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https://www.youtube.com/watch?v=BM1SmPUxFLU
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De elektrotechnische sector
Ga voor een toekomst vol spanning en energie!
VDAB Pitstop

8/02/2022
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De sector -
algemeen

• Sector van de elektrotechniek: vele beroepen maar centraals staat 

‘elektriciteit’

• PSC 149.01

• De Sectorfoto

• Voornamelijk KMO’s maar ook enkele grotere spelers
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https://www.volta-org.be/nl/anderen/publicaties/sectorstudies/sectorfoto


Verschillende activiteiten en contexten
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Kenmerken van jobs in de sector

• Diversiteit aan beroepen en werkomgevingen

• Werken in het atelier of op de werf

• Werken in team (werf) of zelfstandig (interventies)

• Vele kleinere bedrijven -> werken in een familiale omgeving

▪ Snel meer verantwoordelijkheid en autonomie

• Flexibiliteit : afhankelijk van andere vakmannen op de werf; interventies

• Soms werken in moeilijke werkomstandigheden (Bv. de leidingen bevinden zich 

soms hoog of laag op de muren -> aandacht voor ergonomie in de sector.)

• Kleurverschillen kunnen onderscheiden

• Sommige beroepen: direct contact met klanten

• Werken op hoogte met ladders en stellingen 

• Respecteren van veiligheidsvoorschriften voor het werken onder spanning of buiten 

spanning

• Voortdurend bijschaven van de kennis

• Nauwkeurig kunnen werken
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Clusters in de sector
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Elektriciteit
Installatie-
technieken

• Elektrotechnisch monteur – installateur – technicus

• Context: residentieel – tertiair - industrieel
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Clusters in de sector
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Podium-
technieken

• Concertzalen, theaters, evenementen

➢ Werk- en beleef mee achter de schermen!

• Vaak ook avond- en/of weekendwerk

• Geluid, licht, bekabeling

• Werken op hoogte
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Clusters in de sector
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Industriële 
toepassingen & 
onderhoud

• Installatie

• Preventief & correctief 

onderhoud

• Proces- of lijn-automatisatie

• Op één site of voor een bedrijf 

dat werken uitvoert voor 

meerdere opdrachtgevers
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Clusters in de sector
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Koeling (HVAC) 

• Koel- en vriessystemen, airco’s en warmtepompen

• Industrie, winkels en horeca, gebouwen

• Noodzakelijk: certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek
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Clusters in de sector
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Beveiliging

• Camerabewaking, brandbeveiliging, toegangscontrole, alarmsystemen

• Wettelijk vereisten: certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en 

onderhoud van alarmsystemen & identificatiekaart
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Clusters in de sector
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ICT & data

• Installatie en bekabeling netwerken

• Domotica en gebouwbeheersystemen
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Clusters in de sector
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Hernieuwbare 
energie

• Zonnepanelen, warmtepompen, zon-thermische systemen

• Residentieel en grotere projecten

• Werken op hoogte

• Energie-efficiëntie en monitoring
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Clusters in de sector
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Infrastructuur

• Nutsvoorzieningen: elektriciteit, gas, telecom
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Beeldmateriaal beroepen

• https://www.youtube.com/channel/UCDoIVnCIGYfT75Dt_ofRXPQ/playlists 

• https://wattsup.be/nl/beroepen-van-de-toekomst

https://www.youtube.com/watch?v=UDvlvmN3AOc&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dSiYVy3FsgY&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=jwtUv8kd31E&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=e-BdrhXt0Ck&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cUfJRW60BKc&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=HRWVU2ObME8&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mAgrcDnrU_I&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ro6o4WZ0xds&list=PL9IssuazpU8lsqOhbBPumUcP6W6LcLxDZ&index=2
https://www.youtube.com/channel/UCDoIVnCIGYfT75Dt_ofRXPQ/playlists
https://wattsup.be/nl/beroepen-van-de-toekomst


Welke technische beroepen hebben jullie al klanten
in loopbaanbegeleiding gehad?

Ga naar
www.menti.com

http://www.menti.com/


Wat verwacht de sector van een startende 
werknemer?

