Gascondensatieketel in
combinatie met hernieuwbare
technieken blijft populair
Bouwunie bevroeg in september de installateurs HVAC, sanitair en andere technieken inzake
belangrijke topics. Krimpen de installatiebedrijven verder? Wat raden ze vandaag aan als technieken?
Installeren ze wel eens een installatie die de klanten zelf hebben aangekocht? Hoe zit het met de
installatie van warmtepompen? En hoeveel bedrijven werken er vandaag al samen? We zetten de
belangrijkste krachtlijnen op een rijtje.

Krapte op arbeidsmarkt remt groei
Sinds we met de metingen zijn begonnen, merken we dat installatiebedrijven nog nauwelijks groeien. Vandaag bestaat
zowat 93% uit bedrijven zonder personeel en bedrijven met
maximaal 4 personeelsleden. Zoals u kan zien in grafiek 1
heeft 68% van de installatiebedrijven geen medewerkers.
Dat aantal stijgt nog ieder jaar.
Niet groeien kent meerdere oorzaken: de vrees voor nog
meer administratieve lasten maar ook de krapte op de
arbeidsmarkt.

Grootte van het installatiebedrijf

genoodzaakt om hun krachten te bundelen. Bovendien
ondervinden ze steeds meer concurrentie van de grote energiebedrijven die zich alsmaar vaker op de onderhouds- en de
installatiemarkt profileren.
Vandaag werkt meer dan 1 op de 2 installateurs samen
met een collega. In hoofdzaak om samen opdrachten uit te
voeren, maar ook om kennis uit te wisselen en specialisaties
door te geven.

Toegepaste technieken
De gascondensatieketel is tot vandaag de meest toegepaste techniek. In renovatieprojecten adviseert nog 1 op 2
installateurs om deze techniek toe te passen in combinatie
met andere hernieuwbare technieken. Installateurs zijn nog
steeds overtuigd van de efficiëntie. Bovendien bepaalt de
prijs van de installatie in de eerste plaats wat er uiteindelijk
wordt geïnstalleerd, gevolgd door de winst op de energiefactuur en het warmte- en gebruikscomfort. Het aandeel
duurzaamheid speelt een mindere rol.
Onlangs besliste de nieuwe Vlaamse Regering om vanaf
2021 geen nieuwe gasaansluitingen te voorzien bij nieuwe
grote verkavelingen of grote appartementen. Toch zijn
52% van de installateurs ervan overtuigd dat de Vlaamse
Overheid de komende 5 jaar een premie moet toekennen aan
energiezuinige condensatieketels

Grafiek 1 (Bron: Graydon)

Top 5 meest toegepaste technieken door installateurs

Samenwerking zit in de lift
2019 wordt gekenmerkt door een stijging van het aantal
samenwerkingen tussen de installatiebedrijven. Door de
krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende techniciteit
van het installatieberoep zien meer en meer collega’s zich
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Warmtepomp kruipt uit het dal
We zagen het al in de verkoopcijfers van de warmtepompen
in België en het wordt nu ook bevestigd door de installateurs
zelf. Warmtepompen zitten in de lift. 71% van de installateurs plaatst nu warmtepompen in nieuwbouw. En dat is
een stevige toename ten opzichte van 2018. De helft van de
installateurs geeft aan er meer te hebben geplaatst dan het
jaar voordien.
De vraag naar de warmtepomp als hernieuwbare energietechniek in nieuwbouw neemt ook sterk toe (grafiek 2).
In renovatieprojecten worden verschillende technieken
toegepast, maar merken we ook een stijgende vraag naar
warmtepompen. De vraag naar PV-panelen en zonneboilers in nieuwbouw- en renovatieprojecten neemt volgens
installateurs sterk af.
We stellen ook vast dat 71% van de installateurs zich verder
wil specialiseren in warmtepompen.

HE-technieken in nieuwbouw

Onderhoudsplicht voor
hout- en pelletkachels nodig
Vorig jaar sloot de Vlaamse Overheid een Green Deal met
o.a. Bouwunie over het uitfaseren van oude kachels door
nieuwe, minder vervuilende houtkachels of ketels. Naar
analogie met de onderhoudsplicht op stookolie- en gasketels
vroegen we de installateurs naar hun mening over een
onderhoudsplicht op hout- en pelletkachtels. 75% is positief
over een onderhoudsplicht voor hout- en pelletkachels.
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Online markt
Je installatie online of via een doe-het-zelfzaak kopen. De
klanten van de installateurs kennen ook de weg naar de online markt, want het lijkt een goedkope oplossing. Maar dan
komt het probleem: de klant moet het zelf installeren, maar
kent er onvoldoende van… Dan toch maar even de installateur bellen. 67% van de installateurs krijgt de vraag om een
toestel te installeren dat de klant zelf heeft aangeschaft. De
helft geeft te kennen niet in te gaan op die vraag. 36% doet
het wel, maar rekent een duurder tarief aan. 10% helpt de
klant tegen een normaal uurtarief.

Personeelsprobleem
Het werkvolume daalt niet: 36% verwacht meer werk
volgend jaar en ongeveer de helft verwacht een gelijke hoeveelheid werkvolume. Installateurs verwachten het meeste
werkvolume voor de vervanging en plaatsing van condensatieketels op gas en de installatie van warmtepompen.

Grafiek 2 (Bron: Bouwunie)

HE-technieken renovatie

Tot slot vroegen we de installateurs naar het verloop van
personeel en welke kennis bij hen vandaag nog ontbreekt.
Personeelsleden van installatiebedrijven switchen wel eens
van werkgever. Gemiddeld genomen is dat na ongeveer 5
jaar. Ze beslissen om zelfstandig te worden, ze vertrekken
naar een concurrent of ze gaan aan de slag binnen een
andere sector. Dat zorgt voor een steeds groter wordend
tekort aan personeel in de sector. Installateurs hanteren
verschillende manieren om nieuw personeel te zoeken via
onder andere contacten met scholen, samenwerking met de
VDAB, uitzendkantoren, het inschakelen van sociale media
en beroep doen op het netwerk van vrienden en familie. Om
het tekort op te vangen werkt 1 op de 2 installateurs samen
met een collega-installateur.

Vragen? Contacteer Greet Diericx,
adviseur Bouwunie Technieken
T 050 47 46 68
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