
 

  

ELEKTROCLUB SLEEPTE ZOPAS DE KORTOM-AWARD 2022 IN DE WACHT, DE 
BEKRONING VOOR DE STERKSTE COMMUNICATIECAMPAGNE VOOR SOCIAL PROFIT 
EN OVERHEID.  

10.000 KINDEREN PER JAAR ONTDEKKEN DE WERELD VAN ELEKTRICITEIT VIA 
ESCAPEBOEK SHOCK! 

Volta, de paritaire sectororganisatie voor de elektrotechnische sector, voert lange termijncampagne: 10.000 extra 
elektrotechniekers nodig voor energietransitie. 
Alleen al om onze laadpalen en warmtepompen te installeren, hebben we de komende vijf jaar meer dan 10.000 extra 
elektrotechnici nodig. Sectorfederatie Volta wil het tij keren. Onder de noemer “Elektroclub” liet ze speels educatief 
materiaal uitwerken om kinderen tussen 10 en 14 jaar te laten kennismaken met de wondere wereld van elektriciteit. 
Met succes: het escapeboek Shock is een topper. Jaarlijks trachten meer dan 10.000 kinderen de code te kraken om 
zichzelf tot “elektrogenie” te kronen. 
 
Ewa Bulthez, coördinator communicatie & events bij Volta: “We kiezen ervoor om te investeren op de lange termijn. Via social 
media, web en lesmateriaal wil Volta jongeren én volwassenen aanzetten om te kiezen voor een opleiding en beroep in de 
elektriciteitssector.  
 
Anderhalf jaar na de lancering van de vernieuwde campagne kunnen we trots zeggen dat ze in de smaak valt bij kinderen, 
leraren en hun ouders. Op de verschillende social mediakanalen halen we een bereik van bijna 1.000.000. Leraren bestelden 
75.000 Elektroclub-deurhangers. En over enkele weken overhandigen we persoonlijk het 10.000e Shock-escapeboek aan een 
kind met goesting in techniek.” 
 
De energietransitie waarmaken? Alles begint bij de elektrotechnicus 
 
De campagne is broodnodig. We hebben meer dan tienduizend extra elektrotechnici nodig om de maatschappelijke 
doelstellingen rond slim energiebeheer, energietransitie, domotica, IoT, … te halen. Want wie installeert laadpalen, 
zonnepanelen, slimme systemen om verbruikers te integreren? Juist, de elektrotechnicus.  
 
We hebben doenkers nodig 
 
Volta-directeur Peter Claeys: “Elektrotechnici zijn doenkers: denkers die ook doen, die hun kennis hands-on kunnen vertalen 
naar oplossingen die werken. En dat is precies waaraan onze maatschappij nood heeft. En wat kinderen en jongeren 
meekrijgen tijdens elektrotechnische opleidingen in tso en bso.” 
Met deze campagne roepen we leerlingen, ouders en leerkrachten andermaal op om weg te stappen van het “watervaldenken”, 
het kiezen voor de moeilijkste opleiding “en dan zien we wel”. Stimuleer een kind om direct te kiezen voor een richting waarin 
het zijn talenten en competenties ten volle kan benutten, of dat nu aso, tso of bso is.” 
 
Beroep met aanzien 
 
“De elektrotechnici van morgen zullen het verschil maken in het welslagen van onze energietransitie. Hen wacht een boeiend 
toekomstperspectief: enorme werkzekerheid, jobdiversiteit, doorgroeimogelijkheden, en ga zo maar door“ zegt Ewa Bulthez, 
coördinator communicatie & events bij Volta. 
 
“Een elektrotechnicus is al lang niet meer degene die enkel draden legt. Denk maar aan domotica, koeltechnieken, 
beveiligingssystemen, automatisaties, installateurs van hernieuwbare energie en zoveel meer: de beroepsperspectieven zijn 
enorm.” 
Elektrotechnicus is een beroep met aanzien. Via deze campagne proberen we dat onder de aandacht te brengen van kinderen, 
ouders en leraars.” 
Meer weten? 
 

- Ontdek de Elektroclub-campagne op 1 minuut in deze video https://youtu.be/oZKWFaND68I 

- Kinderen tussen 10 en 14 vinden hun gading op www.elektroclub.be ,op het Instagramaccount @Elektroclub.be en 
het Youtubekanaal van Elektroclub 

- Voor leraars is er www.elektroclubvoorleraars.be, met lesmateriaal, studie- en beroepeninfo, … 

https://youtu.be/oZKWFaND68I
http://www.elektroclub.be/
https://www.instagram.com/elektroclub.be
https://www.youtube.com/user/elektroclubVideos/videos
http://www.elektroclubvoorleraars.be/


 

Over Volta 
 
Volta is dé paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de 
sociale partners (federaties en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de federaties zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. 
Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB. 
 
Meer informatie op www.volta-org.be 
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- Voor jongeren én volwassenen in opleiding is er www.wattsup.be, Instagramaccount @Wattsup.be, Facebookaccount 
Watt’s UP voor elektrofans en het Youtubekanaal van Watt’s UP 

- Leraars worden ondersteund met o.a. lesmateriaal via www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten en de 
Facebookgroep Elektroclub voor leerkrachten 

- Volta: Kruispunt van elektrotechniek: www.volta-org.be of volg ons op LinkedIn 
 
Beelden 
Video en afbeeldingen zijn downloadbaar op https://volta-
org.wetransfer.com/downloads/3499aaa9b0df96eb517407675520ca4f20220414114949/8de03f827ccdeb647ba7ed6bf5c602fb2
0220414114950/bf854b 
 
Interviewmogelijkheden 

• We kunnen u in contact brengen met enthousiaste leraars en kinderen die aan de slag zijn met de materialen van 

Elektroclub. 

 
Contactgegevens: 
Ewa Bulthez 
Coördinator communicatie & events 
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly, Brussel 1120 Bruxelles 
M 0473 36 69 60 
ewa.bulthez@volta-org.be / www.volta-org.be  
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