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Gunstige ontwikkelingen stuwen groeiverwachting installatiebranche
Het aantal nieuwe installatiebedrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. In combinatie met een afname van het aantal faillissementen 
en opheffingen heeft dit in 2018 geresulteerd in een flinke netto-groei van de sector. De groei van de installatiebranche wordt 
gestuwd door de groei in de woning- en utiliteitsbouw en ontwikkelingen als big data, internet of things en cybersecurity. Daardoor 
is er vraag naar steeds meer en complexere technische installaties. Deze ontwikkelingen zorgen tegelijkertijd voor de nodige 
uitdagingen. Zo is er een grote vraag naar nieuw personeel terwijl de sector ook kampt met vergrijzing en een beperkte instroom 
van nieuwe medewerkers. Desondanks blijven de groeiverwachtingen voor de branche gunstig: net als voor de bouwsector 
voorspelt Graydon een sterkere groei in het balanstotaal dan voor het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven.
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Innovatie door samenwerking
In Connect2025, de toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche, worden zes grote ontwikkelingen beschreven die 
een steeds grotere rol zullen gaan spelen en die vrijwel allemaal techniek-gedreven zijn. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van data en sensoren (het internet of things), zijn de energietransitie en circulaire economie belangrijke speerpunten en vraagt de 
toenemende verstedelijking om nieuwe technologieën en oplossingen. Installatietechniek gaat dus een steeds belangrijkere rol 
spelen in de samenleving. Dat is mooi nieuws, want dit betekent volop kansen voor installateurs. Om deze kansen te verzilveren 
zal de installatiebranche echter wel een meer proactieve rol moeten spelen en de uitdagingen van de toekomst omarmen. Om 
innovatie daadwerkelijk tot bloei te laten komen, is ElektroNed een grote aanjager van nieuwe vormen van (samen)werken.  

Ton de Win - Directeur ElektroNed
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