
 

 
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. Volta vzw-asbl Marlylaan 15/8 Avenue du Marly Brussel 1120 Bruxelles - 
RPR Brussel | RPM Bruxelles - BTW | TVA BE0457.209.993  

15.000 ELEKTROTECHNICI TE KORT, EN WIE INSTROOMT MIST VAAK ZELFS DE BASIS 

Sector elektrotechniek luidt de alarmklok en stuurt brief naar ministers van Onderwijs en Werk.  
 
“Wij smeken: kom kijken. Kom proeven. Pak de enorme kansen die onze sector biedt”, zegt Vera Desauw, samen met 
haar zus bestuurder van het gelijknamige installatiebedrijf. “Want het is niet langer vijf voor, maar kwart na twaalf. 
Onze sector maakt een ongelooflijke revolutie door. Er is de energietransitie, en de razendsnelle evolutie naar 
gebouwen waar alle technieken met elkaar praten. Maar de revolutie stokt, bij gebrek aan elektrotechnici.” 

 

Memorandum aan ministers als noodkreet  
 
Onder impuls van sectororganisatie Volta bundelden alle sociale partners uit de sector van de elektrotechnische sector via een 
brief zes dringende vragen aan de Vlaamse ministers Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw) en Ben Weyts (Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand & viceminister-
president van de Vlaamse Regering).  
 
“Dit schrijven is een noodkreet”, zegt Peter Claeys, directeur van sectororganisatie Volta. “De nood aan elektrotechnici stijgt 
explosief: volgens onze laatste telling is er de komende vijf jaar nood aan liefst 15.000 nieuwe medewerkers.  
Maar de situatie in het elektrotechnisch onderwijs valt ronduit dramatisch te noemen. En al onze signalen hierover vallen tot nu 
toe op een koude steen, er verandert niets.”  
  
Wie wil, zal kunnen  
 
Bedrijfsleider Vera Desauw: “Wij willen gewoon dat scholen de basis aanleren: materialen en machines gebruiken, de wet van 
Ohm of simpelweg een gat boren. En de motivatie aanwakkeren. Maar we zien de toekomst somber in: steeds meer van 
degenen die instromen moeten we via onze eigen academy zelfs elementaire vaardigheden aanleren. Maar zolang we de 
goesting voelen, de fierheid, gaan we met hen aan de slag. Wie het wil, kan leren en groeien. En dat vertaalt zich ook op hun 
bankrekening.”  
 
Peter Claeys van Volta: “In het schrijven signaleren we ook de kansen en bieden we hulp aan om de situatie recht te trekken. 
Bedrijven zijn vandaag tot enorme inspanningen bereid om medewerkers op te leiden, en scholen te ondersteunen waar het 
kan. Maar de overheid en de onderwijsverstrekkers moeten dringend in beweging komen. Zodat we morgen nog elektrotechnici 
hebben om de energietransitie waar te maken die de beleidsmakers beloven.”  
 
Zes dringende vragen  
 
De 6 dringende vragen uit het memorandum:  
 

1. We vragen leerlingen die bewust en positief kiezen voor elektrotechnisch onderwijs.  
2. We vragen meer leerlingen in de duale richtingen.  
3. We vragen kwalitatief sterke instromers met sterke technische skills en soft skills.  
4. We vragen kwaliteitsvol lesmateriaal in scholen en kwalitatieve samenwerkingen tussen scholen en 

bedrijven.  
5. We vragen meer praktijkleerkrachten elektriciteit met de juiste competenties.  
6. We vragen kwalitatieve begeleiding van leerlingen op school en op de werkplek, en een degelijke 

afstemming in het geval van een gedeeld leertraject tussen scholen en bedrijven.  
  
Peter Claeys: “Onze verzuchtingen komen niet uit de lucht gevallen. Er is al te veel tijd verloren. We hopen dat dit memorandum 
eindelijk een kantelpunt kan betekenen bij alle betrokken partijen. Want het is NU tijd om te veranderen.”  
  
  

• Raadpleeg hier de volledige tekst van het Memorandum en de lijst met ondertekenaars.  

• Interesse in een interview, een reportage met werkgevers of werknemers uit de elektrotechnische sector?  
Contacteer Laeticia Cooremans (0477 377 413 – laeticia.cooremans@volta-org.be). 
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