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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 december 2021. 
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De Elektrobarometer stijgt in het vierde 
kwartaal en zo situeert hij zich over 

heel 2021 boven de gezonde grens van 
100,0 waar optimisten en pessimisten 

elkaar in evenwicht houden. Het 
jaargemiddelde landt op 100,3. Dat is 

beduidend beter dan de 98,3 van 2020. 
Het ondernemersvertrouwen van zowel 

installateurs als elektrohandelaars is 
positief.

Deze analyse betreft Q4 van 2021. 
Covid zorgt er echter voor dat 

de omstandigheden snel kunnen 
veranderen, dus we blijven dagelijks  

de vinger aan de  
pols houden.

Voldoende werk  
47%  van de elektro-ondernemers 
heeft in december minstens evenveel 
werk als in de maanden ervoor. 35% 
heeft meer werk.  
En ook de vooruitzichten zijn meer 

dan OK. 27% van de elektro-instal-
lateurs denkt in de eerstvolgende 
maanden meer werk te hebben. Bij 

de elektrohandelaars is dat 29%. 

Hogere kosten zetten 
rendabiliteit onder druk
In het vorige kwartaal zagen we de 
rendabiliteit van de elektrobedrijven 

lichtjes verbeteren. Nu ziet 28% 
opnieuw een verbetering. 

Maar voor de toekomst ziet de 
situatie er iets minder rooskleurig uit. 

50% van de handelaars en 26% 
van de installateurs verwacht een 
achteruitgang. 

De bedrijven zien zich geconfronteerd 
met hogere materiaal- en arbeidskos-
ten. Dit  vreet aan de winstgevendheid.

Het aantal slechte betalers is zowat 
hetzelfde gebleven. De concurrentie-

druk is licht toegenomen. 24% van 

de elektrobedrijven heeft daar meer 
last van. 

Afwezigheden door covid 
57% van de elektrohandelaars heeft te maken met afwezighe-
den door corona. 43% een beetje en 14% veel. Dat gaat dan om 
ziekte of quarantaine van de zaakvoerder of de medewerkers, of 
om afwezigheden om zieke of in quarantaine geplaatste kinderen 
op te vangen.  Niet evident om het 
werk dan gedaan te krijgen. 

De installateurs zijn wat minder 
zwaar getroffen. Maar ook daar 

kampt 32% van de bedrijven met 
personeelsuitval.  
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Elektrobarometer zet  

zijn opmars verder 

De krapte op de arbeids-
markt neemt toe

83% van de elektrobedrijven werken nu nog met ongeveer 
evenveel mensen als enkele maanden geleden. 11% werkt met 
minder personeel. 6% met meer. 

De aanwervingsbereidheid schommelt al enkele kwartalen rond 
de 20%. Bij de installatiebedrijven dan toch, want bij de hande-
laars is die eerder klein. 
Dit maakt nog maar eens duidelijk dat het erg moeilijk is om 
nieuwe medewerkers te vinden. 

Ook nu is de bereidheid alleen maar groter geworden. 29% 

van de installateurs wil mensen aanwerven. 


