aan dat de rendabiliteit van hun onderneming gedaald is. Slechts 12% spreekt van een  

 



 
 

 
 
 
 
verbetering. Voor de toekomst verwachten de meeste elektrobedrijven gelukkig geen verdere 
achteruitgang. 23% zegt zelfs dat de rendabiliteit zal verbeteren. 
 
Het aantal slechte betalers en de intensiteit van de concurrentie nemen toe 
 
De daling van de rendabiliteit hangt ongetwijfeld samen met de slechtere beoordeling van de 
concurrentie en het aantal slechte betalers.  
 
39% van de elektrobedrijven geeft aan dat de concurrentie verscherpt is. Slechts 6% ziet een 
afzwakking. 31% kampt met een hoger aantal slechte betalers. 10% heeft daar nu minder last van.  
 
De werkgelegenheid blijft in de meeste elektrobedrijven stabiel. 
Er zijn evenveel elektrobedrijven die nu meer personeelsleden hebben als er zijn die aangeven dat ze 
nu minder werknemers hebben. Bij de overgrote meerderheid (80%) hebben zich op dat vlak geen 
veranderingen voorgedaan. 12% denkt in de nabije toekomst extra mensen aan te werven. 6% 
verwacht minder werknemers te hebben.  
 
Elektrobedrijven hebben  vertrouwen 
 
De tevredenheid met de eigen onderneming scoort nog altijd goed. Meer dan de helft (53%) is 
daarover echt tevreden. 14% zegt dat niet te zijn. 
Over de algemene toestand van de economie is 37% tevreden terwijl 22% het zwarter inziet.  
Diegenen die het economische klimaat optimistisch inschatten, zijn dus duidelijk met meer. 
 

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 eind augustus afgenomen.  

 


