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HOE LEG JE DE WERKENDE MENS UIT DAT HIJ VOORTAAN BETER ’S NAMIDDAGS 
WAST? 

Elektrotechnici moeten energie-adviseurs worden: elektrotechnische sector beraadt zich over nieuwe rol tijdens 
Sector Day van Volta. 
 
34 procent van de Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’ nog niet, maar tegen 2030 moet de omschakeling van 
fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie er al zijn. Elektrotechnici krijgen daarin de belangrijkste taak. Hoe leg 
je die transitie uit aan de consument? Hoe vertel je je werkende medeburger dat hij de wasmachine beter in de 
namiddag laat draaien? En hoe blijf je als elektrotechnicus zelf nog bij? Volta, Kruispunt voor elektrotechniek, bracht 
de sector samen in het Green Energy Park om het over de toekomst te hebben. 
 
 
Peter Claeys, directeur van Volta: “In 2050 willen we in een klimaatneutraal Europa leven. Deze doelstelling van de Europese 
Commissie dwingt onze sector om out of the box te denken. Enerzijds is er nood aan levenslang leren. Installateurs moeten op 
de hoogte blijven van de nieuwste technieken en razendsnelle innovatie. Ook instromende leerlingen moeten goed worden 
voorbereid.  
Anderzijds krijgen elektrotechnici een nieuwe rol aangemeten, die van change agent. Zij moeten de transitie naar de klant 
brengen. De lokale installateur is immers het aanspreekpunt van mensen. Geen gemakkelijke taak, want hoe leg je aan je oma 
uit dat ze haar wasmachine moet aanzetten op het moment dat de zon of wind het meeste energie opwekt? Of waarom een 
digitale meter nuttig is? Om installateurs in die adviesrol te laten groeien, is opleiding en ondersteuning nodig.”  
 
“Vanuit Volta willen we de elektrotechnisch installateur in staat stellen de technische mogelijkheden over te brengen naar de 
eindklant en die te begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Dat doen we door enerzijds informatie te bieden over de 
mogelijkheden binnen de nieuwste systemen, en anderzijds door (online) opleidingen te voorzien waarin de verschillende 
aspecten van een job als installateur aan bod komen.”  
 
Op 22 juni nodigde Volta leden van de elektrotechnische sector uit in het Green Energy Park te Zellik voor hun tweejaarlijkse 
Sector Day, in samenwerking met Fluvius, Flux 50 en Genetec. Bedrijfsleiders en elektrotechnici konden er de technieken en 
doelstellingen voor 2030 van dichtbij zien en ontdekken wat hen te wachten staat.  
 
Contacteer voor meer informatie: 
 
Peter Claeys, directeur Volta 
Peter.claeys@volta-org.be 
 
Laeticia Cooremans, coördinator communicatie 
+32 477 37 74 13 
Laeticia.cooremans@volta-org.be  
 

http://www.volta-org.be/
mailto:Peter.claeys@volta-org.be
mailto:Laeticia.cooremans@volta-org.be