• Interesse in techniek en elektriciteit

• De zin om bij te leren

• Een positieve ingesteldheid

• Goede motivatie

• Een goede fysieke gezondheid

• Flexibiliteit : soms een variabel uurrooster (interventie buiten de werkuren)

• Werken in teamverband & autonoom kunnen werken

• Voor sommige profielen: veelvuldig klantencontact

• Nauwkeurigheid

• Rijbewijs B

• Certificaten (bv. : VCA)

=> Deze zaken zijn vaak belangrijker dan een diploma.
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Sociale voordelen PSC 149.01

• Eindejaarspremie

• Aanvullend sectorpensioen

• Aanvullende vergoedingen:

➢ Tijdelijke werkloosheid

➢ Ziekte

➢ Na ontslag/sluiting, tijdskrediet (halftijds en einde loopbaan) en syndicale 

vorming

➢ Kinderopvang

➢ Zachte landingsbanen: alternatieve functie, peterschap in het bedrijf

• Zie op de website voor meer info.
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https://www.volta-org.be/nl/werknemers/vergoedingen


Een toekomstgerichte sector

• Energietransitie en klimaatvraagstuk

• Digitalisering en cloud-based oplossingen

• Essentiële sectoren: ziekenhuizen, koeling, industrie, infrastructuur

• Vraag naar alle profielen en beroepen
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Aanbod VDAB

● beroepen leren kennen

○ thematische websites

○ beroepenpagina’s

○ beroepenfilms

○ digitale infopaketten

● Opleidingen

○ online cursussen
○ extra: opleidingen in een opleidingscentrum (specifiek voor werkzoekenden en 

kwetsbare werknemers)
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Thematische websites

• vdab.be/bouw

• vdab.be/industrie
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http://vdab.be/bouw
https://www.vdab.be/bouw
https://www.vdab.be/industrie


Oriënteren

• vdab.be/orienteren
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http://vdab.be/orienteren


Beroepenpagina’s

• vdab.be/orienteren
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http://vdab.be/orienteren


Beroepenfilms
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gebruik zoekterm 

“beroepenfilms”



Beroepenfilms

• youtubekanaal VDAB

34

https://www.youtube.com/c/VDAB-video/playlists


Beroepenfilms

• playlist youtube “elektriciteitssector”
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https://www.youtube.com/watch?v=1VCou6UzMew&list=PLgGFYuH9RHUJzOCpnNjOIwcsYqHx3u5MW


Digitale infopakketten

• meer info over het beroep of de sector

• inloggen vereist

• Beschikbare digitale infopakketten:

