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Transitie in de
autosector:
uitdagingen,
kansen en
bedreigingen
ARTIKEL SAMENGEVAT
• De sectoren van de garages en het
koetswerk zijn in volle verandering
door de transitie naar elektrische
wagens en de impact van de
digitalisering. Bovendien ziet het
verwachtingspatroon van de
hedendaagse klant er ook anders
uit. De sectoren kampen daarnaast
al lange tijd met knelpuntberoepen
omdat de instroom beperkt blijft.

• Deze veranderingen hebben een
impact op de bedrijfsprocessen,
de werkmethodes en de compe
tenties waarover werknemers
moeten beschikken. De omzet en
tewerkstelling in deze sectoren
staan onder druk.
• Investeringen zijn nodig: zowel in
de digitale bedrijfsprocessen en
nieuwe businessmodellen als in
de competenties van werknemers.
Het gaat dan over technische
skills (veilig en kwalitatief werken
aan een elektrische auto) en over

soft skills. Om de instroom te
verhogen zijn goede loons- en
arbeidsvoorwaarden cruciaal.
• Ons sectorfonds Educam bereidt zich
al 10 jaar voor op de kentering met
o.a. de sectorale certificering, in het
leven geroepen om de veiligheid te
garanderen van de techniekers die
werken met en aan elektrische auto’s.
De recente Educam-studie Route 2030
bevestigt de conversie. Educam speelt
erop in door het opleidingsaanbod
constant te vernieuwen.

“Investeren in werknemers is
dé sleutel tot succes!”
De sector van de auto
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refurbishment-centers om elektrische

(garages en koetswerk)
is volop in verandering.
De transitie naar elektrische
wagens is definitief
ingezet en de impact

iedereen noodzakelijk.
Het spreekt voor zich dat al deze
evoluties belangrijke gevolgen hebben
voor onze garagisten en koetswerkers.
De manier van werken wordt anders,
net zoals de competenties die onze
mensen nodig hebben. De transitie
in de sectoren garages en koetswerk
brengt zowel kansen, uitdagingen
als bedreigingen met zich mee. We
spreken erover met Ortwin Magnus,
ondervoorzitter van ABVV‑Metaal.

De toekomst is elektrisch en
digitaal
Over de transitie in de sectoren
garages en koetswerk is Ortwin
duidelijk: “Er zijn weinig sectoren
die op dit moment zo blootgesteld
zijn aan cruciale veranderingen
als de automotive sector. Er is
de evolutie van wagens met een
verbrandingsmotor (diesel of benzine)
naar wagens die rijden op elektriciteit
en op termijn misschien ook op
waterstof.

Ortwin Magnus, ondervoorzitter van ABVV-Metaal.
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De overgang naar elektrische wagens
zorgt dus voor minder onderhouden herstelactiviteiten voor garages.
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De autosector in kaart
ACTIVITEITEN

BEDRIJFSGROOTTE

De autosector bestaat uit de garagesector (PC 112) en

Beide sectoren zijn typische kmo‑sectoren. Van de

de koetswerksector (PSC 149.2). De bedrijven uit de

5.670 garagebedrijven tellen er slechts 37 meer dan

garagesector houden zich bezig met het onderhoud en

100 werknemers. Er zijn twee bedrijven met meer dan

de herstelling van autovoertuigen en met de kleinhandel

1000 werknemers. In de koetswerksector (895 bedrijven)

in nieuwe en tweedehandsvoertuigen. Daarnaast kunnen

zijn er 6 bedrijven met meer dan 100 werknemers op

deze bedrijven nog tal van andere activiteiten ontplooien,

de loonlijst. 528 ondernemingen hebben minder dan

zoals de kleinhandel in brandstof of de groothandel in

5 personeelsleden.

autovoertuigen.

LEEFTIJD

De hoofdactiviteiten in de koetswerksector spitsen

In de garagesector is 36 procent van de arbeiders ouder

zich voornamelijk toe op het herstel en de opbouw van

dan 45 jaar. 13 procent van de arbeiders zijn 50-plussers.

koetswerken van autovoertuigen. De twee sectoren

In de koetswerksector is 35 procent ouder dan 45 en

overlappen elkaar wat hun activiteiten betreft. Zo worden

25 procent ouder dan 50 jaar.

in de garagesector activiteiten uitgevoerd die ook in de
koetswerksector terug te vinden zijn en omgekeerd.

TEWERKSTELLING

GENDER
In de garagesector is 84 procent van de werknemers een
man en 16 procent een vrouw. Bij de arbeiders is maar

Ons land telt zo’n 5.670 garagebedrijven en 895 koetswerk

liefst 95,5 procent van het mannelijke geslacht.

bedrijven. In de sector van de garages werken ongeveer

In de koetswerksector is 88,5 procent man en 11,5 procent

47.000 werknemers, waarvan 26.000 arbeiders en

vrouw. Kijken we enkel naar de arbeiders, dan is de

21.000 bedienden. In de sector van het koetswerk werken

verhouding als volgt: 98 procent mannen en nauwelijks

6.700 mensen (5000 arbeiders en 1700 bedienden).

2 procent vrouwen.

De experts
van Educam
aan het woord
Educam is het sectorale opleidings- en kenniscentrum van
de autosector. Het speelt dus een belangrijke rol in zowel
het opleiden van werknemers als in de ontwikkeling van
specifieke expertise en knowhow. Over de bijdrage van
Educam aan het transitieverhaal spreken we met
Stijn Vervoort (consulent Studies en Marketing) en met
Sjoerd Zijlstra (directeur Studies & Training Development).
Een tijd terug publiceerde Educam
de studie ‘Route 2030’ die de grote
evoluties inzake mobiliteit in kaart
bracht. Wat zijn de voornaamste
conclusies uit dat onderzoek?
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Ook inzake de transitie naar
duurzame mobiliteit speelt
Educam een rol.

over de verschillende systemen, maar
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worden steeds meer alternatieve
vervoersmiddelen aantrekkelijk in de

verwachten een grotere introductie

Op welke manier komt
het opleidingsaanbod van
Educam tegemoet aan de snel
evoluerende noden van de sector?

bij het zwaar vervoer. In dit kader zijn

Sjoerd: “Ons opleidingsaanbod

inzake waterstof, hebben we ook

Stijn: “In de bedrijven ontstaat een

is continu in vernieuwing om de

reeds een van onze werkplaatsen

totaal nieuwe manier van werken.

sector te ondersteunen en voor te

aangepast om op een veilige manier

Extra investeringen in infrastructuur

bereiden op nieuwe technologieën.

aan waterstofsystemen te werken.”

en mensen zijn nodig. Deze

De studie ‘Route 2030’ heeft daarbij

veranderingen zetten de marges

enorm geholpen om onze focus te

markt geplaatst.”

Wat betekent dit concreet voor de
betrokken bedrijven?

we momenteel een nieuwe sectorale
norm aan het uitschrijven. Naast
opleidingen en didactisch materiaal

