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Vormelek is het opleidingscentrum voor 
alle werkgevers en werknemers in de 
elektrotechnische sector (PSC 149.01).
Om het kennisniveau in de sector op 
peil te houden, werkt Vormelek op 
verschillende fronten tegelijk. Vooreerst 
zijn er de inspanningen op het vlak 
van opleiding en competentiebeheer. 
Verder maakt Vormelek ook werk 
van sectoronderzoek en -analyse. 
Daarnaast onderneemt Vormelek 
allerhande acties om de instroom van 
werknemers te bevorderen. 

æ www.vormelek-formelec.be

Tecnolec is het technisch 
kenniscentrum voor alle werkgevers en 
werknemers van de elektrotechnische 
sector (PSC 149.01). 
Tecnolec wil de kennis en de kunde 
van de werknemers verdiepen en 
de competitiviteit van de bedrijven 
versterken via strategisch onderzoek, 
innovatiemonitoring, technologische 
dienst- en adviesverlening, 
informatieverspreiding en 
innovatiestimulering. 

æ www.tecnolec.be

Elektriciteit is overal. 
Nieuwe toepassingen en 
integraties volgen elkaar 
in snel tempo op. Maar 
wat betekent dat precies 

voor de elektro-installatiebedrijven? 
Hoe kunnen zij zich voor de toekomst 
wapenen? En hoe kunnen wij er voor 
zorgen dat installateurs bijblijven?

Om een antwoord te vinden op deze vragen 
voerde Vormelek, samen met Tecnolec, 
een onderzoek uit om de toekomstige 
competentie- en opleidingsnoden voor 
werknemers in de elektrotechnische 
sector in kaart te brengen. Ben jij ook 
benieuwd naar deze inzichten? Laat je 
inspireren door de conclusies in deze 
beknopte brochure. Of download het 
volledige eindrapport op onze website.

Dank aan alle werkgevers, werknemers en 
fabrikanten die aan het onderzoek hebben 
meegewerkt. Zonder jullie enthousiaste 
inbreng was dit project onmogelijk 
geweest.

Hilde De Wandeler,  
Directeur Vormelek

VOORWOORD
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Op basis van een deskresearch en een eerste 
bevraging werden tendensen afgebakend die 
de sector beïnvloeden. 

Nieuwe en verbeterde technologieën 
maken nieuwe toepassingen 
mogelijk

Regelgeving en normeringen worden 
steeds strikter en complexer

Klanten zijn beter geïnformeerd 
waardoor hun vragen moeilijker 
worden en hun verwachtingen hoger 
liggen

Installaties worden gecompliceerder, 
waardoor onderhoud en uitbreiding 
ervan steeds complexer wordt

In de toekomst wordt de 
samenwerking met andere bedrijven 
nog belangrijker, ook met bedrijven 
buiten de sector 
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DE SECTOR 
IN VIJF 
TENDENSEN
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Deze 5 tendensen 
hebben een invloed 
op zowel de kennis, 
technische vaardigheden 
als attitudes van 
werknemers in 
elektrotechnische 
bedrijven.

INVESTEER
DE TOEKOMST 
IS NU



à TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Deze vaardigheden worden beïnvloed door het wijzigen van het 
installatie- en montagemateriaal. Het is belangrijk dat werknemers 
mee kunnen (en willen!) evolueren met deze ontwikkelingen op 
de elektromarkt. Daarnaast heeft het steeds complexer worden 
van installaties ook invloed op de technische vaardigheden van de 
medewerkers.

 ■ leren omgaan met nieuwe materialen en technieken
 ■ meten van installaties wordt complexer 
 ■ interpreteren van technische dossiers en planlezen wordt 

moeilijker
 ■ beheer van installaties wordt ingewikkelder
 ■ foutzoeken is complexer en vraagt meer inspanningen

à KENNIS
Om competitief te blijven is 
kennisverbreding nodig op verschillende 
vlakken:

 ■ (regionale) regelgeving en normering, 
waaronder steeds uitgebreidere regels 
rond signalisatie

 ■ nieuwe producten
 ■ nieuwe technieken
 ■ talenkennis, om een goede communicatie 

met klanten en collega’s te verzekeren
 ■ basiskennis van ICT- en netwerken wordt 

onmisbaar

à ATTITUDES EN  ARBEIDSGEDRAGINGEN
In een hedendaags bedrijf wordt ook van de medewerkers verwacht 
dat zij mee evolueren. Dit is niet enkel belangrijk op technisch 
niveau, maar eveneens qua attitude op de werkvloer.      

 ■ een open houding voor verandering en nieuwe technieken 
 ■ een verzorgd persoonlijk voorkomen en klantvriendelijke 

ingesteldheid
 ■ nauwkeurig werken, zowel op technisch als op administratief vlak
 ■ coaching, sturing en informatiedoorstroming

BELANG VAN 
VEILIGHEID: 

 ■ aandacht voor 
veiligheid op de 
werkvloer is cruciaal

 ■ veilig werken is niet 
alleen belangrijk voor 
zichzelf, maar ook 
voor de omgeving

VEILIGHEIDS-
OPLEIDINGEN ZIJN 

ER NIET ENKEL 
OM EEN ATTEST TE 

BEHALEN
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æ INTERNE COMMUNICATIE EN ADMINISTRATIE 
Klanten verwachten steeds vaker een duidelijke 
communicatie over wat er gebeurt op de werf, 
welke materialen er voor welke werf werden 
verbruikt enz. Registratie en administratie zullen 
bijgevolg aan belang winnen. Om een vlotte 
communicatie met de eindklant te bereiken, wordt 
het belangrijker om ook intern een duidelijke 
communicatielijn te voorzien.