▪ een job als installateur

▪ een job als elektrotechnisch installateur

▪ een job als installateur telecom

▪ een job als onderhoudsmecanicien

▪ een job als onderhoudselektricien
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https://secure-web.cisco.com/15jutxZPKBAI-poXG7XMVrlvM3OgevRkt5q4HCwjpzmCaJmyN_PUW4dYRIJBS0uDx1OgbdRuXTYDzDt-_B0phcSQn9G8BpVfX2NuDDdR2GbJbKrkxYvXOICE0oN5vApJw8-d4XZcJFDMo2PE86C-XPVKd8o7XW-KVk1cXatZ8Hw1sgUYoKp-GteawKh7QuL_LbRE-K8gHdZc04tgNz_0jmoYS3pCpEcocn99fFCAOrYLq_1V9xyQwCIydGM1LbKS7YVdm_ID7Ho-zkLFNrXv_rdHkIYMUOszt6yno7zMjorNyvCyS5ci00iBe416zkQPHWUYxVvvo5T5ylg2D-oLBbNHaHo06QFlehC4kztM1eaW5Hl05zbtpnbNANgbgF53xNhzd3AvOpP2MdST8bbpbJTY4tBV9p-ClzSSLHRoCipSwCOUEpAlh6g7B6694pTyCMdlGqnvKOZZLWfVVSpL1gD_s03ZyEOsDKogYbdD37q6AWyRzelf0d7_UXWc3ccXmP6nfzFiHJ1JgDZci0Oc1hA/https%3A%2F%2Fleren.vdab.be%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D943
https://secure-web.cisco.com/1RAios0ZrwqTKChMRonZDmwpXMKQFav_rm-RABDBFAieSLhutBYNHZRCNpS8yQNSp9FmAAzVK380n5yGnqP2yr0orRUFmF6pG4qhhZWpUJGk_7LUcwo3eg5KySvxQMf7BHFaJcvyXrVdKGU4ABEzRH3VirgBeC12n9iB25tQtoDfVqcjwwOqE2ZnSAHHWHdpGm6swaBmGTq8rrNdegQLEKgiipm6LYaJaQgXwR2f5NpQRri112uQfqvYUPbGy5kGDMg5q4yTMcSBvuYJ055In3zUM8XCzZ8zrELXcy9zdEsF5WLa6mTl5YbxXDY-AqtEz_pseK75bxdFn7axjAWxtKwmcp45-Psts9MCHE90_MnGggqR8v-xpljFVODFQhhes0mMpv6Zg4FpX-BESBGvne0XIF_WDBsVYNHxBHOEjUS2tnDxrvTZA249HeTjLJND17oKPG4xdsuWh-bKlPwJlyJSo_xi_omJfxBIpU6wp1mpgfMCArIdc0graWl2tYDt7S9_BLOjGXwG2zfKx_aCsvw/https%3A%2F%2Fleren.vdab.be%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1335
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1325
https://secure-web.cisco.com/1kmVlpzlDqwfTd8LQPSb80P_bDaIZuqzoOQ2Ra-LqEcg5hvmZ8ICWJ2HFmgTW_xzyVUvCFl1qRcAycMC-NsK2g3-TS4fwESC_5HWafkGuafUW_oG6SiU4FOqcjpgP0UbyIuV2uAjbwaTPc73JsU86TlnuOHJymEUixffg5lDt98FE3u0vElI4JJuKrf4OXHIT--tzjIeFWRCDvBie8mx6AiXUWUQ9-wK9GCL-3O8-ngCDZsGDoplgK7ouPK0cALrIa_v9emhnWjjvxRZ6b7n1Nrimda6dR9HD716SoA9HavcT-aV5VteXJZcNjv7xD9chdWaxV1e2GwegfNioNvG-AXNWW2RBAzG0bCUDBUKXVGhjUsTMOPsyaLoj7WXgadACx5alHHbBApBgtzDIPnyOrw_N194jwM-kxTVZrSITmfIF38w1RH2QeB_k7LhXbZ1ZV3FE6YPc7mkvOHle_zJa9pdXq8Ck_S0g2pBhLW2K-ClkxjH75ZB7GrA6-X-ko1_41ZMDcugJwWP5l0PXVr7UcQ/https%3A%2F%2Fleren.vdab.be%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D907
https://secure-web.cisco.com/1UpbJ2W0S1EHN-atB747pfhjho6Hsd6-8c-nDPEhHdfDiBQEkXQRgqXmvbM_QI6IxaovGlhhmuq0NlQr886yv46Qe7zrqSFgP75mgQRLCXK0TRt5of5aZrmO1ahJVWDQtZcLKJJnvoRb5TbQJDyUWoK3RSkxF-EHlELGlSLTz0sc98KrI-OjB-GZpRD5xIc4tmUJhe6RZ-Dag5MmhKT3lc1YYmhznIWXS2uYqeCcjY9y7i1q03C3XlaG9BYupXT8TvfmDq4auw1a4NSJe-LYYI8nhCyi_9GVuI8EHfQ3gEv56mJBT20Dy-SOx9ZAHll3segfkQym3QhcjGZH8DWZ5MGetjwet7aOQBYDklvLerO60-d5POmlxaBqDVqn4Sd8R2O2W_qCZbg0-llXq1SWHNCsCwYgJowS-FGPfsi5vY3eukqd54jj8JklNtTrtkMA9vjB3muFRJGYEsRFTPteMJ2D2OuoaWG9oAUw_fBdf9NzayzV_oUvLa_Hdx5AGtjeX8QnMF-Kym-VCxwhUZn9qdQ/https%3A%2F%2Fleren.vdab.be%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D908


Digitale infopakketten
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Digitale infopakketten
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Opleidingengids

• vdab.be/opleidingen
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kies voor hoofdthema 

“opleidingen”

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?trefwoord=elektriciteit&p=1


Online cursussen

Elektriciteit

● basis elektriciteit (8 delen)

● planlezen elektriciteit (wordt verwacht)

● …

Veiligheid

● veiligheid op het werk

● basisveiligheid op het werk (VCA-B)

Duurzaamheid

● circulair ondernemen

● bewust duurzaam bouwen

● ecologische competenties

En nog veel meer … (planlezen bouw, MS office, taal, softskills, …)

• vdab.be/opleidingen 
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https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?doelgroep=2&erkenning=erkenning&vakgebieden=12&leervorm=3&organisator=203&trefwoord=elektriciteit&p=1
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800881/cursus/C-AMI-183343/Veiligheid_op_het_werk-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800324/cursus/C-AMI-175674/Basisveiligheid_op_het_werk__VCA_-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-801047/cursus/C-AMI-195224/Circulair_ondernemen-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800101/cursus/C-AMI-142245/Bewust_duurzaam_bouwen-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800892/cursus/C-AMI-184299/Ecologische_competenties-online
https://www.vdab.be/opleidingen


• Kruispunt van elektrotechniek

• https://www.volta-org.be/nl

• +32 (0)2 476 16 76

• info@volta-org.be

Marleen Van der Straten

• Adviseur arbeidsmarktbeleid

• Marleen.vanderstraten@volta-
org.be

• M 0498/37.22.24

VDAB - contact
Katrien Brands

• Vakexpert Bouw en Hout

• katrien.brands@vdab.be

• M 0474/74.33.62

Volta - contact

4141

mailto:info@volta-org.be
mailto:Marleen.vanderstraten@volta-org.be
mailto:katrien.brands@vdab.be
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Inschrijven voor deze Pitstop

https://evenementen-systeem.vdab.be/pitstop-loopbaanbegeleiding

