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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. 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 in september 2022. 
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Het ondernemersvertrouwen van de 
elektrobedrijven daalt. Zowel dat van 
de elektro-installateurs als dat van de 
elektrohandelaars. Enkel het huidige 
werkvolume en de tevredenheid met 
het eigen bedrijf scoren nog positief. 

Alle andere parameters zijn gedaald ten 
opzichte van het tweede kwartaal en 

kleuren dieprood.

Minder werk in het 
vooruitzicht
27%  van de elektro-ondernemers 
heeft in september meer werk dan 
net voor de zomer. 23%  heeft 
minder werk.  

De vooruitzichten zijn evenwel veel 

minder rooskleurig. 36% van de 

elektro-installateurs denkt in de 

eerstvolgende maanden minder 

werk te hebben. Bij de elektrohan-

delaars loopt dat percentage zelfs 

op tot 56%. Zij ondervinden 

nog meer last van de crisis dan hun 

collega-installateurs.. 

Eerder minder dan meer 
extra medewerkers
83% van de elektrobedrijven 

werken nu nog met ongeveer 

evenveel mensen als enkele maanden 

geleden. 10% werkt met minder 

personeel. 6% met meer. 

Letterlijk niemand van de ondervraag-

de elektro-handelaars heeft in de 

voorbije periode extra mensen aan-

geworven. En ook niemand is dat van 

plan in de eerstvolgende maanden. 

Integendeel. 17% denkt met nog 

minder personeelsleden te werken. 

Zelfs bij de elektro-installateurs ligt de 

aanwervingsbereidheid minder goed 

dan voorheen. 17% ziet zijn per-

soneelsbestand nog groeien. 12% 

denkt eerder aan inkrimpen. 

En ook de  
winstgevendheid  
gaat verder  
   achteruit 

Net zoals in de vorige kwartalen gaat 

de rentabiliteit van de elektrobedrij-

ven achteruit. De situatie verergert 

nog maar eens. Ondertussen spreekt 

nog maar 12% van een verbetering 

terwijl 43% een (verdere) achteruit-

gang ziet.

Het aantal slechte betalers blijft hoog 

en neemt zelfs nog toe. Klanten 

krijgen het moeilijker om hun facturen 

correct te betalen. 29% van de 

elektrobedrijven zegt dat deze proble-

matiek toeneemt.

De concurrentiedruk blijft dan weer 

eerder op eenzelfde niveau hangen.
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Tekort aan geschoold  
personeel
Nu er minder werk in het vooruitzicht ligt, zou het 
logisch zijn dat het tekort aan goede medewer-
kers minder groot wordt. Maar dat is niet zo. De 
krappe arbeidsmarkt is en blijft een probleem.

Slechts 43% van de elektro-installateurs heeft 
daar geen problemen mee. Meer dan de helft 

dus wel. 18% ondervindt zelfs grote problemen, 
slaagt er niet in om goede medewerkers te 
vinden en maakt daardoor verlies. 

Bij de elektro-handelaars zijn de 
problemen iets minder groot dan bij 
hun collega-installateurs. Dat komt 
uiteraard omdat hun nood aan extra 
personeel laag of zelfs onbestaan-
de is. Vervangingsaanwervingen 

gebeuren wel nog.  47% van de 

elektro-handelaars zegt weinig of 
geen problemen te ondervinden. 

6% vindt het wel erg lastig om 
noodzakelijke medewerkers  te vinden 
en maakt daardoor verlies. 


