
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 december 2020. 
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De Elektrobarometer zakt in 
december 2020 opnieuw tot ver 
onder het vriespunt. Een score 
van 97,6 is opmerkelijk slechter 
dan de hoopgevende 99,5 van 

september. Toen noteerden we 
al dat de vooruitzichten minder 
rooskleurig waren. En die vrees 
is nu ook bevestigd. Zowat alle 
parameters verslechteren en 

kleuren rood. 

Minder werk 
35% van de elektro-ondernemers 
heeft nu minder werk dan net na de 
zomer. Dat is een hoog percentage. 
Enkel in juni 2020 tekenden we een 
nog slechter resultaat op. 29% van de 
bedrijven heeft nu meer werk dan in 
september. 
In vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar lijdt 54% een omzetverlies. 
23% doet het nu beter dan op het 
einde van 2019.

Voor de eerstvolgende maanden 
verwacht de helft van de elektrobedrij-
ven eerder een status quo. 18% heeft 
meer opdrachten maar 32% verwacht 
minder werk.

Ook de rendabiliteit 
daalt
37% van de elektrobedrijven geeft 
aan dat zijn rendabiliteit verslechterd is. 
25% spreekt van een verbetering. Voor 
de eerstvolgende weken verwacht 15% 
een vooruitgang en 30% een (verdere) 
achteruitgang.

31% zegt vandaag meer te moeten 
afrekenen met laattijdige betalingen. 
Bij de meesten is er evenwel sprake 
van noch een verbetering noch een 
verslechtering. Ook de concurrentie-
druk is vrij stabiel. 2 op 3 ziet geen 
verandering.
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glijdt weg

Maar dit heeft geen invloed 
op de tewerkstelling
Veruit de meeste elektrobedrijven 
werken nu nog met ongeveer 
evenveel mensen als enkele 
maanden geleden. 11% 
werkt met minder werkkrach-
ten. 10% met meer. 
Voor de toekomst verwacht 
14% een inkrimping van het perso-
neelsbestand en 14% een uitbreiding. 

Dat de vooruitzichten voor de werkgele-
genheid minder negatief zijn dan die voor 
het werkvolume heeft alles te maken met 
de krappe arbeidsmarkt. Eens de economie 
opnieuw aantrekt, krijgen we weer meer te 
maken met een “war for talent”.

Licht aan het einde van de 
coronatunnel
50% van de elektrobedrijven is optimistisch 
over de algemene toestand van het eigen 
bedrijf. 30% staat er neutraal tegenover. 1 op 5 is 
ontevreden.

55% is neutraal tot tevreden over de economie 
in het algemeen. Dat betekent dat 45% 
somber gestemd is. Maar nu de vaccinatiestra-
tegie vorm krijgt en de diverse regeringen 
relance- en investeringsplannen uitwerken, zal de 
stemming hopelijk ook snel verbeteren.
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