æ BEDRIJFSORGANISATIE
Onder invloed van nieuwe technologieën en het 
complexer worden van installaties staan we in 
de sector voor een keuze tussen generalisatie of 
specialisatie.
Een bedrijf kan zich specialiseren door zich 
toe te leggen op specifieke installaties, zoals 
bijvoorbeeld beveiliging. Een andere mogelijkheid 
is specialiseren in een merk, bijvoorbeeld bij 
domotica. In een bedrijf kunnen verschillende 
specialisten werken, om zo een breder aanbod te 
kunnen garanderen.

æ KLANTENRELATIES WORDEN BELANGRIJKER
Bedrijven moeten niet enkel technologische 
evoluties opvolgen, maar moeten ook weten wat de 
hedendaagse klant wil. 

Andere 
vaststellingen

Het volledig verslag is beschikbaar via 
http://www.vormelek-formelec.be/
onderzoeksrapporten
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voor Antwerpen  
en Limburg

Ann Ophalvens
ann.ophalvens@vormelek-formelec.be
gsm 0476 89 23 90

voor Oost- en  
West-Vlaanderen 

Martine De Groof
martine.de.groof@vormelek-formelec.be 
gsm 0476 89 19 02

voor Brussel en  
Vlaams-Brabant  

Ruben Merlevede   
ruben.merlevede@vormelek-formelec.be 
gsm 0477 78 08 09  
    
  

Wilt u meer informatie over 
dit project? Contacteer uw 
opleidingsadviseur.



8

MET DANK AAN:
 ■ Abitana nv - Robert Laes
 ■ Advices For Technical Systems Ats nv -  

Luc Van den Berghe
 ■ AEM Dirk Van Steenlandt bvba  -  

Dirk Van Steenlandt
 ■ AIE–Elec - Evelyne Schellekens
 ■ APK Infra nv - Anton Rober
 ■ Biuso Sa - Julien Michel
 ■ Care Cure sprl - Roland Wolfs
 ■ Cas-Vos bvba - Davy Collaert
 ■ CCI nv - Serge Vande Velde
 ■ Cheyns nv - Frederik Van Hecke
 ■ Cofely Services sa - Daniel Gillardin
 ■ Electro Corbeels nv - Fanny Corbeels
 ■ Electro Entreprise nv - Karl Neyrinck
 ■ Electro Service André bvba - André Overdulve
 ■ Electro Zwijsen nv - Gaston Croonen
 ■ Elektriciteit Vansteenbrugghe nv - Eric 

Vansteenbrugghe
 ■ Elektro Kamiel Smet nv - Els Smet
 ■ Etablissements Yvan Paque sa - Joseph Cornet
 ■ Ets Henneaux Frères sa - Nadine Demelenne
 ■ Getec nv - Peter Goovaerts
 ■ Hager Modulec nv - Jean-Marie Doolaege
 ■ Janssens E. bvba - Erwin Janssens
 ■ LBS Beveiliging bvba - Denise Weyers
 ■ Leskens Electric’s sprl - Marc Leskens
 ■ Melotte Elektro nv - Marc Vertessen
 ■ Monolith Technologies bvba - Hendrik Zegers
 ■ Niko nv - Lydia Holtappels
 ■ Ohzon bvba - Bram Leys
 ■ Opdedrynck bvba - Kris Opdedrynck
 ■ Preflexibel nv - Karolien Mille
 ■ SDK Electrics bvba - Marc De Catte
 ■ Sercotec NV - Beatrix De Meyer
 ■ Socomec Belgium nv - Bart Verplacke
 ■ SPIE  Belgium nv/sa - Jort Stassen
 ■ Stroppa bvba - Nathalie Verret
 ■ Sunelpo bvba - Guido Brusselmans
 ■ Telcom nv - Liesbeth Eelen
 ■ V.M.A. nv - Dimitri Van Meenen
 ■ Van Den Berg nv - Philip Van Beneden
 ■ Vanaken nv - Jo Vanaken
 ■ Vergokan nv - Dirk Deruytere
 ■ Vermaelen & Demuynck bvba - Jelle Demuynck
 ■ Vermeulen bvba - Linda Van Hoecke
 ■ Verschueren Frans nv - Frans Verschueren

Verantwoordelijke uitgever:  
Hilde De Wandeler,  
Marlylaan 15/8 b2, 1120 Brussel  

Met de steun van:

Vormelek is het paritair opleidingscentrum van 
de bedrijven uit de sector van de elektriciens. 
Het Fonds voor bestaanszekerheid voor de 
sector van de Elektriciens (FBZ) beheert een 
deel van de RSZ-bijdragen van de werkgevers 
in de sector. Hiermee wordt onder andere de 
werking van Vormelek ondersteund. Vormelek 
is opgericht en wordt bestuurd door de sociale 
partners van de sector PSC 149.01:


